
 

  G&B HP 15Aکارتریج 

 توسط فروشگاه آنالین ماد شاپ  9911مرداد  92 منتشر شده در    
 

با کیفیت ساخت بسیار  A51 کارتریج لیزری جی اند بی مشکی مدل اچ پی
 ا استفاده از این دستگاه میـب. باشد  اسب برای کاربران ایرانی میـاال منـب

 بیشترین تاثیر در فرآیند چاپ ، . توانید در زمان و هزینه صرفه جویی کنید 
ر خود باشد ، لذا در انتخاب کارتریج مناسب برای چاپگ بر عهده کارتریج می

کاربران عزیز باید بدانند که قطعات استفاده  .ه باشیدـایت دقت را داشتـنه
  د ـه شده انـای جی اند بی از بهترین نوع و مواد ساختـارتریج هـشده در ک

ه اصلی خود ـنمون اـشود و هیچ فرقی ب ل میـو در کشور ایران فقط اسمب
تری  ، چه بسا که به دلیل اسمبل شدن در داخل ایران از قیمت پایینندارند

 .باشند  برخوردار می
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ای برای چاپ متون و نامه ها یکی از بهترین کارتریج ه HP 15A G&B کارتریج
 HP laserjet  ایـا سری دستگاه هب A G&B35 ارتریجـک .ا کیفیت استـاداری ب

برگ کاغذ  0022ه چاپ ار بوده و قادر بسازگ ,3300 ,3380 ,1200 1005 1200, 1220,
  C7115A کد فنی.خواهد بود قابل شارژ ارژ آن، دوبارهـا اتمام شه بـهستند ک

  .ه می شودـاختـشننیز  15A د عمومیـا کـارتریج است که بـص این کـمخت
 .ه می شودـعرض هـاگارانتی سه سالـساخت ایران بوده ب15A G&B کارتریج 

 

ن ا ماشیـتوسط کادر مجرب خود با ات خود رـمحصول مادشـاپاه ـفروشگ
ه ـه ، آن را در مرحلـتست نمون از عداپ مختلف تست نموده و بـای چـه

ار عالی این ـارایی بسیـسالمت و کمادرایان سما دهد ، لذا  فروش قرار می
محصول ایرانی را تضمین کرده و به کاربران گرامی این محصول را پیشنهاد 

  .می کند
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 :دستگاه های سازگار با این کارتریج 

اسبی ـاپ متنـاز سرعت چ 15A G&B  ارتریجـا کـازگار بـای سـاه هـدستگ
( کاغذ کردن گیر) Paper jam برخوردارند و کمتر پیش می آید که در حالت

و  رسیدسریع فاکتور، این دستگاه ها بهترین گزینه برای چاپ.گرفتار شوند
   ه و برایـاالیی داشتـا دقت و شفافیت بـاه هـاین دستگ. دجداول هستن

 .همین طرفداران خود را داشته و پر فروش می باشند

 

 

 

 :G&B HP 15A ویژگی های کارتریج 

 برگ 0022 کارکرد
کارتریجنوع   لیزری 
 مشکی رنگ 

 HP  1220, 1200, 1005 ,1200 ,3380 ,3300 دستگاه های سازگار
laserjet 

   C7115A مدل
 دارد قابلیت شارژ مجدد

 سال 9 گارانتی
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درستی به کار خود  ها به دهد که این کارتریج مادرایان سما این اطمینان را می
روز مشکل در نصب اول ـدر صورت ب. خواهند شدارژ ـاره شـادامه داده و دوب

برند ایرانی بوده و دارای  کـارتریج .ا را مرجوع و تعویـض نمودـه توان آن می
. اشدـب دیـه اتحادیـه میـبرداری از وزارت صنعت و معدن و تـائی پروانـه بهره

 ودـش ام میـبندی این کـارتریج داخل کشور انج هـد و بستـکلیـه مراحل تـولی
ه تقدیم ـسال ا گارانتی سهـکیفیت چاپ منـاسبی داشته و ب15G&B کـارتریج 

 .گردد مشتریان می

 

 


