
 

 G&B 53A جیکارتر  

 توسط فروشگاه آنالین ماد شاپ 1399 اردیبهشت 9 منتشر شده در 

 

اال ـبا کیفیت ساخت بسیار ب A53 کارتریج لیزری جی اند بی مشکی مدل اچ پی
توانید در زمان و  ا استفاده از این دستگاه میـ. بباشد اسب برای کاربران ایرانی میـمن

، لذا باشد بر عهده کارتریج می ،. بیشترین تاثیر در فرآیند چاپهزینه صرفه جویی کنید
کاربران  .ه باشیدـایت دقت را داشتـر خود نهدر انتخاب کارتریج مناسب برای چاپگ

ای جی اند بی از بهترین نوع ـارتریج هـعزیز باید بدانند که قطعات استفاده شده در ک
 اـشود و هیچ فرقی ب ل میـو در کشور ایران فقط اسمب دـه شده انـو مواد ساخت

، چه بسا که به دلیل اسمبل شدن در داخل ایران از قیمت ه اصلی خود ندارندـنمون
 .باشند تری برخوردار می پایین

 

ه های اداری ـارتریج ها برای چاپ متون و نامـیکی از بهترین ک HP 53A G&B ارتریجـک
 و M2727، P2010 ،P2014 با سری دستگاه های 53A G&B جیکارتر  .با کیفیت است

P2015 برگ کاغذ هستند که با اتمام شارژ آن،  3000ه چاپ ـسازگار بوده و قادر ب
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کد مختص این کارتریج است که با  Q7553A فنی کد .خواهد بود قابل شارژ ارهـدوب
ایران بوده باگارانتی سه  ساخت 53A G&Bکارتریج  .نیز شناخته می شود 53Aعمومی 

 .عرضه می شود ساله

 

اپ ـای چـن ها ماشیـتوسط کادر مجرب خود با ات خود رـمحصول مادشـاپاه ـفروشگ
، لذا دهد ه فروش قرار میـ، آن را در مرحلهـتست نمون از عدمختلف تست نموده و ب

ار عالی این محصول ایرانی را تضمین کرده و به ـارایی بسیـسالمت و کمادرایان سما 
 .کاربران گرامی این محصول را پیشنهاد می کند

 

 :دستگاه های سازگار با این کارتریج

اسبی برخوردارند و ـاپ متنـاز سرعت چ 53A G&B ارتریجـا کـازگار بـای سـاه هـدستگ
Paper آید که در حالتکمتر پیش می   j am (کاغذ کردن گیر )دستگاه  نیا .گرفتار شوند

ا ـاه هـدستگ نیا .دسریع فاکتور، رسید و جداول هستن ها بهترین گزینه برای چاپ
همین طرفداران خود را داشته و پر فروش می  ه و برایـاالیی داشتـدقت و شفافیت ب

 .باشند

 :G&B HP 53A ویژگی های کارتریج

 برگ 3000 کارکرد

 لیزری نوع کارتریج

 مشکی رنگ

 P2010،P2014،M2727،P2015 دستگاه های سازگار

-AL 53 مدل C7553C 

 دارد قابلیت شارژ مجدد

 سال 3 گارانتی
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 :کارتریجضمانت 

درستی به کار خود ادامه داده  ها به دهد که این کارتریج مادرایان سما این اطمینان را می
ا را ـه توان آن روز مشکل در نصب اول میـخواهند شد. در صورت بارژ ـاره شتو دوب

برداری از وزارت  برند ایرانی بوده و دارای پروانـه بهره کـارتریج .مرجوع و تعویـض نمود
بندی  هـد و بستـاشد. کلیـه مراحل تـولیـب دیـه اتحادیـه میـصنعت و معدن و تـائی

چاپ منـاسبی  تیفیک 79G&B کـارتریج ودـش ام میـاین کـارتریج داخل کشور انج
 .گردد ه تقدیم مشتریان میـسال ا گارانتی سهـداشته و ب

 

 


