
 

 

 

 

  

 

 

  G&B 90A کارتریج 
  

 : G&B 90A ج یکارتررفی ع م

اسب برای کاربران ـاال منـساخت بسیار ب باکیفیت A90کارتریج لیزری جی اند بی مشکی مدل اچ پی 
 .باشدمیایرانی 

 که می دانید، همان کنید جوییصرفهدر زمان و هزینه  توانیدمی  90A G&B جیکارتراز ا استفاده ـب 
ذا در انتخاب کارتریج مناسب برای چاپگر ـل باشدمی بر عهده کارتریج  در فرآیند چاپ، تأثیر بیشترین 

 خود نهایت دقت را داشته باشید.

رضایت و  برده های خود سبب جل همسبت به تر نارائه کیفیت چاپی باالبا  90A G&B جیکارتر 
 بیشتر کاربران به محصوالت با کیفیت ایرانی شده است.اطمینان 

جی اند بی از بهترین نوع و مواد  هایکارتریج در  شدهاستفاده کاربران عزیز باید بدانند که قطعات 
 .ه اصلی خود ندارندـنمون اـو هیچ فرقی ب شودمیل ـو در کشور ایران فقط اسمب اندشدهساخته

ارتریج ـاین ک  .باشندمیبرخوردار  تریپایینه دلیل اسمبل شدن در داخل ایران از قیمت ـکه ب بساچه
ه ـدقیق و مشاب کاملا ایج ـمشکلی، نت گری بدون هیچـکی پس از دیـات یـاپ صفح ـا چـب تواندمی 
 .ه شما بدهدـه انتظار دارید بـآنچ 

 : 90A G&B ج یکارترر با  دستگاه های سازگا 

  - M4555f- M603xh - M603n- M603dn M602x- M602n- M602dn - M601n - M601dn 
M4555h - M4555fskm  .قابلیت سازگاری با این محصول با کیفیت ایرانی را دارا هستند 
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چاپ مختلف تست  هایماشینتوسط کادر مجرب خود با  محصولـات خود را پمادشااه ـفروشگ 

ارایی ـسلمت و کا ـسم یانامادر، لذا دهدمیه فروش قرار ـنموده و بعد از تست نمونه، آن را در مرحل
 .کندمیاربران گرامی این محصول را پیشنهاد ـه کـاین محصول ایرانی را تضمین کرده و ب ار عالیـبسی

 : A09 HP G&B  کارتریج   هایویژگی 

 برگ 10000 کارکرد

کارتریجنوع   لیزری 

 مشکی  رنگ

سازگار هایدستگاه  
M601dn - M601n - M602dn -M602n -M602x 

- M603dn -M603n - M603xh -M4555f -
M4555fskm - M4555h 

 AL-CH390C مدل 

 دارد قابلیت شارژ مجدد

 A+ درجه کیفی

 

 :   90A G&B ج یکارترگارانتی 

 
درستی به کار خود ادامه داده و دوباره بهها دهد که این کارتریجمادرایان سما این اطمینان را می

 .ها را مرجوع و تعویـض نمودتوان آنروز مشکل در نصب اول میـارژ خواهند شد. در صورت بـش
برداری از وزارت صنعت و معدن و تـائیدیـه اتحادیـه برند ایرانی بوده و دارای پروانـه بهره کـارتریج

 کـارتریج شودام می ـبندی این کـارتریج داخل کشور انجهد و بستـاشد. کلیـه مراحل تـولیـبمی 
90G&B  گردده تقدیم مشتریان میـسالچاپ منـاسبی داشته و با گارانتی سه تیفیک. 
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