
 

 مشکی HP 26A کارتریج لیزری 
 

 :   A26 HP کارتریج   اجمالی   معرفی 

  اـی و  M403 hp و M402 hp لیزرجت پی اچ پرینترهای برای کارتریج  خرید قصد اگر
  کارتریج نوع دو اـشم هـب فروشنده دارید، M427 hp و M426 hp ایـهارهـچندک

 .اصل کارتریج و طرح کارتریج : کرد خواهد معرفی اوتـمتف باقیمت
 که است این آن، از  منظور و است (اصلی طرح کارتریج) عبارت خالصه طرح کارتریج

 املـش اصلی طرح کارتریج. باشدمی اصلی هـنمون مانند  اهرشـظ و شکل
 .است رشدهـپ ارهـدوب و  افتیـازیـب ازتولید،ـب ار، ـسازگ ایـهارتریج ـک
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 :   HP 26 طرح   کارتریج  مشخصات 

 سیاه  : کارتریج رنگ •

 لیزری  :  چاپ تکنولوژی •

 . کندمی چاپ صفحه 3100 حدود در 26A HP کارتریج : کارتریج کارکرد •

   تعویض : گارانتی •

 :  HP 26 پی   اچ کارتریج   با  سازگار  های  رینتر پ 

 باشد:در پرینترهای اچ پی زیر می استفادهقابل،  26A HP کارتریج طرح اصلی

 
 

 
HP Laser Jet Pro M402 & M403 Series printers 
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sprinter Series M427 & M426 MFP Pro LaserJet HP 

 
 

هـا، اده در مدارس و ادارهـیک پیشنهـاد خوب برای استف 26A طرح کارتریج
 استفـاده و انتخاب صورت  در طرح کارتریج . است ... ، برای کارهای روزمره وهادانشگاه
 از استفـاده بـاشد. داشتـه شمـا تجهیزات تـأمین در خوبی نقش توانـدمی صحیح،

 حساببه نوپا مشاغل برای خـوبی کمک  هزینـه، کـاهش بر عالوه کـارتریج این
 .آیدمی

 

اسبی برخوردارند و کمتر پیش ـاپ متنـارتریج از سرعت چـسازگار با این ک هایدستگاه
 . ار شوندـ( گرفتغذاـک  گیرکردن) Paper jam التـه در حـک آیدمی

وع ـه نـابریک ) سازگار غیراورجینال ( بوده که البتـاز نوع طرح ف HP 26A ارتریجـک
االیی ـاال، تقاضای بـه بـه علت داشتن هزینـوجود است ولی بـازار مـال آن در بـاورجین

به کار  درستیبه هاکارتریج ه این ـک دهدمیان را ـا این اطمینـان سمـنیز ندارد. مادرای
در صورت بروز مشکل در نصب اول . ارژ خواهند شدـاره شـخود ادامه داده و دوب

 ود ـرا مرجوع و تعویض نم هاآن توانمی
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 :  A26 HPارتریج  ـ ک  مشخصات 

 HP-DG تولیدکننده 

 برگ   3100 کارکرد

 مشکی  رنگ 

سازگار هایدستگاه  
HP LASERJET PRO MFP M426 & M427 SERIES PRINTERS 
HP LASER JET PRO M402 & M403 SERIES PRINTERS 

 

 خانگی/ اداری (شده توصیهنوع کاربری )

 لیزری تکنولوژی پرینتر 

 تعویض  گارانتی

 Cf226A کد کارتریج

 Grade A)غیراورجینال ) غیراورجینال/ اورجینال 

 

 


