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 چیست؟ OPC Drum درام یا

ف ـار ظریـا ماده ای بسیـه بـه ای است کـزی و استوانـه ای فلـدرام قطع
. معموالً سبز، آبی و قرمز می باشدرنگ این پوشش .  انده شده استـپوش

شرکت های سازنده . این قطعه را در اکثر پرینترهای لیزری می توان یافت
ه تولید درام هایی هستند که با طبیعت سازگار بوده و ماده ـدرام مجبور ب

 تشکیل شده است CTL و UCL  ، CGL درام از سه الیه. سمی تولید نکنند
ه بار ـوسیله ـونر بر روی کاغذ است که اینکار بـنقش اصلی درام انتقال ت. 

  وقتی درام عمر مفید خود را کرده باشد .ام می شودـمنفی الکترونیکی انج
 .و نوبت به تعویض آن برسد، پرینت ها بصورت کمرنگ تر گرفته می شوند

ـه ا بـه خوردگی و خش داشتن روی سطح درام، پرینت هـدر صورت ضرب
 .می شوندصورت لکه دار گرفته 
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منکات نگهداری درا  

 از تماس مستقیم دست و قرار دادن در نور مستقیم آنها اجتناب کنید. 
 بجای تمیز کردن مداوم درام، یک درام جدید خریداری کنید. 
 بدون پرز  اگر تصمیم به تمیز کردن درام دارید، حتمًا از دستمالی تمیز ،

 .و خشک استفاده کنید
  درام، از روغن، الکل و یا سایر مواد شوینده استفاده در هنگام تمیز کردن

 .نکنید

 :HP 12A(1010) درام ویژگی های 

 HP 1010: کد فنی 
 HP-Canon: برند سازگار 

  :دستگاه های سازگار 
HP LaserJet 1010, 1012, 1015, 1022, 1022n, 1022nw, 1020, 3015mfp, 3020mfp, 

3030mfp, 3050mfp, 3052mfp, 3055mfp,(CB376A)HP LaserJet M1005, HP LaserJet 
FX10, 104Canon   120, FaxPhone 120, MF4150, CANON-100, L-M1319fCanon Fax L

MF4010B, MF4012, MF4012B, MF4012G, 303, MF4010, -LBP 2900, 3000, CRG
MF4120, MF4122, MF4150, MF4270, MF4320d, MF4322d, MF4322dG, MF4330d, 

L100, -MF4330dG, MF4350d, MF4350dG, MF4370dn, MF4370dnG, MF4680, FAX
 L100J, L120, L120J, L140, L140G, L160, L160G 

 FX9, CRG-Q2612A, CANON CRG ,303-106: کارتریج های سازگار 
 چین: ساخت کشور 
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 :  A12HP)1010( درام مشخصات

 Canon , HP برند
 HP 1010 کد فنی

 ,HP LaserJet 1010, 1012, 1015, 1022, 1022n, 1022nw, 1020, 3015mfp دستگاه های سازگار
3020mfp, 3030mfp, 3050mfp, 3052mfp, 3055mfp,(CB376A)HP 

LaserJet M1005, HP LaserJet M1319fCanon Fax L-100, L-120, Fax 
Phone 120, MF4150, CANON  FX10, 104Canon LBP 2900, 3000, 

CRG-303, MF4010, MF4010B, MF4012, MF4012B, MF4012G, MF4120, 
MF4122, MF4150, MF4270, MF4320d, MF4322d, MF4322dG, 

MF4330d, MF4330dG, MF4350d, MF4350dG, MF4370dn, MF4370dnG, 
MF4680, FAX-L100, L100J, L120, L120J, L140, L140G, L160, L160G 

 Q2612A, CANON CRG-303, FX9, CRG-106 کارتریج های سازگار
 چین ساخت کشور

 


