
 

  

 

 

  G&B SAMSUNG 104کارتریج

 توسط فروشگاه آنالین ماد شاپ  1399 مرداد 18 منتشر شده در    

 

 : G&B SAMSUNG 104کارتریج معرفی 

دارای تائیدیه اتحادیه و پروانه بهره برداری از وزارت  G&Bبرند ایرانی  G&B SAMSUNG 104کارتریج 
برگ کاغذ می باشد و با گارانتی سه ساله تقدیم  1500صنعت و معدن می باشد این کارتریج قادر به چاپ 

گر شارژ ا رعایت شود. مصرفی و همچنین کیفیت چاپدر این کارتریج سعی شده تا نهایت کم مشتریان می گردد .
های اداری داده تا شارژ و سرویس کند و همانند قبل شود فقط کافی است آن را به تکنسین ماشین تونر آن تمام

 .می باشد D104S-Samsung MLTجی اند بی ،  104کد فنی کارتریج  به کار خود ادامه دهد.

  :G&B SAMSUNG 104 پرینتر های سازگار با کارتریج 

 ,Samsung ML-1660, 1665, 1667, 1670, 1671, 1675  پرینتر های جی اند بی با دستگاه 104کارتریج 

3200, 3205, 3205W, -1665K, 1660K, 1865W, SCX-1676, 1677, 1860, 1865, 1865, 1867, ML

 سازگار می باشد . 3207
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 :  104SAMSUNG G&Bویژگی های کارتریج 

برگ 1500 کارکرد  

 لیزری نوع کارتریج

 مشکی رنگ

سازگاردستگاه های   
Samsung ML-1660, 1665, 1667, 1670, 1671, 1675, 

1676, 1677, 1860, 1865, 1865, 1867, ML-1665K, 

1660K, 1865W, SCX-3200, 3205, 3205W, 3207 

 Samsung MLT-D104S مدل

 دارد قابلیت شارژ مجدد

سال 3 گارانتی  

 ایرانی کیفیت

 

 گارانتی کارتریج :

از د ین های چاپ مختلف تست نموده و بعتوسط کادر مجرب خود با ماشا ات خود رـمحصول مادشـاپفروشگاه 
سالمت و کارایی بسیار عالی این محصول مادرایان سما دهد ، لذا  ه ، آن را در مرحله فروش قرار میـتست نمون

  .کاربران گرامی این محصول را پیشنهاد می کند ه ـایرانی را تضمین کرده و ب

ه اشد. کلیـبائیدیـه اتحادیـه میبرداری از وزارت صنعت و معدن و تبرند ایرانی بوده و دارای پروانـه بهره ارتریجک
کیفیت چاپ G&B 104 کـارتریج  شودام میـبندی این کـارتریج داخل کشور انجد و بستهـمراحل تـولی

  .گردده تقدیم مشتریان میـسالاسبی داشته و با گارانتی سهمن

 

 


