
Para uso em: 

Lexmark XC 9225/9235/9245/9255/9265-series

Conte com os conjuntos de produtos da Katun e alcance 
qualidade, economia de custos, confiabilidade e conveniência.
A Katun fornece consumíveis para reprodução, fotorreceptores e peças para copiadoras, impressoras e multifuncionais para 
todos os principais fabricantes de equipamentos originais no setor de reprografia. Na nossa quinta década como um dos 
principais fornecedores mundiais do setor, trazemos uma vasta experiência técnica e testes extensivos dos produtos, uma 
equipa de engenheiros especializados, técnicos com formação em equipamentos OEM, cientistas, advogados de propriedade 
intelectual e especialistas em processos desenvolvimento de produtos para garantir que os produtos da Katun vão ao 
encontro das suas expectativas.

Cada conjunto de produtos Katun oferece uma seleção variada de produtos para série populares de modelos OEM. 
Convenientes e de baixo custo, os conjunto de produtos da Katun oferecem um valor insuperável, e cada produto pode ser 
encomendado através do Catálogo Online da Katun ou através do serviço de apoio ao cliente ou representante de vendas 
da Katun.

Para obter as referências da nossa oferta de Conjuntos de Produtos,  
consulte a página 2 deste documento. 

Conjunto Completo
Peças e consumíveis de alta qualidade da Katun



Visite o Catálogo Online da Katun para ver e encomendar a oferta  
completa dos conjuntos de produtos em www.katun.com/eu

* Este documento não constitui um contrato por preço ou venda. Os preços apresentados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Lexmark XC 9225/9235/9245/9255/9265-series
COMPONENTES DE REPRODUÇÃO DE IMAGEM

Referência OEM Referência Katun  Descrição  Preço*

24B6849 52923** Cartucho de Toner Preto (OEM Reenchido)

24B6846 52924** Cartucho de Toner Azul (OEM Reenchido)

24B6847 52925** Cartucho de Toner Magenta (OEM Reenchido)

24B6848 52926** Cartucho de Toner Amarelo (OEM Reenchido)

54G0W00 43518 Recipiente de Toner Residual

54G0W00 52871*** Recipiente de Toner Residual

FOTORRECEPTOR/COMPONENTES DE TRANSFERÊNCIA

76C0PV0 51393 Unidade do Fotorreceptor de Cor (Cartucho Novo)

Para 76C0PK0 51181 Chip Preto

Para 76C0PV0 51182 Chip Azul/Amarelo/Magenta
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Made from Recycled Plastics

**Os toners ecológicos Katun reduzem os resíduos ambientais através da reutilização de cartuchos OEM.
***O conteúdo de plástico reciclado neste depósito de toner residual é superior a 95%.


	PriceBlack Toner Cartridge OEM Refill: 
	PriceCyan Toner Cartridge OEM Refill: 
	PriceMagenta Toner Cartridge OEM Refill: 
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