
Ako vyhľadávať v našom eShope

Popis možností vyhľadania správnej náplne/tonera 

pre Vašu tlačiareň.



Vyhľadanie cez náš vyhľadávač

Vyhľadávanie podľa typu-označenia náplne/tonera:

V prípade že poznáte typ-označenie Vašej náplne/tonera použite náš vyhľadávač, je 

dôležité si dať pozor na formát v akom označenie náplne/tonera zadávate. 

• náplne pre Canon zadávajte vo formáte text-číslo oddelené pomlčkou, napr. Pgi-520, 

Cli-521, Pg-50, Cl-51... ( nezadávajte do vyhľadávania názvy ako „náplň Pg-50, cartridge

Pg-50, toner Pg-50“ atď. )

• náplne pre Epson je text vždy spojený s číslom, napr. T0711, T1281... ( nezadávajte do 

vyhľadávania názvy ako „náplň T0711, cartridge T0711, toner T0711“ atď. )

• náplne pre HP sú označované dvomi rôznymi spôsobmi, kde atramentová náplň HP no. 

21 je označená aj ako HP C9351AE, tu odporúčame vyhľadávať na základe označenia 

HP C9351AE, odporúčame do vyhľadávania písať len prvé písmeno a čísla spolu, bez 

medzier, pomlčiek a bez písmen na konci. Napríklad pri vyhľadávaní náplne HP no. 21 

(HP C9351AE) napíšte do vyhľadávača len „C9351“( nezadávajte do vyhľadávania názvy 

ako „náplň C9351, cartridge C9351, toner C9351“ atď. )

• náplne pre Brother zadávajte vo formáte text-číslo oddelené pomlčkou, napr. LC-1240, 

LC-980, LC-123 ( nezadávajte do vyhľadávania názvy ako „náplň LC-1240, cartridge LC-

1240, toner LC-1240“ atď. )

http://www.hladamfarby.sk/3954/vyber-podla-naplne/


Vyhľadanie cez náš vyhľadávač

Vyhľadávanie podľa typu-označenia náplne/tonera:

• tonerové kazety pre HP je text vždy spojený s číslom, napr. CB435A, CE285A, CE505X, môžete do 

vyhľadávača zadávať „ HP CB435A“, alebo stačí len „CB435A“( nezadávajte do vyhľadávania názvy 

ako „náplň CB435A, cartridge CB435A, toner CB435A“ atď. )

• tonerové kazety pre Canon zadávajte vo formáte text-číslo oddelené pomlčkou, napr. CRG-703, 

CRG-725, CRG-716 ( nezadávajte do vyhľadávania názvy ako „náplň CRG-716, cartridge CRG-716, 

toner CRG-716 “ atď. )

• tonerové kazety pre Brother zadávajte vo formáte text-číslo oddelené pomlčkou, napr. TN-2010, 

TN-2220, TN-230 ( nezadávajte do vyhľadávania názvy ako „náplň TN-2220, cartridge TN-2220, 

toner TN-2220 “ atď. )

• tonerové kazety pre OKI a Xerox sú označené spravidla 8 miestnym číslom (tonery OKI), alebo 8 

miestny číslom a písmenom (tonery Xerox), toto číslo môžete do vyhľadávania zadávať buď ako 

OKI 44469803, Xerox 106R02312 alebo len samostatné číslo 44469803, 106R02312 ( nezadávajte 

do vyhľadávania názvy ako „náplň 44469803, cartridge 44469803, toner 44469803 “ atď. ), ak 

máte problém nájsť toner do Vašej tlačiarni OKI, alebo Xerox použite naše „Rýchle vyhľadávanie“-

popis postupu vyhľadávania cez rýchle vyhľadávanie nájdete nižšie.

• tonerové kazety pre Samsung sú spravidla označované radou písmen a číslic ako napr. Samsung 

MLT-D1042S, Samsung MLT-D101S, Samsung SCX-4100D3, odporúčame do vyhľadávača písať 

len písmená a číslice za pomlčkou napr. D101S, D1042S, 4100D ( nezadávajte do vyhľadávania 

názvy ako „náplň D101S, cartridge D101S, toner D101S “ atď. )

http://www.hladamfarby.sk/3954/vyber-podla-naplne/


Vyhľadanie cez náš vyhľadávač

Vyhľadávanie podľa typu-označenia náplne/tonera:

• tonerové kazety pre Kyocera zadávajte vo formáte text-číslo oddelené 

pomlčkou, napr. TK-580, TK-590, TK-340( nezadávajte do vyhľadávania názvy 

ako „náplň TK-580, cartridge TK-580, toner TK-580 “ atď. )

• tonerové kazety pre tlačiarne Epson, Lexmark, Dell, Panasonic, Philips, Sharp sú 

spravidla označené radou písmen a čísiel, odporúčame do vyhľadávača 

napísať samostatne toto označenie, poprípade len časť označenia tonerovej 

kazety bez názvu tlačiarne, ak máte problém nájsť toner do Vašej tlačiarne 

Epson, Lexmark, Dell, Panasonic, Philips, Sharp použite naše „Rýchle 

vyhľadávanie“-popis postupu vyhľadávania cez rýchle vyhľadávanie nájdete 

nižšie.

http://www.hladamfarby.sk/3954/vyber-podla-naplne/


Vyhľadanie podľa typu Vašej náplne/tonera, 

alebo podľa typu Vašej tlačiarne

Vyhľadanie podľa typu Vašej náplne/tonera, alebo 

podľa typu Vašej tlačiarne:

V našom eShope máte možnosť vyhľadať náplň/toner do Vašej tlačiarne cez nášho 

sprievodcu buď podľa typu náplne/tonera, alebo podľa typu tlačiarne.

Kliknite na modrý obdĺžnik „Rýchle vyhľadávanie“ – Obr. 1

Zobrazí sa Vám ponuka – Obr. 2 :                                                            

„Vyhľadávanie podľa typu tlačiarne“                                                                  

„Vyhľadávanie podľa typu náplne“                                                                                             

Kliknite na možnosť podľa ktorej chcete vyhľadať cez nášho sprievodcu náplň/toner

Obr. 1

Obr. 2



Vyhľadanie podľa typu Vašej náplne/tonera, 

alebo podľa typu Vašej tlačiarne

„Vyhľadávanie podľa typu náplne“

Kliknite na obdĺžnik „Vyhľadávanie podľa typu náplne“ - Obr. 1

Vyberte výrobcu tlačiarne, napr. HP - Obr. 2

Vyberte typ Vašej tlačiarne, napr. Atramentová – Obr. 3

Obr. 1

Obr. 2

Obr. 3



Vyhľadanie podľa typu Vašej náplne/tonera, 

alebo podľa typu Vašej tlačiarne

„Vyhľadávanie podľa typu náplne“

Po kliknutí na typ Vašej tlačiarne „Atramentová“ sa Vám zobrazí ponuka 

všetkých atramentových náplní do tlačiarne HP, ktoré máme v našej 

ponuke.

Vyberte si číslo Vašej náplne, napr. HP no. 21XL



Vyhľadanie podľa typu Vašej náplne/tonera, 

alebo podľa typu Vašej tlačiarne

„Vyhľadávanie podľa typu náplne“

Po kliknutí na číslo Vašej náplne sa Vám zobrazí naša ponuka, v tomto 

prípade ponuka na náplne HP no. 21XL

Teraz je to už jednoduché, stačí si vybrať Vami vybranú náplň/toner a vložiť 

do košíka .

Podrobný popis postupu pri nákupe nájdete na našich stránkach v sekcii 

informácie „ Ako postupovať pri nákupe v našom eShope“

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na:                 

email: info@tonerymaxim.sk ( non-stop )                                                                            

mobil: +421917859206 ( v pracovnom čase od 9:00 – 16:00 )

mailto:info@tonerymaxim.sk


Vyhľadanie podľa typu Vašej náplne/tonera, 

alebo podľa typu Vašej tlačiarne

„Vyhľadávanie podľa typu tlačiarne“

Kliknite na obdĺžnik „Vyhľadávanie podľa typu tlačiarne“ - Obr. 1

Vyberte výrobcu tlačiarne, napr. HP - Obr. 2

Vyberte typ Vašej tlačiarne, napr. Atramentová – Obr. 3

Obr. 1

Obr. 2

Obr. 3



Vyhľadanie podľa typu Vašej náplne/tonera, 

alebo podľa typu Vašej tlačiarne

„Vyhľadávanie podľa typu tlačiarne“

Po kliknutí na typ Vašej tlačiarne „Atramentová“ sa Vám zobrazí okno kde 

vyberiete sériu Vašej tlačiarne, napr. Deskjet Ink Advantage

Po kliknutí na sériu Deskjet Ink Advantage sa Vám zobrazí kompletná 

ponuka modelov tlačiarní pre ktoré máme v našej ponuke náplne, kliknite 

na model Vašej tlačiarne, napr. Deskjet Ink Advantage 1015 a zobrazí sa 

vám kompletná ponuka náplní na tento model

Obr. 1

Obr. 2



Vyhľadanie podľa typu Vašej náplne/tonera, 

alebo podľa typu Vašej tlačiarne

„Vyhľadávanie podľa typu tlačiarne“

Po kliknutí na model Vašej tlačiarne Deskjet Ink Advantage 1015 sa zobrazí 

kompletná ponuka náplní na tento model

Teraz je to už jednoduché, stačí si vybrať Vami vybranú náplň/toner a vložiť 

do košíka .

Podrobný popis postupu pri nákupe nájdete na našich stránkach v sekcii 

informácie „ Ako postupovať pri nákupe v našom eShope“

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na:                 

email: info@tonerymaxim.sk ( non-stop )                                                                            

mobil: +421917859206 ( v pracovnom čase od 9:00 – 16:00 )

mailto:info@tonerymaxim.sk

