Kaseta z czarnym tonerem HP LaserJet Smart Q5942X
(dwupak)

Kaseta z czarnym tonerem HP LaserJet Q5942X (dwupak) pozwala obniżyć koszty
druku w firmie bez rezygnacji z jednolitych, profesjonalnych rezultatów i
niezawodnego, bezproblemowego drukowania, jakie zapewniają oryginalne kasety
z tonerem HP.

Atrakcyjne oryginalne rozwiązanie HP — więcej drukując, można więcej zaoszczędzić
Klientom, którzy drukują więcej, HP pomaga obniżyć koszty druku, oferując kasety z tonerem HP LaserJet w dwupakach.
Ta wygodna, atrakcyjna opcja dla użytkowników drukujących w dużych ilościach pozwala bez problemu i niezawodnie
uzyskać takie same profesjonalne rezultaty, jak w przypadku oryginalnych kaset z tonerem HP.
Jeszcze wygodniejsza i łatwiejsza w obsłudze
Oryginalne materiały eksploatacyjne HP są łatwe w zakupie, zarządzaniu i eksploatacji. Większa wygoda dwupaków
HP z dwiema oryginalnymi kasetami HP LaserJet (czarne) oraz łatwemu zamawianiu nowych produktów1 oznacza
jeszcze krótsze przerwy w pracy.
Niezawodne działanie i profesjonalne rezultaty
Oryginalne kasety z tonerem HP LaserJet stanowią nawet 70% systemu drukującego i zostały zaprojektowane razem z
drukarką, aby zapewnić niezawodne, profesjonalne rezultaty i oszczędzić czas użytkownika. Dwupaki HP jeszcze
bardziej obniżają koszty druku, umożliwiając uzyskanie większych oszczędności.

1 Zasady i dostępność programu mogą być różne w zależności od kraju. Więcej informacji — www.hp.com/learn/suresupply. Oryginalne materiały eksploatacyjne HP
gwarantują dostępność wszystkich funkcji druku HP.
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Właściwości techniczne
Dwie oryginalne kasety HP w jednym opakowaniu pozwalają wydrukować dwa razy więcej po niższej cenie.
Można obniżyć koszty druku w firmie, nie rezygnując z niezawodnych, profesjonalnych rezultatów.
Oryginalny toner HP i drukarki HP powstają razem, aby zapewnić niezmienne, profesjonalne rezultaty.
HP SureSupply* ułatwia kupowanie i ponowne zamawianie oryginalnych materiałów eksploatacyjnych HP.
Bezpłatny, wygodny zwrot i recykling w ponad 40 krajach* — więcej na www.hp.com/recycle.
* Zasady programu i jego dostępność mogą być różne. Więcej informacji — www.hp.com/learn/suresupply
* Oryginalne materiały eksploatacyjne HP gwarantują dostępność wszystkich funkcji druku HP.

Dane techniczne produktu
P/N

Opis

Kod UPC

Wymiary (dł x szer x gł) Waga

Średnia wydajność kasety z
tonerem

Q5942XD

Kaseta z czarnym tonerem HP LaserJet Smart
Q5942X (dwupak)

882780984905

395 x 397 x 332 mm

Średnia wydajność wkładu:
20 000 stron standardowych.
Deklarowana wydajność
zgodna z normą ISO/IEC
19752.
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