Datový list

Tonerové kazety HP 45 LaserJet
(Q5945A)

Záleží-li vám na produktivitě, potřebujete kazety nenáročné na údržbu, které umožní vaší
tiskárně podávat dobrý výkon. Menší množství spolehlivého spotřebního materiálu snižuje
riziko přerušení práce a šetří váš čas. Skutečná hodnota spočívá v technologii originálních
tonerových kazet HP LaserJet.
Navrženo pro každodenní tisk různých černobílých dokumentů, které v mnoha případech slouží jako
reprezentace firmy mezi zákazníky.

Neplýtvejte časem díky rychlému tisku a jednoduché instalaci.

Zvyšujte efektivitu – používejte originální tonerové kazety HP LaserJet. Vylepšený toner HP zasychá rychleji, a proto je možné dosáhnout vynikající kvality
dokumentů i při rychlém tisku. Kazety se snadno a rychle instalují a jsou mimořádně vhodné zejména pro častý tisk.

Tiskněte dokumenty v profesionální kvalitě za všech okolností.

Tiskněte dokumenty v profesionální kvalitě a užijte si bezproblémový tisk. Tiskněte sytý text a ostré, černobílé obrázky – na každé stránce. Originální
tonerové kazety HP LaserJet byly navrženy k bezchybné spolupráci s tiskárnami. Konzistentnost výsledků byla potvrzena rozsáhlým testováním.

Zodpovědný tisk a snadná recyklace kazet.

Spolehněte se na vedoucí postavení společnosti HP v oblasti ochrany životního prostředí. Originální tonerové kazety HP LaserJet s vylepšenými tonery
zvyšují úsporu energie1 a byly navrženy s ohledem na životní prostředí. Díky programu HP Planet Partners můžete originální kazety recyklovat
zodpovědným způsobem2.

Výpočet úspory energie vychází z černobílých tiskáren HP LaserJet – při porovnání energeticky úsporného toneru použitého v nejnovější tiskárně v rámci třídy s příslušnou předchozí verzí tiskárny s klasickým tonerem.
Uvedená spotřeba energie v průběhu tisku je vydělena počtem stránek tiskárny za minutu. Skutečná úspora energie se může lišit.
2Dostupnost programu se může lišit. Možnost vrácení a recyklace originálních kazet HP je v současné době k dispozici ve více než 50 zemích a oblastech Asie, Evropy a Severní a Jižní Ameriky, a to prostřednictvím
programu HP Planet Partners. Další informace naleznete na stránce http://www.hp.com/recycle.
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Prohlášení o kompatibilitě
Multifunkční tiskárna HP LaserJet 4345, multifunkční tiskárna HP LaserJet M4345

Technické údaje o produktu
P/N

Popis

Kód UPC

Rozměry (d x š x h)

Hmotnost

Průměrná výtěžnost
kazety

Q5945A

HP 45A Černá originální tonerová kazeta LaserJet

829160296197

391 x 238 x 330 mm

3,4 kg

18 000 stran

Uváděná přibližná hodnota výtěžnosti odpovídá normě ISO/IEC 19752. Skutečná výtěžnost se liší v závislosti na obsahu tištěných stránek a jiných faktorech. Podrobnosti najdete na stránce
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Další informace o spotřebních materiálech společnosti HP najdete na adrese http://www.hp.com
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