Datablad

HP 45 LaserJet-tonerpatroner
(Q5945A)

Når produktivitet er vigtig, har du brug for patroner, der ikke kræver megen vedligeholdelse,
så printeren kan køre der ud af. Færre, pålidelige forbrugsvarer reducerer antallet af
afbrydelser og sparer tid. Det mest værdifulde er nu den originale HP
LaserJet-tonerpatronteknologi.
Udviklet til den daglige udskrivning af en lang række sort/hvide dokumenttyper, der ofte repræsenter er
virksomhedens image over for kunderne.

Undgå spild af tid med hurtig udskrivning og hurtig installation.

Øg effektiviteten med originale tonerpatroner til HP LaserJet. HP's avancerede toner fæstnes hurtigt på papiret og sikrer udskrivning i høj hastighed og
optimal kvalitet. Spar tid med hurtig og nem installation, og få rigtigt meget for pengene, når du printer meget.

Udskriv dokumenter i professionel kvalitet, hver gang.

Fremstil dokumenter i professionel kvalitet, og nyd, hvor nemt det er at printe. Print skarp tekst og skarp sort grafik side efter side. De originale
tonerpatroner til HP LaserJet er udviklet og testet sammen med printeren for at sikre ensartede resultater.

Udskriv med omtanke, og genbrug patroner uden besvær.

HP er forkæmper for miljøet. De originale HP LaserJet-tonerpatroner med avanceret toner hjælper dig med at spare strøm1 og er designet med tanke på
miljøet. Vis ansvar, og send de originale HP-patroner til genbrug gennem HP Planet Partners2.

1Beregning

af energibesparelser er baseret på HP's sort-hvide LaserJet-printere med sammenligning af energibesparende toner i den nyeste printer indenfor en klasse af tidligere printermodeller med almindelig toner.
Det angivne energiforbrug under udskrivning divideres med printerens antal sider pr. minut. De faktiske besparelser kan afvige herfra.
2Programmet findes ikke i alle lande. HP's Planet Partners-programmet til returnering og genanvendelse af HP-blækpatroner findes i øjeblikket i mere end 50 lande og områder i Asien, Europa samt Nord- og Sydamerika.
Der er flere oplysninger på http://www.hp.com/recycle.
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Kompatibilitetserklæring
HP LaserJet 4345mfp, HP LaserJet M4345 mfp

Produktspecifikationer
P/N

Beskrivelse

UPC-kode

Mål (l x b x d)

Vægt

Gennemsnitlig
patronkapacitet

Q5945A

Original HP 45A LaserJet-tonerpatron, sort

829160296197

391 x 238 x 330 mm

3,4 kg

18.000 sider

Anslået antal sider i gennemsnit baseret på ISO/IEC 19752. Det faktiske antal sider varierer betydeligt afhængigt af de udskrevne siders indhold og andre faktorer. Få mere at vide på
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Der er flere oplysninger om HP's printerforbrugsvarer på http://www.hp.com
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