Tiedot

HP 45 LaserJet -värikasetit
(Q5945A)

Kun tuottavuus on tärkeää, tarvitset helposti ylläpidettäviä kasetteja, jotka pitävät
tulostimesi tehokkaina. Pienempi määrä luotettavia tarvikkeita vähentää keskeytyksiä ja
säästää aikaa. Alkuperäinen HP LaserJet -väriainekasettitekniikka tarjoaa todellista arvoa.

Suunniteltu päivittäiseen erilaisten mustavalkoasiakirjojen tulostukseen, jotka edustavat usein yrityskuvaa
asiakkaiden keskuudessa.

Helppo asennus ja nopea tulostus säästävät aikaa.

Paranna tuottavuutta käyttämällä alkuperäisiä HP LaserJet -värikasetteja. Tehostettu HP-väriaine kiinnittyy asiakirjoihin hetkessä ja nopeuttaa näin
laadukkaiden asiakirjojen tulostamista. Tulostimen asentaminen on helppoa ja nopeaa, ja se tarjoaa toistuvassa käytössä erinomaisen hinta-laatusuhteen.

Tulosta ammattilaislaatuisia asiakirjoja kerta toisensa jälkeen.

Tuota ammattilaislaatuisia asiakirjoja ja helpota yrityksen tulostustöitä. Tulosta terävää tekstiä ja erottuvia kuvia kerta kerran jälkeen. Alkuperäiset HP
LaserJet -väriainekasetit on suunniteltu ja testattu tulostimen kanssa, joten tulos on aina tasalaatuinen.

Tulosta vastuullisesti ja kierrätä kasetit helposti.

Voit luottaa HP:n ympäristöystävällisyyteen. HP:n tehostettua väriainetta sisältävät alkuperäiset HP LaserJet -värikasetit säästävät energiaa1 ja ovat
ympäristöystävällisiä. Kierrätä alkuperäiset HP-mustekasetit vastuullisesti HP Planet Partners -ohjelman välityksellä2.

1Energiansäästölaskelma

perustuu HP:n LaserJet-mustavalkotulostimiin: uusinta tulostinta ja siinä käytettävää energiaa säästävää väriainetta verrataan luokkansa sisällä aiempaan tulostinmalliin, jossa käytetään
perinteistä väriainetta. Ilmoitettu tulostuksenaikainen energiankulutus jaetaan minuutissa tulostettujen sivujen määrällä. Todellinen säästö saattaa vaihdella.
2 Ohjelman saatavuus vaihtelee. HP Planet Partners -ohjelman ansiosta alkuperäisiä HP-mustekasetteja voi nykyisin palauttaa ja kierrättää yli 50 maassa tai alueella Aasiassa, Euroopassa sekä Pohjois- ja
Etelä-Amerikassa. Saat lisätietoja osoitteesta http://www.hp.com/recycle.
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Yhteensopivuuslausunto
HP LaserJet 4345 -monitoimilaite, HP LaserJet M4345 -monitoimilaite

Tekniset tiedot
P/N

Kuvaus

UPC-tunnus

Mitat (korkeus x leveys Paino
x syvyys)

Riittoisuus keskimäärin

Q5945A

HP 45A, alkuperäinen musta LaserJet-värikasetti

829160296197

391 x 238 x 330 mm

18 000 sivua

3,4 kg

Likimääräinen keskiarvoriittoisuus, perustuu ISO/IEC 19752 -standardiin. Todellinen riittoisuus vaihtelee huomattavasti tulostettavan sisällön ja muiden tekijöiden mukaan. Lisätietoja on
osoitteessa http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Lisätietoja HP-tarvikkeista on osoitteessa http://www.hp.com
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