Datasheet

HP 45 LaserJet tonercartridges
(Q5945A)

Als productiviteit een eerste vereiste is, wilt u onderhoudsarme cartridges waarmee uw
printers hard blijven werken. Minder, maar betrouwbare supplies beperken het aantal
onderbrekingen en besparen tijd. Originele HP LaserJet tonercartridgetechnologie biedt echte
meerwaarde.
Ontworpen voor het dagelijkse afdrukwerk: de gevarieerde monochrome documenten die voor de klanten het
visitekaartje van het bedrijf zijn.

Voorkom tijdverlies met de hoge afdruksnelheden en eenvoudige installatie.

Werk efficiënter met originele HP LaserJet tonercartridges. Verbeterde HP toner hecht direct op het papier en levert snel een uitstekende afdrukkwaliteit.
Profiteer van een snelle en gemakkelijke installatie – en een extra besparing als u veel afdrukt.

Produceer steeds opnieuw documenten van professionele kwaliteit.

Produceer professionele documenten en druk af zonder problemen. Druk duidelijke tekst en scherpe zwart-wit afbeeldingen af, pagina na pagina. Originele
HP LaserJet tonercartridges zijn samen met de printer ontworpen en getest voor consistente resultaten.

Druk milieubewust af en recycle lege cartridges eenvoudig.

Vertrouw op het maatgevende milieubeleid van HP. Originele HP LaserJet tonercartridges met verbeterde toner besparen energie1 en zijn ontworpen met
oog voor het milieu. Recycle uw originele HP cartridges verantwoord via HP Planet Partners2.

1Energiebesparing

is berekend op basis van een vergelijking van de nieuwe energiezuinige toner in de nieuwste HP monochrome LaserJet printer binnen een klasse en zijn voorganger met conventionele toner. Het
opgegeven stroomverbruik tijdens het afdrukken is gedeeld door het aantal pagina's per minuut van de printer. De werkelijke besparingen kunnen variëren.
2Het programma is niet in alle landen beschikbaar. Het retour- en recyclingprogramma voor originele HP cartridges is momenteel in meer dan 50 landen en regio's in Azië, Europa, Noord- en Zuid-Amerika beschikbaar via
het HP Planet Partners programma. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/recycle.
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Verklaring over compatibiliteit
HP LaserJet 4345mfp, HP LaserJet M4345 mfp

Productspecificaties
P/N

Omschrijving

UPC-code

Afmetingen (L x B x D) Gewicht

Gem. cartridgeopbrengst

Q5945A

HP 45A originele zwarte LaserJet tonercartridge

829160296197

391 x 238 x 330 mm

18.000 pagina's

3,4 kg

Geschatte gemiddelde opbrengst gebaseerd op ISO/IEC 19752. De werkelijke opbrengst varieert sterk, afhankelijk van de inhoud van de afgedrukte pagina's en andere factoren. Kijk voor
meer informatie op http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
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