Dataark

HP 45 LaserJet-tonerkassetter
(Q5945A)

Når produktiviteten teller, trenger du patroner/kassetter med lite vedlikehold som holder
skriverne i gang. Færre, pålitelige rekvisita reduserer avbrudd og sparer tid. Den virkelige
verdien er original HP LaserJet-tonerkassetteknologi.

Konstruert for daglig utskrift av ulike svart-hvittdokumenter som ofte representerer selskapets image overfor
kundene.

Unngå sløsing med tid med raske utskrifter og enkel installering.

Øk effektiviteten ved å bruke originale HP LaserJet-tonerkassetter. Forbedret HP-toner fikseres raskt på dokumentene for å få raske utskrifter med
fremragende kvalitet. Få rask og enkel installering – og eksepsjonell verdi ved hyppig utskrift.

Skriv ut dokumenter i profesjonell kvalitet, gang etter gang.

Produser dokumenter i profesjonell kvalitet og gled deg over problemfri utskrift. Skriv ut klar tekst og skarp, svart grafikk – side etter side. Originale HP
LaserJet-tonerkassetter er laget og testet sammen med skriveren for å gi konsistente resultater.

Skriv ut ansvarlig og resirkuler patroner/kassetter enkelt.

Sett din lit til HPs miljølederskap. Originale HP LaserJet-tonerkassetter med forbedret toner kan bidra til energibesparelser1 og er utviklet med tanke på
miljøet. Resirkuler originale HP-patroner/kassetter på en ansvarlig måte med HP Planet Partners2.

Strømsparingsberegningen er basert på HPs Laserjet svart-hvitt-skrivere, og sammenligner den energieffektive toneren i den nyeste skriveren i en klasse med sin eldre skriver med konvensjonell toner. Det angitte
strømforbruket under utskrift, deles på skriverens sider per minutt. Faktiske besparelser kan variere.
2Programtilgjengelighet varierer. Retur og resirkulering av originale kassetter/patroner fra HP er i øyeblikket tilgjengelig i over 50 land, områder og regioner i Asia, Europa og Nord- og Sør-Amerika gjennom HPs Planet
Partners-ordning. Se http://www.hp.com/recycle for å få mer informasjon.
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Kompatibilitetserklæring
HP LaserJet 4345mfp, HP LaserJet M4345 mfp

Produktspesifikasjoner
P/N

Beskrivelse

UPC-kode

Mål (l x b x d)

Vekt

Gjennomsnittlig
kassettytelse

Q5945A

HP 45A svart original LaserJet-tonerkassett

829160296197

391 x 238 x 330 mm

3,4 kg

18 000 sider

Omtrentlig kapasitet i snitt basert på ISO/IEC 19752. Faktisk kapasitet varierer betydelig avhengig av innholdet på utskriftssidene og andre faktorer. Se
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies for å få mer informasjon.

Du finner mer informasjon om rekvisita fra HP, på http://www.hp.com
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