Dane techniczne

Kasety z tonerem HP 45 LaserJet
(Q5945A)

Tam, gdzie liczy się wydajność, potrzeba łatwych w obsłudze wkładów, które umożliwiają
długotrwałą pracę drukarki. Mniejsza liczba niezawodnych materiałów eksploatacyjnych
pozwala uniknąć przerw w pracy i zaoszczędzić czas. Oryginalne wkłady laserowe HP LaserJet
zapewniają realne korzyści.
Produkt przeznaczony do codziennego drukowania szerokiej gamy czarno-białych dokumentów, które często
stanowią wizytówkę firmy.

Szybkie drukowanie i łatwa instalacja to oszczędność czasu.

Oryginalne wkłady z tonerem HP LaserJet pozwalają zwiększyć wydajność. Udoskonalony toner HP szybko łączy się z dokumentami, zapewniając krótki
czas drukowania i wysoką jakość. Łatwa i szybka instalacja oraz wysoka opłacalność przy częstym drukowaniu.

Profesjonalna jakość dokumentów za każdym razem.

Dokumenty profesjonalnej jakości i bezproblemowe drukowanie. Wyrazisty tekst i przejrzysta czarna grafika na każdym wydruku. Oryginalne wkłady z
tonerem HP LaserJet są opracowywane i testowane razem z drukarką w celu zapewnienia stałych rezultatów.

Odpowiedzialne drukowanie i łatwy recykling wkładów.

HP to uznany lider w dziedzinie ochrony środowiska. Oryginalne wkłady z udoskonalonym tonerem HP LaserJet pomagają zapewnić oszczędności w
zakresie zużycia energii1 oraz chronić środowisko. Program HP Planet Partners2 zapewnia odpowiedzialny recykling oryginalnych wkładów HP.

1Obliczenia

dotyczące oszczędności energii oparto na wynikach monochromatycznych drukarek HP LaserJet i porównaniu energooszczędnych tonerów zastosowanych w najnowszym modelu drukarek danej klasy ze
starszą drukarką z tonerem konwencjonalnym. Podane zużycie energii w czasie drukowania jest dzielone przez liczbę stron drukowanych na minutę. Rzeczywiste oszczędności mogą być inne.
2Dostępność programu jest uzależniona od regionu. Obecnie program HP Planet Partners umożliwia zwrot i recykling oryginalnych wkładów HP na obszarze ponad 50 krajów, terytoriów i regionów w Azji, Europie i obu
Amerykach. Więcej informacji jest dostępnych na stronie www.hp.com/recycle.
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Informacje o zgodności
HP LaserJet 4345mfp, HP LaserJet M4345 mfp

Dane techniczne produktu
P/N

Opis

Kod UPC

Wymiary (dł x szer x gł) Waga

Średnia wydajność kasety
z tonerem

Q5945A

HP 45A oryginalny wkład z czarnym tonerem LaserJet

829160296197

391 x 238 x 330 mm

18 000 stron

3,4 kg

Przybliżona średnia wydajność wg normy ISO/IEC 19752. Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić w zależności od zawartości drukowanych stron i innych czynników. Szczegółowe
informacje są dostępne pod adresem http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
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