Fişa de date

Cartuşe de toner HP 45 LaserJet
(Q5945A)

Când productivitatea contează, vă trebuie cartuşe care au nevoie de întreţinere minimă, care
menţin funcţionarea asiduă a imprimantelor. Mai puţine consumabile fiabile reduc
întreruperile şi economisesc timpul. Adevărata valoare constă în tehnologia cartuşelor de
toner LaserJet originale HP.
Produs conceput pentru imprimarea zilnică a unei varietăţi de documente monocrome, care reprezintă adesea
imaginea companiei în faţa clienţilor.

Evitaţi irosirea timpului, prin imprimarea rapidă şi instalarea simplă.

Creşteţi eficienţa utilizând cartuşe de toner HP LaserJet originale. Tonerul HP îmbunătăţit fuzionează rapid cu documentele, pentru o imprimare rapidă de
o calitate remarcabilă. Obţineţi o instalare rapidă şi simplă, dar şi o valoare excepţională pentru imprimările frecvente.

Imprimaţi de fiecare dată documente de calitate profesională.

Produceţi documente de calitate profesională şi vă bucuraţi de imprimări fără probleme. Imprimaţi text clar şi grafică alb-negru precisă, pagină după
pagină. Cartuşele de toner HP LaserJet originale sunt proiectate şi testate împreună cu imprimanta pentru a asigura rezultate constante.

Imprimaţi responsabil şi reciclaţi simplu cartuşele.

Contaţi pe poziţia de lider a companiei HP în campania de protejare a mediului. Cartuşele de toner LaserJet originale HP cu toner îmbunătăţit vă pot ajuta
să economisiţi energie1, fiind proiectate în semn de respect faţă de mediu. Reciclaţi responsabil cartuşele originale HP, prin programul HP Planet Partners2.

1Calculul

economiilor de energie s-a efectuat pentru imprimante HP LaserJet alb-negru prin compararea tonerului eficient energetic utilizat la cea mai recentă imprimantă dintr-o clasă cu tonerul convenţional utilizat la
modelul mai vechi de imprimantă echivalentă. Consumul de energie declarat, în timpul imprimării, se împarte la numărul de pagini pe minut corespunzător imprimantei. Economiile reale pot varia.
2Disponibilitatea programului variază. Returnarea şi reciclarea cartuşelor originale HP este disponibilă în prezent în peste 50 de ţări/regiuni şi teritorii din Asia, Europa, America de Nord şi America de Sud prin programul HP
Planet Partners. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi http://www.hp.com/recycle.
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Declaraţie de compatibilitate
HP LaserJet 4345mfp, HP LaserJet M4345 mfp

Specificaţii produs
Număr
produs

Descriere

Cod UPC

Dimensiuni (Î x L x A)

Greutate

Capacitateea medie a
cartuşului

Q5945A

Cartuş de toner LaserJet original HP 45A Negru

829160296197

391 x 238 x 330 mm

3,4 kg

18.000 pagini

Capacitatea medie aproximativă se bazează pe ISO/IEC 19752. Capacitatea reală variază substanţial în funcţie de conţinutul paginilor imprimate şi de alţi factori. Pentru detalii, vizitaţi
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Pentru informaţii suplimentare despre consumabilele HP, vizitaţi http://www.hp.com
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