Údajový list

Tonerové kazety HP 45 LaserJet
(Q5945A)

Keď produktivita znamená veľa, potrebujete kazety s nízkou mierou údržby, ktoré
zachovávajú vysoký výkon tlačiarne. Menej spoľahlivého spotrebného materiálu znižuje
množstvo prerušení a šetrí čas. Skutočnú hodnotu predstavuje originálna technológia
tonerovej kazety HP LaserJet.
Navrhnuté pre každodennú tlač rôznych čiernobielych dokumentov, ktoré často prezentujú zákazníkom imidž
firmy.

Už viac neplytvajte časom vďaka rýchlej tlači a jednoduchej inštalácii.

Zvýšte efektivitu pomocou originálnych tonerových kaziet HP LaserJet. Vylepšený toner HP rýchlo priľne na dokumenty, čím umožňuje rýchlu tlač a
vynikajúcu kvalitu. Získajte rýchlu a jednoduchou inštaláciu, ako aj výnimočnú hodnotu pri častej tlači.

Tlačte dokumenty v profesionálnej kvalite, znova a znova.

Vytvárajte dokumenty profesionálnej kvality a užívajte si bezproblémovú tlač. Tlačte výrazný text a ostré čiernobiele obrázky – pri každom výtlačku.
Originálne tonerové kazety HP LaserJet sú navrhnuté a testované spolu s tlačiarňou, aby sa dosahovali konzistentné výsledky.

Tlačte zodpovedne a jednoducho recyklujte kazety.

Spoľahnite sa na spoločnosť HP ako na lídra v oblasti ochrany životného prostredia. Originálne tonerové kazety HP LaserJet s vylepšeným tonerom vám
pomôžu šetriť energiu1 a sú navrhnuté s ohľadom na životné prostredie. Recyklujte originálne tonerové kazety HP zodpovedne s programom HP Planet
Partners2.

Výpočet úspory energie je založený na čiernobielych tlačiarňach HP LaserJet a porovnáva energeticky úsporný toner najnovšej tlačiarne v rámci svojej triedy s tlačiarňou jej staršej verzie s bežným tonerom. Uvedená
spotreba energie počas tlače je rozdelená podľa strán za minútu tlačiarne. Skutočné úspory sa môžu líšiť.
2 Dostupnosť programu je rôzna. Vrátenie a recyklácia originálnych kaziet HP je dostupná prostredníctvom programu HP Planet Partners vo viac než 50 krajinách, teritóriách a oblastiach v Ázii, Európe, Severnej a Južnej
Amerike. Ďalšie informácie nájdete na lokalite http://www.hp.com/recycle.
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Vyhlásenie o kompatibilite
Multifunkčná tlačiareň HP LaserJet 4345, multifunkčná tlačiareň HP LaserJet M4345

Špecifikácie produktov
P/N

Popis

Kód UPC

Rozmery (v x š x h)

Hmotnosť

Priemerná výdatnosť
kazety

Q5945A

Čierna originálna tonerová kazeta HP 45A LaserJet

829160296197

391 x 238 x 330 mm

3,4 kg

18 000 strán

Približná priemerná výťažnosť na základe normy ISO/IEC 19752. Skutočná výťažnosť sa výrazne líši v závislosti od obsahu tlačených strán a ďalších faktorov. Podrobné informácie nájdete
na lokalite http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Ak chcete získať ďalšie informácie o doplnkoch spoločnosti HP, navštívte http://www.hp.com
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