Datablad

HP 45 LaserJet-tonerkassetter
(Q5945A)

När produktiviteten räknas behöver du kassetter som kräver litet underhåll och håller dina
skrivare i full gång. Färre, pålitliga tillbehör minskar avbrotten och sparar tid. Det verkliga
värdet ligger i tekniken i HP LaserJet tonerkassetter.

Utformade för dagliga utskrifter av en mängd olika svartvita dokument som ofta förmedlar företagets profil
till kunderna.

Undvik slöseri med tid tack vare snabb utskrift och enkel installation.

Öka effektiviteten med HPs originaltonerkassetter för LaserJet. Den förbättrade HP-tonern fäster snabbt på dokumenten vilket ger snabba utskrifter med
enastående kvalitet. Snabb och enkel installationen – och exceptionell valuta för pengarna vid täta utskrifter.

Skriv ut dokument av professionell kvalitet, gång på gång.

Producera dokument av professionell kvalitet och gläd dig åt problemfria utskrifter. Skriv ut tydlig text och skarp, svart grafik – sida efter sida. HP LaserJet
originaltonerkassetter är utformade och testade med skrivaren för att ge konsekventa resultat.

Skriv ut på ett ansvarsfullt sätt och återvinn enkelt kassetterna.

Du kan lita på HPs miljöåtagande. Original HP LaserJet tonerkassetter med förbättrad toner kan hjälpa dig att spara energi1 och har utvecklats med miljön i
åtanke. Återvinn HP originalkassetter på ett ansvarsfullt sätt med HP Planet Partners2.

1Beräkningen

av energibesparingar baseras på HPs svartvita LaserJet-skrivare där den energisnåla tonern i den senaste skrivarmodellen inom en klass jämförs med en äldre modell med konventionell toner. Den angivna
energiförbrukningen under utskrift divideras med antalet utskrivna sidor per minut. De verkliga besparingarna kan variera.
2Tillgängligheten till programmet varierar. Retur och återvinning av HP originalpatroner och kassetter är för närvarande tillgänglig i fler än 50 länder, territorier och regioner i Europa, Asien och Nord- och Sydamerika via
HP Planet Partner-programmet. Mer information finns på http://www.hp.com/recycle.
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Kompatibilitetsförklaring
HP LaserJet 4345mfp, HP LaserJet M4345 mfp

Produktspecifikationer
P/N

Beskrivning

UPC-kod

Yttermått (l x b x d)

Vikt

Antal sidor, medeltal

Q5945A

HP 45A svart LaserJet-tonerkassett, original

829160296197

391 x 238 x 330 mm

3,4 kg

18 000 sidor

Ungefärlig genomsnittlig sidkapacitet baserad på ISO/IEC 19752. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på de utskrivna sidornas innehåll och andra faktorer. Mer information
finns på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Om du vill ha mer information om HP-tillbehör, besök http://www.hp.com
© Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda
garantier som gäller för HP:s produkter och tjänster beskrivs i de uttryckliga garantivillkor som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument skall
anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.
4AA5-3319SVE, Juni 2014

