Veri sayfası

HP 45 LaserJet Toner Kartuşları
(Q5945A)

Verimlilik önemliyse yazıcılarınızın yoğun çalışmasını sağlayan az bakım gerektiren
kartuşlara ihtiyacınız vardır. Daha az sayıda güvenilir sarf malzemesi ile kesintileri azaltın ve
zaman kazanın. Orijinal HP LaserJet toner kartuşu teknolojisi, gerçek avantajlar sunar.

Genellikle müşterilere şirket imajını yansıtmak üzere çeşitli tek renkli günlük belge baskıları için
tasarlanmıştır.

Hızlı baskı ve kolay kurulum sayesinde zaman kaybını önleyin.

Orijinal HP LaserJet toner kartuşları kullanarak verimliliği artırın. Gelişmiş HP toner, belgelerle hızlı şekilde birleşerek üstün kaliteyle hızlı yazdırmaya olanak
sağlar. Hızlı ve kolay kurulum imkanı ve sık tekrarlanan yazdırma işlerinde olağanüstü sonuçlar elde edin.

Her zaman profesyonel kalitede belgeler yazdırın.

Profesyonel kalitede belgeler üretin ve sorunsuz yazdırma olanaklarının keyfini çıkarın. Her sayfada belirgin metinler ve net, siyah grafikler elde edin.
Orijinal HP LaserJet toner kartuşları, tutarlı sonuçlar sunmak üzere yazıcıyla birlikte tasarlanmış ve test edilmiştir.

Çevreye duyarlı bir şekilde yazdırın ve kartuşları kolayca geri dönüştürün.

Çevre koruma konusunda HP'nin liderliğine güvenebilirsiniz. Orijinal HP LaserJet toner kartuşlarının geliştirilmiş tonerleri çevresel etki göz önünde
bulundurularak tasarlanmıştır ve enerjiden tasarruf etmenizi sağlar1. HP Planet Partners2 programını kullanarak Orijinal HP kartuşlarını duyarlı bir şekilde
geri dönüştürün.

Enerji tasarrufu hesabı, HP'nin siyah-beyaz LaserJet yazıcıları için geçerli olup, sınıfındaki en yeni yazıcılarda kullanılan enerji tasarruflu tonerlerin geleneksel toner kullanılan eski yazıcılarla karşılaştırılmasına
dayanmaktadır. Belirtilen enerji tüketimi (yazdırma işlemi sırasında) yazıcının dakikadaki sayfa sayısına bölünür. Gerçek tasarruf rakamları farklılık gösterebilir.
2Programın kullanılabilirliği değişiklik gösterebilir. Orijinal HP kartuşu iade ve geri dönüşümü, HP Planet Partners programı aracılığıyla, şu anda Asya, Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika'da bulunan 50'den fazla ülkede ve
bölgede mevcuttur. Daha fazla bilgi için http://www.hp.com.tr/geridonusum adresini ziyaret edin.
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Uyumluluk bildirimi
HP LaserJet 4345mfp, HP LaserJet M4345 mfp

Ürün Özellikleri
P/N

Tanım

UPC Kodu

Boyutlar (b x e x d)

Ağırlık

Ortalama kartuş verimi

Q5945A

HP 45A Siyah Orijinal LaserJet Toner Kartuşu

829160296197

391 x 238 x 330 mm

3,4 kg

18.000 sayfa

Yaklaşık ortalama baskı kapasitesi ISO/IEC 19752'ye dayanır. Gerçek kapasite basılan sayfaların içeriğine ve diğer etkenlere bağlı olarak önemli ölçüde değişiklik gösterir. Ayrıntılı bilgi için
bkz. http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
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