
Trvale mimo�ádná kvalita tisku:
• Pokrokové složení toneru HP poskytuje mimo�ádn�

ostrý černý text a hladké odstíny šedé. Inteligentní
technologie tisku HP Smart* umož�uje automatické
nastavení a rovnom�rným nanášením tonerových
částic zajiš�uje nejlepší výsledky po celou dobu
životnosti kazety.

Spolehlivost šet�í čas a zvyšuje produktivitu
• Spolehlivý výkon: p�esné slad�ní konstrukce tiskové

kazety, toneru a ostatních komponent tiskového
procesu HP zaručuje konzistentn� spolehlivý výkon
a úsporné ovládání – to vše díky p�ísnému testování
kvality a zárukám HP.

Snadná instalace a údržba
• Oceníte nenáročnou údržbu a bezproblémový tisk.

Díky inteligentní technologii HP Smart* v tiskové
kazet� a tiskárn� je instalace a údržba spot�ebního
materiálu HP snadnou záležitostí. P�i docházejícím
nebo spot�ebovaném toneru obdržíte automatická
upozorn�ní.

Cíloví zákazníci
• Ideální pro podnikové uživatele v pracovních

skupinách o 10–20 osobách ve velkých, st�edních
i malých organizacích. Pro takové zákazníky p�ed-
stavují tiskárny HP LaserJet �ady 4250/4350 prost�edek
ke zvýšení produktivity pomocí rychlého, spolehlivého,
rozši�itelného a snadno použitelného �ešení.

Získejte od svého tiskového systému HP maximum. 
Inteligentní technologie HP Smart* a složení velmi
jemného toneru v tiskových kazetách HP LaserJet
spolupracují s vaší tiskárnou, aby p�inesly p�esnou,
konzistentní, spolehlivou a ekonomickou výkonnost.

Inteligentní tiskové kazety HP LaserJet, 
černé pro tiskárny �ady 4250/4350

*P�i použití originálního spot�ebního materiálu HP je zajišt�na dostupnost všech tiskových funkcí HP



Další informace o spot�ebním materiálu HP naleznete
na webové adrese www.hp.cz
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Dynamické nastavení fotocitlivosti válce
Dynamické nastavení fotocitlivosti válce neustále optimalizuje tiskové procesy, zajiš�uje rovnom�rné nanášení částic toneru po celou dobu
životnosti tiskové kazety a zaručuje konzistentní kvalitu tisku od první až po poslední stránku. Okamžit� po instalaci kazety se zaregistrují
a uloží informace o počáteční citlivosti válce, což umož�uje p�esné upravení drobných výkyv� sv�tlocitlivého válce.

Funkce inteligentního tisku jsou dostupné p�i použití inteligentních
tiskových kazet HP LaserJet a tiskáren �ady 4250/4350

Stav
Objednat spot�ební materiál (nízký stav)
Vym�nit spot�ební materiál (vypot�ebováno)
Ukazatel spot�ebního materiálu (na stránce informující
o stavu spot�ebního materiálu)
Stránka informující o stavu spot�ebního materiálu
Zbývající počet stran

Varování
Objednat spot�ební materiál (nízký stav)
Vym�nit spot�ební materiál (vypot�ebováno)
Nainstalován originál HP
Chyb�jící nebo neplatný štítek E-Label

Zdokonalení kvality tisku
Zdokonalení fotocitlivosti válce

Využitelnost
Nevyžaduje „p�et�ásání“ toneru
Záruka správné instalace

P/Č

Q5942A

Q5942X

Popis

Inteligentní tisková kazeta HP LaserJet, černá

Inteligentní tisková kazeta HP LaserJet, černá (velký objem tisku)

Kód UPC

8 29160-22175 5

8 29160-22176 2

Rozm�ry (š x h x v)

391 x 198 x 330 mm

391 x 198 x 330 mm

Hmotnost (balení)

2 800 g

3 200 g

Pr�m�rná výt�žnost kazety*

10 000 standardních stran

20 000 standardních stran

Produktové specifikace

*Deklarovaná hodnota výt�žnosti dle normy ISO/IEC 19752


