Souhrnná zpráva pro prodej tiskáren řady HP Officejet Pro Family

Ukažte svým zákazníkům význam
firemních inkoustových tiskáren
Předveďte jim výhody nových tiskáren HP Officejet Pro a tiskáren vše v jednom

Monofunkční a multifunkční tiskárny
HP Officejet Pro
• Tiskárna Officejet Pro 8100 ePrinter
• Tiskárny vše v jednom řady Officejet Pro 8600
e-All-in-Ones
• Tiskárny vše v jednom řady Officejet Pro 200
e-All-in-One a aplikace ePrinter
• Multifunkční a monofunčkní tiskárny řady
Officejet Pro X
Tři rychlé důvody proč zvolit HP Officejet Pro
1. Barevný tisk profesionální kvality s náklady
až o 50 % nižšími oproti laserovým tiskárnám
2. Důležité funkce produktivity a snadné používání
3. Průlomové technologie pro životní prostředí

Proč právě tiskárny HP Officejet Pro?
1. Barevný tisk profesionální kvality s náklady až o 50 % nižšími oproti laserovým tiskárnám1
• Nízké náklady tisku – Až o 50 % nižší náklady na stránku a spotřeba energie oproti konkurenčním
barevným laserovým tiskárnám,1, 2 pigmentové inkousty odolné proti vodě, rozmazání, zvýrazňovači
a vyblednutí 3, 4 a k tomu vysokokapacitní možnosti – v podobě například černé inkoustové kazety
HP 970XL, jejíž výtěžnost je oproti cenově srovnatelným laserovým kazetám výrazně vyšší.5
• Kvalita a spolehlivost HP – Tiskněte dokumenty a fotografie v profesionální kvalitě, a také si zvolte
model podle doporučovaných měsíčních objemů tištěných stran (RMPV) v rozpětí od 250 do až 4 200
stran za měsíc.

2. Důležité funkce produktivity a snadné používání
• Funkce pro snadné zabezpečení a řízení – Aktivně spravujte a na dálku monitorujte stav pomocí
distribuovaných funkcí pro firemní zabezpečení a správu, které lze snadno integrovat do stávající IT
infrastruktury. Pořiďte si snadno použitelné nástroje a služby, jakými jsou HP Web Jetadmin6 a řízené
tiskové služby Managed Print Services (dostupné u všech modelů). Tiskárny řady Officejet Pro 200
a Officejet Pro X rovněž nabízejí univerzální tiskový ovladač Universal Print Driver7 a rozšířenou
podporu WJA.
• Vysoká rychlost tisku8 – Tiskárny řady Officejet Pro 8100 a 8600 vytisknou až 20 stran za minutu
v černobílém režimu a 16 stran za minutu v barevném režimu (18/13 u základního modelu 8600).
Tiskárny řady Officejet Pro 200 vytisknou až 20 stran za minutu v černobílém režimu a 15 stran
za minutu v barevném režimu, a tiskárny řady Officejet Pro X vybavené průlomovou technologií
HP PageWide Technology dosahují neuvěřitelné rychlosti až 70 stran za minutu (v univerzálním
kancelářském režimu).
• Důležité funkce produktivity a snadné používání – Automatický oboustranný tisk, skenování,
kopírování a faxování (pouze multifunkční tiskárny a tiskárny vše v jednom), velký dotykový displej,
tisk z mobilních zařízení, jakými jsou nový chytrý telefon Samsung Galaxy S4 a tablet HP Slate7,
služby HP ePrint 9 a AirPrint,10 a přímý bezdrátový tisk HP11 (tiskárny řady Officejet Pro 8600, Officejet
Pro 200 a Officejet Pro X).
• Méně zásahů – Méně častá výměna kazet díky vysokokapacitním kazetám, které nevysychají
a vytisknou až 9 200 stran v černobílém režimu a 6 600 stran v barevném režimu,12 a méně přerušení
díky volitelnému podavači papírů s kapacitou až na 1 050 listů (tiskárny řady Officejet Pro X).
• Mimořádný servis – Rozšiřte a prodlužte svou standardní záruku o balíček služeb HP Care Pack
Services, zahrnující opravu v místě provozu následující pracovní den, výměnu v místě provozu
následující pracovní den (s asistencí nebo bez asistence) a další. Rozšiřte svou standardní záruku
o volitelný balíček služeb HP Care Pack Services. Díky naší nabídce služeb podpory si nemusíte dělat
starosti s nepředvídatelnými náklady – a můžete se soustředit na to, co je pro vás důležité.

3. Průlomové technologie pro životní prostředí
• Monofunkční a multifunkční tiskárny řady HP Officejet Pro X spotřebují až o 50 % méně energie18
a vyprodukují až o 50 % méně odpadu v podobě spotřebního materiálu19 ve srovnání s barevnými
laserovými tiskárnami. Automatický oboustranný tisk dostupný u všech modelů rovněž představuje
příležitost pro úsporu papíru. A konečně tiskárny řady Officejet Pro X splňují některé z nejpřísnějších
požadavků pro ekologická značení na světě.
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Scénář 1: Obchodní manažeři
Tiskárny řady HP Officejet Pro nabízejí barevný tisk
profesionální kvality s náklady na tisk až o polovinu
nižšími ve srovnání s barevnými laserovými tiskárnami.1
Naproti tomu tiskárny řady Officejet Pro X přicházejí
s novinkou v podobě průlomové inkoustové technologie
umožňující vysoce kvalitní a až dvakrát rychlejší tisk ve
srovnání s cenově podobnými laserovými tiskárnami.15 A díky
pigmentovým inkoustům HP jsou výtisky obou řad tiskáren
odolné proti vodě, rozmazání zvýrazňovače a vyblednutí.3, 4
Klíčové otázky
Nejdůležitější vlastnosti požadované
obchodními manažery:
Úspora nákladů – obchodní manažeři hledají
způsoby, jak ušetřit, včetně úspor elektrické
energie, šetrného nakládání s papírem díky
oboustrannému tisku a včetně kvalitních výtisků
s náklady na stránku až o polovinu nižšími oproti
laserovým barevným tiskárnám1
Kvalita a spolehlivost – požadují profesionální
kvalitu výtisků odolných proti vodě, rozmazání
a vyblednutí,3, 4 která vydrží po desetiletí4
Produktivita – hledají rychlejší pracovní
postupy, jakými jsou vyšší rychlosti tisku, snadno
použitelné dotykové displeje, bezdrátový tisk
a pokročilé funkce např. v podobě skenování
do e-mailu
Provozuschopnost – vedle snadného
nastavení a užívání požadují obchodní manažeři
rovněž možnosti spolehlivého servisu s cílem
minimalizovat výpadky a zachovat produktivitu

• Chtěli byste ušetřit až polovinu nákladů na tisk? Uvažovali jste někdy o tom, že byste ve své
kanceláři používali inkoustové tiskárny – které výrazně snižují náklady na tisk?
• Chtěli byste rychlé a spolehlivé tiskárny, které produkují výtisky profesionální kvality
a odolné proti vodě, rozmazání a vyblednutí,3, 4 a které nabízejí snadno ovladatelné funkce
jako dotykový displej nebo bezdrátový tisk?
• Chtěli by mít někteří vaši zaměstnanci možnost, aby se jim dokumenty nebo obrázky
vytiskly, zatímco pobývají mimo kancelář, a měli je k dispozici, jakmile se vrátí?
• Chtěli byste vlastními zdroji tisknout oboustranně marketingové materiály jako letáky,
brožury a jiné?

Jasné odpovědi
• Snižte náklady na tisk až o 50 % oproti konkurenčním barevným laserovým tiskárnám1, 2
• Tiskněte dokumenty odolné proti vodě, rozmazání a vyblednutí 3, 4 a v profesionální kvalitě,
která vydrží po desetiletí4
• Vyberte si tiskárnu, která nabízí možnost ekonomických kazet XL a která spotřebuje až
o 50 % méně energie oproti barevným laserovým tiskárnám,2 a také méně spotřebního
a balicího materiálu než laserové tiskárny16
• Očekávejte spolehlivost a dlouhou životnost HP. Vyberte si z nabídky balíčků služeb
HP Care Pack, údržba vašich zařízení tak bude mnohem snazší a vy si dopřejte klidu
• Ušetřete čas s funkcemi na podporu produktivity, jakými jsou velké dotykové displeje
a obchodní aplikace17

Hlavní přednosti tiskáren řady Officejet Pro
Tiskněte v profesionálních barvách s náklady na stránku až o 50 % nižšími oproti
konkurenčním laserovým tiskárnám1
50%

Šetřete zdroje, aniž by utrpěl výkon – tato zařízení splňují normy ENERGY STAR®
a spotřebují až o 50 % méně energie než srovnatelné laserové tiskárny2
Vytiskněte více díky ekonomickým, samostatně prodávaným inkoustovým kazetám XL
Vytvořte pomocí pigmentových inkoustů HP výtisky profesionální kvality se sytými
a trvanlivými barvami, odolnými proti vodě, zvýrazňovači, rozmazání a vyblednutí3, 4
Zjednodušte si kancelářské úlohy díky funkcím, jako jsou dotykové displeje, obchodní
aplikace,17 sloty na paměťové karty a automatický oboustranný tisk
Připojte se a tiskněte – v kanceláři nebo na cestách prostřednictvím řešení HP pro
mobilní tisk (HP ePrint,9 AirPrint,10 bezdrátový přímý tisk HP11)
Spravujte snadno své zařízení pomocí nástrojů, jako jsou HP Web Jetadmin,6 zabudovaný
webový server HP Embedded Web Server a univerzální tiskový ovladač HP Universal Print
Driver7 (tiskárny řady Officejet Pro 200 a Officejet Pro X nabízejí rozšířenou podporu WJA a UPD)
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Rozšiřte svou standardní záruku o volitelný balíček služeb HP Care Pack Services.
Díky naší nabídce služeb podpory si nemusíte dělat starosti s nepředvídatelnými náklady –
a můžete se soustředit na to, co je pro vás důležité.

Prodej tiskáren řady HP Officejet Pro

HP omezení. Pouze pro interní použití HP a prodejních partnerů.

Scénář 2: Správci IT
Ukažte správcům IT možnosti, jak snížit náklady, a najděte
snazší způsoby začlenění firemních inkoustových
tiskáren do vašeho systému tiskáren HP Officejet Pro.
Správci IT zpozorní, jakmile uslyší o kvalitě, spolehlivosti,
obsluhovatelnosti, zabezpečení a úspoře nákladů, jež tyto
monofunkční, multifunkční a tiskárny vše v jednom nabízejí.
Nové modely Officejet Pro 200 a Officejet Pro X přicházejí
s funkcemi pro správu všech vašich tiskáren HP, kterými byly
dříve vybavené modely HP LaserJet.
Klíčové otázky
• Sdílí ve vaší firmě tiskárny až 15 lidí?

Nejdůležitější vlastnosti požadované
správci IT zařízení:
Kvalita a spolehlivost – správci IT požadují
profesionální kvalitu výtisků odolných proti
vodě, zvýrazňovači, rozmazání a vyblednutí,3, 4
která vydrží po desetiletí4
Obsluhovatelnost – potřebují mít možnost
umístit tiskárnu kamkoli a za pomoci stávajících
firemních zdrojů ji odkudkoli spravovat
Zabezpečení– požadují funkce pro zabezpečení,
které budou kompatibilní s firemním systémem
Provozuschopnost – požadují možnosti
spolehlivého servisu s cílem minimalizovat
výpadky a zachovat produktivitu
Úspora nákladů – správci IT hledají
způsoby, jak ušetřit, včetně úspor elektrické
energie, šetrného nakládání s papírem díky
oboustrannému tisku a včetně kvalitních výtisků
s náklady na stránku až o polovinu nižšími oproti
laserovým barevným tiskárnám1

• Zabírá vám správa vašich tiskáren drahocenný čas na úkor jiných důležitých IT úkolů?
• Chtěli byste nové a cenově výhodné tiskárny malých rozměrů s pokrokovými funkcemi pro správu,
zabezpečení a podporu produktivity?
• Chtěli byste mít výrazně nižší náklady na tisk? Přemýšleli jste někdy o nákupu inkoustových tiskáren –
které vám mohou ušetřit až polovinu nákladů na tisk oproti laserovým tiskárnám?1

Jasné odpovědí
• Profitujte z funkcí HP pro snadné ovládání běžně dostupných pouze u tiskáren HP LaserJet
• Tiskněte dokumenty odolné proti vodě, zvýrazňovači, rozmazání a vyblednutí,3,4 jejichž kvalita vydrží
po desetiletí4
• Přesvědčte se o rekordních rychlostech tisku13, nejnižších nákladech na stránku ve své třídě,14 nejlepší
kapacitě tisku a energetické účinnosti2 modelů HP Officejet Pro X
• Snižte náklady na tisk až o 50 % oproti konkurenčním barevným laserovým tiskárnám1,2
• Očekávejte spolehlivost a dlouhou životnost HP. Vyberte si z nabídky balíčků služeb HP Care Pack,
údržba vašich zařízení tak bude mnohem snazší a vy si dopřejte klidu

Hlavní přednosti tiskáren řady Officejet Pro
Spravujte snadno své zařízení pomocí nástrojů, jakými jsou HP Web Jetadmin,6 zabudovaný
webový server HP Embedded Web Server a univerzální tiskový ovladač HP Universal Print
Driver7 (tiskárny řady Officejet Pro 200 a Officejet Pro X nabízejí rozšířenou podporu WJA a UPD)
Připojte se a tiskněte – v kanceláři nebo na cestách prostřednictvím řešení HP pro
mobilní tisk (HP ePrint,9 AirPrint,10 bezdrátový přímý tisk HP11)
Rozšiřte zabezpečení pomocí zabudovaných funkcí (modely Officejet Pro 200 a Officejet Pro X)

CarePrint

Rozšiřte svou standardní záruku o volitelný balíček služeb HP Care Pack Services.
Díky naší nabídce služeb podpory si nemusíte dělat starosti s nepředvídatelnými náklady –
a můžete se soustředit na to, co je pro vás důležité.
Tiskněte v profesionálních barvách s náklady až o 50 % nižšími oproti konkurenčním
laserovým tiskárnám1
Vytiskněte více díky ekonomickým, samostatně prodávaným inkoustovým kazetám
XL

50%

Šetřete zdroje, aniž by utrpěl výkon – tato zařízení splňují normy ENERGY STAR®
a spotřebují až o 50 % méně energie než srovnatelné laserové tiskárny2
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Vylepšené funkce

Tiskárny vše v jednom řady
OJ Pro 8600 eAiO a 8100 ePrinter

Multifunkční tiskárna
OJ Pro 276dw a tiskárna 251dw

Ideální pro malé kanceláře a
pracovní týmy

Vyberte si pokročilé funkce pro
správu IT

Doporučený počet uživatelů

1 – 5 uživatelů

1 – 5 uživatelů

3 – 15 uživatelů

Doporučený objem tištěných
stran za měsíc

250 – 1 250 stran za měsíc

250 – 1 500 stran za měsíc

Od 500 – 2 800 až po
750 – 4 200 stran za měsíc

Funkce pro správu IT

• Podpora HP Web Jetadmin6
• Zabudovaný webový server
HP Embedded Web Server (EWS)
• PCL 3

• Rozšířená podpora HP Web
Jetadmin6
• Univerzální tiskový ovladač
Universal Print Driver (UPD)7

• Rozšířená podpora HP Web
Jetadmin6
• Univerzální tiskový ovladač
Universal Print Driver (UPD)7

• Řízené tiskové služby
• Zabudovaný webový server
HP Embedded Web Server (EWS)
• Celofiremní správa zařízení: PCL
5c, PCL 6, PS3, PDF

• Řízené tiskové služby
• Zabudovaný webový server
HP Embedded Web Server
(EWS)
• Celofiremní správa zařízení:
PCL 5c, PCL 6, PS3, PDF

Rychlost tisku / počet stran za minutu Až 18/13 (základní model 8600);
(ISO) v černobílém / barevném režimu8 až 20/16 (8100, 8600 Plus)

Až 20/15

Od 36/36 až do
42/42 (ISO); 55
až 70 (v univerzálním
kancelářském režimu)

Odhadované náklady na stránku:
v černobílém / barevném režimu1

0,014 € / 0,064 €

0,012 € / 0,060 €

Výtěžnost inkoustové černé / barevné 2 300 / 1 500 (inkousty HP 950/951)
kazety XL

2 300 / 1 500 (inkousty HP 950/951)

9 200 / 6 600 (inkousty
HP 970/971)

Standardní podavač

250 listů (500 listů u modelu 8600
Premium nebo přídavný volitelný
podavač na 250 listů)

250 listů (500 listů s přídavným
volitelným podavačem
na 250 listů)

550 listů (1 050 listů
s přídavným volitelným
podavačem na 500 listů)

Standardní připojení

• USB
• Ethernet
• 802.11b/g/n
• Bezdrátový přímý tisk HP11

• USB
• Ethernet
• 802.11b/g/n
• Bezdrátový přímý tisk HP11
• Tisk/skenování z/na USB disky

• USB
• Ethernet
• 802.11b/g/n *
• Bezdrátový přímý tisk HP11*
• Tisk/skenování z/na USB disky

0,014 € / 0,064 €

Multifunkční tiskárny
OJ Pro X 476/576 a tiskárny
X 451/551
Pořiďte si nedostižné rychlosti
tisku a snižte náklady na stránku

(*bezdrátový tisk dostupný na modelech
X451dw, X476dw, X551dw a X576dw)

Funkce zabezpečení
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• Firewall (zabezpečení sítě)
• Heslo EWS, zámek
ovládacího panelu
• SSL
• Aktivace / deaktivace USB hosta,
protokolů, přímého bezdrátového
tisku HP,11nástroje ePrint,9 aplikací

• Firewall (zabezpečení sítě)
• Heslo EWS, zámek ovládacího
panelu
• SSL
• Integrováno do centra
zabezpečení pro zobrazovací
a tisková zařízení HP
• Aktivace / deaktivace USB hosta,
protokolů, přímého bezdrátového
tisku HP,11nástroje ePrint,9 aplikací,
certifikátů
• 802.1x bezdrátová autentizace

• Firewall (zabezpečení sítě)
• Heslo EWS, zámek
ovládacího panelu
• SSL
• Integrováno do centra
zabezpečení pro zobrazovací
a tisková zařízení HP
• Aktivace / deaktivace
USB hosta, protokolů,
přímého bezdrátového
tisku HP,11 nástroje ePrint,9
aplikací, certifikátů
• 802.1x drátová
a bezdrátová autentizace
(u vybraných modelů)
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SMB / podnikový tisk –
průvodce doporučeným nastavením

Ne

Zvažte monofunkční
a multifunkční tiskárny
HP LaserJet

Ano
Náš tým chce
tisknout barevně

V průměru
tiskneme

Potřebujeme
pouze
tisknout

250 – 1 500 stran za
měsíc (1 – 5 uživatelů)

750 – 2 800 stran za
měsíc (kolem 3 – 10
uživatelů)

2 800–4 200 stran za
měsíc (kolem 6 – 15
uživatelů)

HP doporučuje:
HP Officejet Pro 251dw

HP doporučuje:
HP Officejet Pro X451dw

HP doporučuje:
HP Officejet Pro X551dw

HP Officejet Pro 8100

Alternativa HP:
HP LaserJet Pro 400
color M451

Alternativa HP:
HP LaserJet Pro 500
color M551

HP doporučuje:
HP Officejet Pro
276dw MFP

HP doporučuje:
HP Officejet Pro
X476dw MFP

HP doporučuje:
HP Officejet Pro
X576dw MFP

HP Officejet Pro
8600 eAiO

Alternativa HP:
HP LaserJet Pro 400
color MFP M475

Alternativa HP:
HP LaserJet Pro 500
color MFP M575

HP Officejet Pro 6100
Alternativa HP:
HP LaserJet Pro 200
color MFP M251

4

Potřebujeme
tisknout,
kopírovat,
posílat
e-maily
a skenovat

HP Officejet Pro
8600 Plus eAiO

4 200 a více stran
za měsíc (více než
15 uživatelů)

Potřebujeme pokročilou
a snadnou ovladatelnost,
zabezpečení, řešení třetích
stran a/nebo digitalizované
pracovní postupy

Zvažte monofunkční
a multifunkční
tiskárny HP LaserJet
Enterprise

HP Officejet Pro
6700 Premium eAiO
Alternativa HP:
HP LaserJet Pro 200
color MFP M276
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Hlavní přednosti, které odlišují tiskárny řady HP Officejet Pro od konkurence

Řada HP Officejet Pro
8100 a 8600

Řada HP Officejet Pro
200 a X

Brother HL‑4150cdn

Brother
HL‑4570cdw

Náklady na stránku
v černobílém/barevném
režimu1

0,014 € / 0,064 €
(OJ Pro 8100 a modely
8600)

0,014 € / 0,064 €
(modely OJ Pro 200)

0,017 € / 0,136 €

0,015 € / 0,178 €

0,017 € / 0,124 €

Tiskové jazyky Page
Definition Languages
(PDLs)

PCL 3

PCL 5c, PCL 6, PS 3, PDF PCL 6, PS 3, PDF

PCL 6, PS 3, PDF

PCL 5c, PCL 6,
PS 3

Univerzální tiskový
ovladač Universal Print
Driver

Není podporováno

UPD, PCL 5, PCL6, PS

UPD, PS

UPD, PS

UPD, PCL 6, PS

Nástroj pro řízení všech
tiskáren (WJA )

HP Web Jetadmin
(oceněná platforma
řízení HP)

Rozšířený Web
Jetadmin (oceněná
platforma řízení HP)

Web BRAdmin

Web BRAdmin

SycThru Web
Admin

Nástroj pro kontrolu
zabezpečení

Není podporováno

Centrum zabezpečení
tiskové a zobrazovací
technologie HP
(HP IPSC)

Není podporováno

Není podporováno

Není podporováno

Zabezpečení

• Firewall
(zabezpečení sítě)
• Heslo EWS, zámek
ovládacího panelu
• SSL
• Aktivace / deaktivace
USB hosta,
protokolů, přímého
bezdrátového
tisku HP,11 slotů na
paměťové karty

• Firewall
(zabezpečení sítě)
• Heslo EWS, zámek
ovládacího panelu
• SSL
• Aktivace / deaktivace
USB hosta,
protokolů, přímého
bezdrátového tisku
HP,11 nástroje ePrint,9
aplikací, certifikátů
• 802.1x drátová
a bezdrátová
autentizace
(u vybraných modelů)
• USB port
• Slot na paměťové
karty (řada 200)

• Heslo EWS, zámek
ovládacího panelu
• SSL
• Aktivace / deaktivace
USB hosta, protokolů,
certifikátů
• Drátová autentizace

• Heslo EWS, zámek
ovládacího panelu
• SSL
• Aktivace / deaktivace
USB hosta, protokolů,
certifikátů
• 802.1x bezdrátová
autentizace

• Heslo EWS
• SSL
• Aktivace /
deaktivace USB
hosta, protokolů

Rychlost tisku
v černobílém/barevném
režimu8

Až 18/13 (ISO) (základní
model 8600)

Až 20/15 stránek/
25/25
minutu (ISO) (modely OJ stránek/minutu
Pro 200)

30/30
stránek/minutu

21/21
stránek/minutu

Až 20/16 (ISO) (8100,
8600 Plus)

0,012 € / 0,060 €
(modely OJ Pro X)

Od 36/36 až do 42/42
(ISO) (modely OJ Pro X)
Od 55 až do 70
(v univerzálním
kancelářském režimu)
(modelyOJ Pro X)
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Prodej tiskáren řady HP Officejet Pro

Kontaktní informace
Hewlett-Packard Company
3000 Hanover Street
Palo Alto, CA 94304-1185
(650) 857-1501
(650) 857-5518
hp.com
Officejet Pro 8100
Officejet Pro 8600

HP omezení. Pouze pro interní použití HP a prodejních partnerů.

Hodnocení modelu Officejet Pro 8600 v tisku
„Modely Officejet Pro 8600 představují mezi kancelářskými
inkoustovými tiskárnami šlehačku na dortu. Jsou cenově
dostupné a nabízejí prvotřídní funkce pro malé společnosti,
které chtějí tisknout barevně, a to jak v kanceláři, tak i na
cestách. Udělujeme jim cenu naší redakce.“
– Better Buys for Business

„Jestli existuje nějaká důležitá funkce, kterou by měla mít
barevná multifunkční tiskárna, a nenašli jste ji na modelu
8600 Plus, zajímalo by mě, jaká funkce by to byla.“
– PC Magazine
Officejet Pro X576dw
Officejet Pro 8600 Plus
Nejkratší čas potřebný k vytištění
500 listů barevnou stolní tiskárnou*
Officejet Pro X551dw
Officejet Pro X576dw
Officejet Pro 276dw
Officejet Pro X551dw
Officejet Pro X576dw
Officejet Pro 8600 Plus

Hodnocení modelu Officejet Pro 200 v tisku
„Tiskárna HP Officejet Pro 251dw dokáže dobře držet krok
se základními modely laserových tiskáren, co se týče
rychlosti tisku a manipulace s papírem, zatímco kvalitou tisku
dosahuje minimálně stejné úrovně jako inkoustové tiskárny.“
– PC Magazine

Hodnocení modelu Officejet Pro X v tisku
„Jednoznačný vítěz pro malé firmy a pracovní skupiny.“
– Computer Shopper

Officejet Pro X576dw

„Těžko se hledá důvod, proč si ji nevybrat mezi její přímou
konkurencí.“
– PC Magazine

„Kancelářskému trhu tradičně dominovaly laserové
technologie, avšak představení inkoustových zařízení
s technologií page-wide, s mimořádnou rychlostí, kvalitou
tisku a kapacitami pro manipulaci s papírem od lídra
trhu HP, by skutečně mohlo změnit přístup zákazníků
k inkoustové technologii.“
– Cathy Martin, Info Trends

Více informací naleznete na
hp.com/go/officejetpro
hp.com/go/officejetprox
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Prodej tiskáren řady HP Officejet Pro

HP omezení. Pouze pro interní použití HP a prodejních partnerů.

Prohlášení o nákladech tiskáren řady Officejet Pro X na jednu vytištěnou stránku (CPP) vychází ze srovnání s většinou barevných laserových multifunkčních
tiskáren s koncovou cenou do 1 000 USD a barevných laserových tiskáren s cenou do 800 USD k březnu 2012, ISO výtěžnost vychází z průběžného tisku
v základním režimu podle tržního podílu na základě údajů organizace IDC k 1. čtvrtletí roku 2012. Srovnání CPP spotřebního materiálu pro laserové tiskárny
vychází z údajů zveřejňovaných výrobci kazety s nejvyššími kapacitami. CPP na základě odhadnuté prodejní ceny inkoustových kazet HP 970XL/971XL.
Prohlášení o nákladech tiskáren řady Officejet Pro 200 na jednu vytištěnou stránku (CPP) vychází ze srovnání s většinou barevných laserových tiskáren vše
v jednom s cenou do 500 USD k září 2012. Více podrobností naleznete na hp.com/officejet. ISO výtěžnost tiskáren OJ Pro s kazetami s nejvyššími kapacitami
vychází z průběžného tisku. Prohlášení o nákladech tiskáren řady Officejet Pro 8600 na jednu vytištěnou stránku (CPP) vychází ze srovnání s většinou
barevných laserových tiskáren vše v jednom s cenou do 600 USD k září 2012. Více informací na: hp.com/go/officejet. ISO výtěžnost tiskáren OJ Pro s kazetami
s nejvyššími kapacitami vychází z průběžného tisku. Prohlášení o nákladech tiskáren řady Officejet Pro 8100 na jednu vytištěnou stránku (CPP) vychází
ze srovnání s většinou barevných laserových tiskáren s cenou do 300 USD k březnu 2011. Více podrobností naleznete na hp.com/go/officejet. ISO výtěžnost
tiskáren OJ Pro s kazetami s nejvyššími kapacitami vychází z průběžného tisku. Více informací na: hp.com/go/learnaboutsupplies.
2 Spotřeba energie tiskáren řady Officejet Pro X vychází ze srovnání s většinou barevných laserových tiskáren s cenou do 800 USD a barevných laserových
multifunkčních tiskáren s cenou do 1 000 USD k říjnu 2012. Spotřeba energie na základě testů HP a třetí strany pověřené společností HP. Skutečné náklady
a spotřeba energie se mohou lišit. Spotřeba energie tiskáren řady Officejet Pro 200 vychází ze srovnání s většinou barevných laserových tiskáren s cenou
do 300 USD k září 2012. Spotřeba energie na základě testů HP a třetí strany za využití metodologie ENERGY STAR® Typical Electricity Consumption.
Spotřeba energie tiskáren řady Officejet Pro 8600 vychází ze srovnání s většinou barevných laserových tiskáren vše v jednom s cenou do 600 USD k září
2012, tiskárny OJ Pro s kazetami s nejvyššími kapacitami. Spotřeba energie na základě testů HP za využití metodologie ENERGY STAR® Typical Electricity
Consumption. Spotřeba energie tiskáren řady Officejet Pro 8100 vychází ze srovnání s většinou barevných laserových tiskáren s cenou do 300 USD k březnu
2011, tiskárny OJ Pro s kazetami s nejvyššími kapacitami. Spotřeba energie je založena na testech HP. Více informací naleznete na hp.com/go/officejet.
3 Na základě interních testů HP za použití papíru s logem ColorLok. Více podrobností naleznete na hp.com/go/printpermanence.
4 Odolnost proti vyblednutí na základě prognóz pro nekyselé papíry a originální inkousty HP; údaje o stabilitě barvy při pokojové teplotě jsou založené
na podobných systémech testovaných podle ISO 11798 a ISO 18909.
5 Údaje vycházejí ze srovnání černých inkoustových kazet HP 970XL s černými tonerovými kazetami LaserJet HP 03A a 304A.
6 Nástroj HP Web Jetadmin je zdarma a stáhnout jej lze z hp.com/go/webjetadmin.
7 Univerzální ovladač HP Universal Print Driver je zdarma a stáhnout jej lze z hp.com/go/upd. Sada pro administrátory HP Printer Administrator Resource Kit
(PARK) je zdarma a stáhnout ji lze z hp.com/go/upd.
8 Buď po první stránce, nebo po souboru testovacích stránek ISO. Více podrobností naleznete na hp.com/go/printerclaims.
9 Vyžaduje internetové připojení k tiskárně HP vybavené přístupem na internet, a také registraci účtu HP ePrint (seznam takto vybavených tiskáren,
podporovaných dokumentů, typů obrázků a další podrobnosti o službě HP ePrint naleznete na hp.com/go/eprintcenter). Mobilní zařízení musí mít
internetové připojení a možnost e-mailové komunikace. Může být vyžadován bezdrátový přístupový bod. Mohou platit individuálně zakoupené datové limity
nebo uživatelské sazby. Doby tisku a rychlosti připojení se mohou lišit.
10 Podporuje OS X® Lion, OS X® Mountain Lion a všechna další zařízení se systémem iOS 4.2 nebo vyšším: iPad® (všechny modely), iPhone® (3GS nebo vyšší)
a iPod touch® (třetí generace nebo vyšší). Funguje s tiskárnami HP s aktivovanou službou AirPrint a vyžaduje, aby tiskárna byla připojena ke stejné síti
jako vaše zařízení OS X nebo iOS. Bezdrátový výkon závisí na fyzickém prostředí a vzdálenosti od přístupového bodu. OS X, iPad, iPhone a iPod touch jsou
ochrannými známkami společnosti Apple® Inc., registrovanými v USA a dalších zemích. AirPrint a logo AirPrint jsou ochrannými známkami společnosti
Apple® Inc. Bezdrátový výkon závisí na fyzickém prostředí a vzdálenosti od přístupového bodu. Bezdrátový provoz je kompatibilní pouze s routery 2,4 GHz.
11 Používání přímého bezdrátového tisku může být podmíněno konkrétní aplikací nebo ovladačem. Více informací naleznete na hpconnected.com.
Bezdrátový výkon závisí na fyzickém prostředí a vzdálenosti od tiskárny.
12 Objemy tištěných stran vycházejí z výkonů černé inkoustové kazety HP 970XL a azurové, purpurové a žluté inkoustové kazety HP 971XL.
13 Podle zveřejněných nejvyšších rychlostí tisku pro modely HP X551dw a X576dw ve srovnání s laserovými a inkoustovými barevnými stolními
multifunkčními tiskárnami s cenou do 1 000 USD a s tiskárnami s cenou do 800 USD s ověřením WirthConsulting.org v lednu 2013. Více informací naleznete
na hp.com/go/printerspeeds.
14 Na základě analýzy InfoTrends tiskáren řady HP Officejet Pro X a konkurenčních laserových multifunkčních zařízení provedené v lednu 2013 z pověření HP.
15 Podle zveřejněných nejvyšších rychlostí tisku pro modely HP X551dw a X576dw ve srovnání s laserovými a inkoustovými barevnými stolními
multifunkčními tiskárnami s cenou do 1 000 USD a s tiskárnami s cenou do 800 USD s ověřením WirthConsulting.org v lednu 2013. Více informací naleznete
na hp.com/go/printerspeeds.
16 Porovnává hmotnost prázdné kazety a balicího materiálu potřebného pro 15 000 listů papírů za použití kazet s nejvyšší kapacitou používaných ve většině
barevných laserových multifunkčních tiskáren s cenou do 1 000 € a barevných laserových tiskáren s cenou do 800 € hlavních konkurenčních výrobců v dané
třídě k říjnu 2012. Testováno v laboratoři Buyers Lab, Inc. Více informací naleznete na hp.com/go/officejet.
17 Vyžaduje bezdrátový přístupový bod a internetové připojení k tiskárně. Služby jsou podmíněné registrací. Dostupnost aplikace se liší podle země, jazyka
a dohod, a zapotřebí je aktualizace firmwaru. Více podrobností na hp.com/go/eprintcenter.
18 Ve srovnání s většinou barevných laserových tiskáren s cenou do 800 € a barevných multifunkčních tiskáren s cenou do 1 000 € k srpnu 2012.
Spotřeba energie na základě testů HP a třetí strany pověřené společností HP. Skutečné náklady a spotřeba energie se mohou lišit. Více informací naleznete
na hp.com/go/officejet.
19 Porovnává hmotnost prázdné kazety a balicího materiálu potřebného pro 15 000 listů papírů za použití kazet s nejvyšší kapacitou používaných ve většině
barevných laserových multifunkčních tiskáren s cenou do 1 000 € a barevných laserových tiskáren s cenou do 800 € hlavních konkurenčních výrobců v dané
třídě k říjnu 2012. Testováno v laboratoři Buyers Lab, Inc. Více informací naleznete na hp.com/go/officejet.
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* Nejkratší čas potřebný k vytištění 500 listů barevnou stolní tiskárnou, zapsaný do GUINESSOVY KNIHY REKORDŮ®.© 2013 Guinness World Records Limited
© 2013-2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace zde obsažené se mohou měnit bez předchozího upozornění. Na produkty a služby poskytuje společnost
HP pouze záruky, které jsou výslovně uvedeny v doprovodném záručním listu. Žádné informace uvedené v tomto dokumentu nepředstavují doplňující záruky. HP neodpovídá za
případné technické a textové chyby či nedopatření, které se zde mohou vyskytnout.
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