Salgsbriefing: Sådan sælger du HP Officejet Pro-familien

Vis kunderne værdien
af inkjet-printere på kontoret
Illustrér fordelene ved de nye HP Officejet Pro-printere og AiO'er

HP Officejet Pro Printers og MFP'ere
• Officejet Pro 8100 ePrinter
• Officejet Pro 8600-serien e-All-in-Ones
• Officejet Pro 200-serien e-All-in-One
og ePrinter
• Officejet Pro X-serien MFP'ere og Printere

Hvorfor vælge HP Officejet Pro-printere?

Tre gode grunde til at vælge HP Officejet Pro
1. Professionelle farveprint til 50% af prisen
i forhold til farvelaserprintere
2. Førende produktivitetsfunktioner for
brugervenlighed
3. Et gennembrud for miljøet

• HP kvalitet og pålidelighed – Udskriv dokumenter og fotos i professionel kvalitet. Vælg også
anbefalet månedlige antal print (RMPV'er) fra 250 til 4200 sider pr. måned, afhængigt af model.

1. Professionelle farveprint til 50% af prisen i forhold til farvelaserprintere1
• Lave omkostninger ved print – Op til 50% lavere omkostning pr. side og energiforbrug end
konkurrerende farvelaserprintere1, 2 og pigmentblæk, der er vand-, udtværings-, highlighterog falmeresistent,3, 4 plus højkapacitetsmuligheder – hvor nogle, såsom HP 970XL sort
blækpatron, giver signifikant flere sider sammenlignet med laserpatroner til samme pris.5

2. Førende produktivitetsfunktioner for brugervenlighed
• Enkle sikkerheds- og administrationsfunktioner – Administrér proaktivt, og overvåg
status, uanset hvor du er, med distribuerede sikkerheds- og administrationsfunktioner
på koncernniveau og administrationsfunktioner, der nemt kan integreres i den eksisterende
it-infrastruktur. Få brugervenlige værktøjer og tjenester såsom HP Web Jetadmin6 og Managed
Print Services (tilgængelig på alle modeller). Officejet Pro 200 og Officejet Pro X-serien tilbyder
også Universal Print Driver7 og udvidet WJA-support.
• Hurtige printhastigheder8 – Officejet Pro 8100 og 8600-serien udskriver op til 20 spm sort,
15 spm farve (18/13 for 8600 basismodel). Officejet Pro 200-serien udskriver op til 20 spm
sort, 15 spm farve, og Officejet Pro X-serien byder på banebrydende HP PageWide-teknologi til
lynhurtige print med op til 70 spm (på "general office"-indstilling).
• Førende produktivitetsegenskaber og brugervenlighed – Automatisk 2-sidet print plus
scan, kopiering og fax (kun AiO/MFP); store touchscreens; udskriv fra mobilenheder såsom den
nye Samsung Galaxy S4-smartphone og HP Slate7 Tablet, HP ePrint,9 AirPrint10 og HP wireless
direct11 (Officejet Pro 8600-, Officejet Pro 200- og Officejet Pro X-serien).
• Mindre indgriben – Foretag færre skift af patroner med højkapacitetspatroner, der ikke tørrer
ud og udskriver op til 9200 siders sort og 6600 siders farve,12 samt valgfri papirbakker for
en inputkapacitet på op til 1050 sider (Officejet Pro X-serien).
• Enestående servicevenlig – Udvid og forlæng standardgarantien med HP Care Pack Services,
inklusive Next Business Day Onsite Repair, Next Business Day Onsite Exchange (bistået og uden
hjælp) og mere. Styrk standardgarantien med HP Care Pack Services. Takket være forudsigelige
omkostninger kan vores udvalg af supporttjenester give dig ro i sindet – så du kan fokusere
på det, der er vigtigt for dig.

3. Et gennembrud for miljøet
• HP Officejet Pro X-serien af printere og MFP'ere bruger op til 50% mindre strøm18 og producerer
op til 50% mindre spild19 af printerforbrugsvarer sammenlignet med farvelaserprintere.
Automatisk to-sidet print på alle modeller giver mulighed for at spare på papiret. Og Officejet
Pro X-printerne lever op til nogle af de strengeste krav til miljømærkning i verden.
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Strategi 1: Business Decision
Makers (BDM'er)
HP Officejet Pro-serien leverer farveprints i professionel
kvalitet til halvdelen af prisen ved farvelaserprintere.1
Officejet Pro X-serien byder på banebrydende
ny blækteknologi, der gør det muligt at udskrive
højkvalitetsprint op til dobbelt så hurtigt som
farvelaserprintere til samme pris.15 Og takket være
HP's pigmentblæk leverer de begge prints, der er vand-,
highlighter-, udtværings- og falmeresistente.3, 4
Opklarende spørgsmål
Det ønsker beslutningstagerne:
Omkostningsbesparelser – de søger
måder, hvorpå de kan spare penge,
inklusive energibesparelser, papirøkonomi
med to-sidet print samt kvalitetsprints,
der koster op til halvdelen af prisen pr.
side i forhold til farvelaserprintere. 1
Kvalitet og pålidelighed – de vil have
professionel kvalitet, vand-, udtværingsog falmeresistente3, 4 prints, der kan holde
i årtier4
Produktivitet – de ser efter smartere
måder at arbejde på, såsom hurtigere
prints, brugervenlige touchscreens, trådløs
print og avancerede funktioner såsom scan
til e-mail.
Servicevenlighed – de har brug for
enkelthed i opsætning og brug samt
pålidelige servicetjenester for at minimere
nedetid og holde forretningen kørende.

• Kunne du tænke dig at spare halvtreds procent på dine printomkostninger? Har du nogensinde
overvejet at bruge inkjet-printere – som kan sænke dine printomkostninger
på kontoret betydeligt?
• Kunne du tænke dig hurtige og pålidelige printere, der producerer højkvalitetsprint, som
er resistente over for vand, udtværing og falmning 3, 4 og byder på brugervenlige funktioner
såsom touchscreens og trådløs print?
• Er der nogle af dine medarbejdere, der kunne være interesseret i at udskrive dokumenter eller
fotos, når de er væk fra kontoret, så printet ligger klar, når de kommer tilbage?
• Kunne du tænke dig at udskrive to-sidet marketingmaterialer såsom flyers og brochurer
in house?

Argumenter
• Få print, der koster op til 50% mindre end konkurrerende farvelaserprintere1, 2
• Udskriv vand-, udtværings- og falmeresistente dokumenter i professionel kvalitet,3, 4 der holder
kvaliteten i årtier4
• Vælg en printer, der tilbyder økonomiske XL-patroner, bruger op til 50% mindre energi end
farvelaserprintere2 og færre printerforbrugsvarer og emballage end laserprintere16
• Forvent HP pålidelighed og holdbarhed. Vælg mellem de forskellige Care Pack-tilbud for
at gøre vedligehold lettere og få ro i sindet.
• Spar tid med produktivitetsfremmende funktioner såsom store touchscreens
og business-apps17

Officejet Pro-serien – nøglefunktioner
Udskriv professionelle farver til en driftsomkostning, der er op til 50% lavere pr. side
end konkurrerende laserprintere1
50%

Spar på ressourcerne uden at gå på kompromis med ydelsen med disse ENERGY STAR®mærkede enheder, der bruger op til 50% mindre energi end sammenlignelige laserprintere2
Udskriv mere med økonomiske, individuelle XL-blækpatroner
Skab skarpe, holdbare, professionelle prints, der er vand-, highlighter-, udtværingsog falmeresistente3,4, med HP-pigmentblæk
Gør kontoropgaverne enklere med funktioner såsom touchscreens, business-apps,17
kortslots og automatisk 2-sidet print
Forbind og udskriv – på kontoret eller på farten – med HP mobile-printløsninger
(HP ePrint,9 AirPrint,10 HP wireless direct11)
Administrér din enhed med lethed med funktioner såsom HP Web Jetadmin,6
HP Embedded Web Server og HP Universal Print Driver7 (Officejet Pro 200- og
Officejet Pro X-serien leveres med udvidet WJA- og UPD-support)
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CarePrint

Styrk standardgarantien med HP Care Pack Services. Takket være forudsigelige
omkostninger kan vores udvalg af supporttjenester give dig ro i sindet, så du kan fokusere
på det, der er vigtigt for dig.
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Strategi 2: It-beslutningstagere
(ITDM'ere)
Vis it-administratorer måder, hvorpå de kan skære
i omkostninger og finde nemmere måder at integrere
business-inkjets ind i deres eksisterende printerflåde
med HP Officejet Pro-printere. It-beslutningstagere vil
spidse ører, når de hører om den kvalitet, pålidelighed,
håndtérbarhed, sikkerhed og de besparelser, som
disse printere og AiO'ere/MFP'ere byder på. De nye
Officejet Pro 200- og Officejet Pro X-modeller leveres med
HP-flådestyringsfunktioner, der ikke tidligere er set på
HP LaserJet-modeller.
Det ønsker it-beslutningstagerne:
Kvalitet og pålidelighed – de vil have
professionel kvalitet, vand-, highlighter-,
udtværings- og falmeresistente3, 4 prints,
der kan holde i årtier4
Administrationsmuligheder – de har brug
for at kunne implementere og administrere
printeren overalt med eksisterende
ressourcer på kontoret.
Sikkerhed – de ønsker koncernkompatible
sikkerhedsfunktioner
Servicevenlighed – de søger pålidelige
servicetjenester for at minimere nedetid
og holde forretningen kørende.
Omkostningsbesparelser – de søger
måder, hvorpå de kan spare penge,
inklusive energibesparelser, papirøkonomi
med to-sidet print samt kvalitetsprints for
op til halvdelen af prisen pr. side i forhold
til farvelaserprintere.1

Opklarende spørgsmål
• Er der printerenheder i virksomheden, der bliver delt af op til 15 medarbejdere?
• Tager håndtering af printere kostbar tid væk fra andre vigtige it-opgaver?
• Kunne du tænke dig at tilføje nye omkostningseffektive, energibesparende printere med
innovative administrations-, sikkerheds- og produktionsforbedrende funktioner?
• Kunne du tænke dig betydeligt lavere printomkostninger? Har du overvejet at købe
inkjet-printere – som kan give dig print for op til halvdelen af prisen i forhold til print
på sammenlignelige laserprintere?1

Argumenter
• Få fordel af de HP-administrationsfunktioner, som du normalt kun finder på HP LaserJet-printere
• Udskriv vand-, highlighter-, udtværings- og falmeresistente3, 4 dokumenter, der holder kvaliteten
i årtier4
• Oplev printhastigheder, der slår verdensrekorder13, og bedst-i-klassen omkostning pr. side,14
printkapacitet og energieffektivitet2 med HP Officejet Pro X-modeller
• Få print, der koster op til 50% mindre end konkurrerende farvelaserprintere1, 2
• Forvent HP pålidelighed og holdbarhed. Vælg mellem de forskellige Care Pack-tilbud for at gøre
vedligehold lettere og få ro i sindet.

Officejet Pro-serien – nøglefunktioner
Administrér din enhed med lethed med funktioner såsom HP Web Jetadmin,6
HP Embedded Web Server og HP Universal Print Driver7 (Officejet Pro 200- og
Officejet Pro X-serien leveres med udvidet WJA- og UPD-support)
Forbind og udskriv – på kontoret eller på farten – med HP mobile print-løsninger
(HP ePrint,9 AirPrint,10 HP wireless direct11)
Udvid sikkerheden med indbyggede funktioner (Officejet Pro 200- og Officejet Pro X-modeller)

CarePrint

Styrk standardgarantien med HP Care Pack Services. Takket være forudsigelige
omkostninger kan vores udvalg af supporttjenester give dig ro i sindet, så du kan fokusere
på det, der er vigtigt for dig.
Udskriv professionelle farver til en driftsomkostning, der er op til 50% lavere pr. side
end konkurrerende laserprintere1
Udskriv mere med økonomiske, individuelle XL-blækpatroner

50%

Spar på ressourcerne uden at gå på kompromis med ydelsen med disse ENERGY STAR®mærkede enheder, der bruger op til 50% mindre energi end sammenlignelige laserprintere2
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Step up-funktioner

OJ Pro 8600 eAiO-serien og 8100
ePrinter

OJ Pro 276dw MFP og 251dw
Printer

OJ Pro X 476/576 MFP'ere og
X 451/551 Printere

Perfekt til mindre kontorer og
arbejdsgrupper

Tilføj avancerede it-management
funktioner

Få banebrydende hastigheder
til lavere omkostning pr. side

Anbefalede brugere

1 – 5 brugere

1 – 5 brugere

3 – 15 brugere

Anbefalede månedlige antal sider

250 – 1250 sider pr. måned

250 – 1500 sider pr. måned

500 – 2800 til 750 – 4200
sider pr. måned

It-management funktioner

• HP Web Jetadmin-support6
• HP Embedded Web Server (EWS)
• PCL 3

• Udvidet HP Web Jetadminsupport6
• Universal Print Driver (UPD)7

• Udvidet HP Web Jetadminsupport6
• Universal Print Driver (UPD)7

• Managed Print Services
• HP Embedded Web Server (EWS)
• Distributed Enterprise
Management: PCL 5c, PCL 6,
PS3, PDF

• Managed Print Services
• HP Embedded Web Server
(EWS)
• Distributed Enterprise
Management: PCL 5c, PCL 6,
PS3, PDF

Op til 20/15

Op til 36/36 til 42/42
(ISO); 55 til 70 ("general
office"-indstilling)

Printhastigheder/sider pr. minut (ISO) Op til 18/13 (8600 basismodel);
op til 20/16 (8100, 8600 Plus)
sort/farve8

Estimeret pris pr. side: sort/farve1

0,105 DKK/0,48 DKK

0,105 DKK/0,48 DKK

0,09 DKK/0,45 DKK

XL-blæk sideydelse Sort/Farve

2300/1500 (HP 950/951 blæk)

2300/1500 (HP 950/951 blæk)

9200/6600
(HP 970/971 blæk)

Standardinput

250 ark (500 ark med 8600
Premium eller valgfri 250-arks
papirbakke)

250 ark (500 ark med valgfri
250-arks papirbakke)

550 ark (1050 ark med valgfri
500-arks papirbakke)

Standard forbindelsesmuligheder

• USB
• Ethernet
• 802.11b/g/n
• HP wireless direct11

• USB
• Ethernet
• 802.11b/g/n
• HP wireless direct11
• Udskriv fra / scan til USB-drev

• USB
• Ethernet
• 802.11b/g/n *
• HP wireless direct11*
• Udskriv fra / scan til USB-drev
(*trådløst tilgængeligt på modellerne
X451dw, X476dw, X551dw og X576dw)

Sikkerhedsfunktioner
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• Firewall (netværkssikkerhed)
• EWS-adgangskode,
kontrolpanellås
• SSL
• Aktivér/deaktiver USB-vært,
protokoller, HP wireless direct,11
ePrint,9 apps

• Firewall (netværkssikkerhed)
• EWS-adgangskode,
kontrolpanellås
• SSL
• Integreret ind i HP’s Scanning
og Printning Sikkerhedscenter
• Aktivér/deaktiver USB-vært,
protokoller, HP wireless direct,11
ePrint,9 apps, certifikater
• Trådløs 802.1x-godkendelse

• Firewall (netværkssikkerhed)
• EWS-adgangskode,
kontrolpanellås
• SSL
• Integreret ind i HP’s Scanning
og Printning Sikkerhedscenter
• Aktivér/deaktiver USB-vært,
protokoller, HP wireless
direct,11 ePrint,9 apps,
certifikater
• 802.1x kablet og trådløs
autentificering (udvalgte
modeller)
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SMB/Enterprise Printing –Anbefalingsguide

Nej

Overvej HP LaserJet
mono-printere og
MFP'ere

Ja
Vores team vil
gerne udskrive
i farve

Vi udskriver
i gennemsnit

250–1500 sider pr.
måned (1–5 brugere)

750–2800
sider pr. måned
(omkring 3–10 brugere)

2800–4200
sider pr. måned
(omkring 6–15 brugere)

HP anbefaler:
HP Officejet Pro 251dw

HP anbefaler:
HP Officejet Pro X451dw

HP anbefaler:
HP Officejet Pro X551dw

HP Officejet Pro 8100

HP alternativ:
HP LaserJet Pro 400
color M451

HP alternativ:
HP LaserJet Pro 500
color M551

HP anbefaler:
HP Officejet Pro
276dw MFP

HP anbefaler:
HP Officejet Pro
X476dw MFP

HP anbefaler:
HP Officejet Pro
X576dw MFP

HP Officejet Pro
8600 eAiO

HP alternativ:
HP LaserJet Pro 400
color MFP M475

HP alternativ:
HP LaserJet Pro 500
farve MFP M575

Vi har kun
behov for
at udskrive

HP Officejet Pro 6100
HP alternativ:
HP LaserJet Pro 200
farve MFP M251
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Vi har
behov for
at udskrive,
kopiere,
e-maile
og scanne

HP Officejet Pro
8600 Plus eAiO

4200+ sider pr. måned
(flere end 15 brugere)

Har behov for avanceret
administration,
sikkerhed,
tredjepartsløsninger
og/eller digitaliserede
arbejdsgange

Overvej HP LaserJet
Enterprise printere
og MFP'ere

HP Officejet Pro
6700 Premium eAiO
HP alternativ:
HP LaserJet Pro 200 color
MFP M276

5
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Nøglefunktioner, der adskiller HP Officejet Pro-serien fra konkurrenterne

HP Officejet Pro 8100og 8600-serien

Pris pr. side sort/farve1

0,105 DKK/0,48 DKK
(OJ Pro 8100- og
8600-modeller)

HP Officejet Pro 200og X-serien

0,105 DKK/0,48 DKK
(OJ Pro 200-modeller)

Brother
HL‑4570cdw

Samsung
CLP‑620ND

0,128 DKK/1,02 DKK

0,09 DKK/1,335 DKK

0,09 DKK/0,93 DKK

0,09 DKK/0,45 DKK
(OJ Pro X-modeller)

Page Definition Languages PCL 3
(PDL)

PCL 5c, PCL 6, PS 3, PDF

PCL 6, PS 3, PDF

PCL 6, PS 3, PDF

PCL 5c, PCL 6,
PS 3

Universal Print Driver

Ikke understøttet

UPD, PCL 5, PCL6, PS

UPD, PS

UPD, PS

UPD, PCL 6, PS

Flådeadministrationsværktøj (WJA )

HP Web Jetadmin
Udvidet Web Jetadmin Web BRAdmin
(HP’s prisbelønnede ad- (HP’s prisbelønnede administrationsplatform) ministrationsplatform)

Web BRAdmin

SycThru Web Admin

Værktøj til
sikkerhedsoverholdelse

Ikke understøttet

HP Imaging og Printing
Security Center
(HP IPSC)

Ikke understøttet

Ikke understøttet

Ikke understøttet

Sikkerhed

• Firewall
(netværkssikkerhed)
• EWS-adgangskode,
kontrolpanellås
• SSL
• Aktivér/deaktiver
USB-vært, protokoller,
HP wireless direct,11
kortslots

• Firewall
(netværkssikkerhed)
• EWS-adgangskode,
kontrolpanellås
• SSL
• Aktivér/deaktiver
USB-vært, protokoller,
HP wireless direct,11
ePrint,9 apps,
certifikater
• 802.1x kablet og
trådløs autentificering
(udvalgte modeller)
• USB-indgang
• Kortslot (200-serien)

• EWS-adgangskode,
kontrolpanellås
• SSL
• Aktivér/deaktiver
USB-vært, protokoller,
certifikater
• Godkendelse via kabel

• EWS-adgangskode,
• EWSkontrolpanellås
adgangskode
• SSL
• SSL
• Aktivér/deaktiver
• Aktivér/deaktiver
USB-vært, protokoller,
USB-vært,
certifikater
protokoller
• Trådløs
802.1x-godkendelse

Printhastigheder sort/
farve8

Op til 18/13 (ISO)
(8600-basismodel)

Op til 20/15 spm (ISO)(OJ
Pro 200-modeller)

25/25 spm

30/30 spm

Op til 20/16 (ISO) (8100,
8600 Plus)

Op til 36/36 to 42/42
(ISO) (OJ Pro X-modeller)
Op til 55 til 70 ("general
office"-indstilling)
(OJ Pro X--modeller)
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Brother
HL‑4150cdna

21/21 spm
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Kontaktinformation
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

Officejet Pro X576dw
Officejet Pro 8600 Plus
Hurtigste farvedesktopprinter til
at udskrive 500 sider*
Officejet Pro X551dw
Officejet Pro X576dw
Officejet Pro 276dw
Officejet Pro X551dw
Officejet Pro X576dw
Officejet Pro 8600 Plus

Beperkt door HP. Alleen voor intern gebruik van HP en channelpartners.

Skrevet om Officejet Pro 8600-modellen:
“Officejet Pro 8600-modellerne repræsenterer toppen
af klassen, når det gælder kontorets inkjet. De er økonomiske
i drift og har fremragende funktioner for små virksomheder,
der vil have farveprintning på kontoret og på farten.
Vi tildeler dem Editor’s Choice Award.”
– Better Buys for Business

“Hvis der er en vigtig funktion, du måske kunne tænke
dig i en farve-multifunktionsprinter (MFP) til kontoret,
som du ikke finder i 8600 Plus, så ved jeg ikke, hvad det
kunne være.”
– PC Magazine

Skrevet om Officejet Pro 200-modellen:
“HP Officejet Pro 251dw Printer kan hamle op med low-end
laserprintere, når det gælder hastighed og papirhåndtering,
mens den leverer tekst over gennemsnittet for en inkjet.”
– PC Magazine

Skrevet om Officejet Pro X-modellen:
“En slam-dunk vinder til mindre virksomheder
og arbejdsgrupper.”
– Computer Shopper

Officejet Pro X576dw

“Det er svært at finde en god grund til ikke at vælge den
i stedet for de direkte konkurrenter.”
– PC Magazine

“Kontormarkedet har traditionelt set været domineret
af laserteknologien, men med introduktionen af inkjetenheder med PageWide-teknologi, solid hastighed,
printkvalitet og effektive papirhåndteringsevner fra
en markedsleder som HP, kan det ændre kundernes syn
på inkjet-teknologi.”
– Cathy Martin, Info Trends

Få mere at vide på
hp.com/go/officejetpro
hp.com/go/officejetprox
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Officejet Pro X-seriens omkostning pr. side (OPS) er baseret på størstedelen af farvelaser MFP'ere 5400 DKK vejl. udsalgspris og farvelaserprintere 4300
DKK vejl. udsalgspris, marts 2012, ISO-ydelse baseret på kontinuerlig print på standardindstilling baseret på markedsandel som rapporteret af IDC i Q1
2012. OPS-sammenligninger for laserleverandører er baseret på offentliggjorte specifikationer om producentens farvepatroner med højeste kapacitet.
OPS baseret på HP 970XL/971XL-blækpatroners forventede udsalgspris. Officejet Pro 200-seriens OPS er baseret på størstedelen af farvelaser AiO'er 2700
DKK, september 2012; se hp.com/officejet for detaljer. OJ Pro ISO-ydelse med patroner af højeste kapacitet ved kontinuerlig print. Officejet Pro 8600-seriens
OPS er baseret på størstedelen af farvelaser AiO'er 3200 DKK, september 2012. For detaljer: hp.com/go/officejet. OJ Pro ISO-ydelse med patroner af højeste
kapacitet ved kontinuerlig print. Officejet Pro 8100's OPS er baseret på størstedelen af farvelaserprintere 1600 DKK, marts 2011; se hp.com/go/officejet for
detaljer. OJ Pro ISO-ydelse med patroner af højeste kapacitet ved kontinuerlig print. Mere information: hp.com/go/learnaboutsupplies.
2 Officejet Pro X-seriens energiforbrug er baseret på størstedelen af farvelaserprinter 4300 DKK og farvelaser MFP'ere 5400 DKK i oktober 2012.
Energi anvendt baseret på HP-test og tredjepartstest bestilt af HP. Faktiske omkostninger og energiforbrug kan variere. Officejet Pro 200-seriens
energiforbrug er baseret på størstedelen af farvelaserprintere 1600 DKK, september 2012. Energi anvendt baseret på HP- og tredjepartstest ved at bruge
ENERGY STAR®-programmets TEC-testmetodekriterier. Officejet Pro 8600-seriens energiforbrug er baseret på størstedelen af farvelaser AiO'e 3200 DKK,
september 2012, OJ Pro med højkapacitetspatroner. Energi anvendt baseret på HP-test ved at bruge ENERGY STAR®-programmets TEC-testmetodekriterier.
Officejet Pro 8100's energiforbrug er baseret på størstedelen af farvelaserprintere 1600 DKK, marts 2011, OJ Pro med højkapacitetspatroner. Energi anvendt
baseret på HP-test. Se hp.com/go/officejet for detaljer.
3 Baseret på HP's interne test med ColourLok logo-papir. Gå til hp.com/go/printpermanence for detaljer.
4 Falmeresistens er baseret på papirbranchens forudsigelser for syrefrit papir og HP-blæk; farvestabilitetsdata ved stuetemperatur er baseret på lignende
systemer testet i henhold til ISO 11798 og ISO 18909.
5 Sammenligning baseret på HP 970XL Sort-blækpatron sammenlignet med HP 03A og 304A Sort LaserJet-tonerpatroner.
6 HP Web Jetadmin er gratis og kan downloades på hp.com/go/webjetadmin.
7 HP Universal Print Driver er gratis og kan downloades på hp.com/go/upd. HP Printer Administrator Resource Kit (PARK) er gratis og kan downloades
på hp.com/go/upd.
8 Enten efter første side eller efter første sæt af ISO-testsider. Se hp.com/go/printerclaims for detaljer.
9 Kræver internetforbindelse til en HP web-aktiveret printer og HP ePrint-kontoregistrering (for en liste over understøttede printere, dokumenter
og billedtyper samt andre HP ePrint-oplysninger henvises til hp.com/go/eprintcenter). Mobilenheder kræver internetforbindelse og e-mailfunktionalitet.
Kan kræve trådløst adgangspunkt. Separat køb af dataplaner og brugsgebyrer kan forekomme. Printtider og forbindelseshastighed kan variere.
10 Understøtter OS X® Lion, OS X® Mountain Lion og følgende enheder, der kører iOS 4.2 eller nyere: iPad® (alle modeller), iPhone® (3GS eller nyere) og iPod
touch® (3. generation eller nyere). Fungerer sammen med HP’s AirPrint-aktiverede printere og kræver, at printeren er forbundet til det samme netværk som
din OS X eller iOS-ehnhed. Trådløs ydelse afhænger af det fysiske miljø og afstanden til adgangspunktet. OS X, iPad, iPhone og iPod touch er varemærker
tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. AirPrint og AirPrint-logoet er varemærker tilhørende Apple® Inc. Trådløs ydelse afhænger af det
fysiske miljø og afstanden til adgangspunktet. Trådløs drift kun på 2.4 GHz routere.
11 En app eller driver kan være påkrævet for at anvende HP wireless direct. Gå til hpconnected.com for at få flere oplysninger. Trådløs ydelse afhænger af det
fysiske miljø og afstanden til printeren.
12 Sidevolumen er baseret på HP 970XL Sort Blækpatron og HP 971XL Cyan, Magenta og Gul blækpatroner.
13 Baseret på offentliggjorte hurtigste hastigheder for HP X551dw- og X576dw-modeller sammenlignet med laserprintere og inkjet-farvedesktop MFP'ere
5400 DKK og printere 4600 DKK valideret af WirthConsuling.org jan. 2013. Se hp.com/go/printerspeeds for mere information.
14 Baseret på 2013 InfoTrends-analyse af HP Officejet Pro X-serien og konkurrerende laser-multifunktionsenheder, januar 2013, bestilt af HP.
15 Baseret på offentliggjorte hurtigste hastigheder for HP X551dw- og X576dw-modeller sammenlignet med laserprintere og inkjet-farvedesktop MFP'ere
5400 DKK og printere 4600 DKK valideret af WirthConsuling.org jan. 2013. Se hp.com/go/printerspeeds for mere information.
16 Sammenligner vægten af tomme patroner og emballage, der er nødvendig til 15.000 sider, ved brug af højkapacitetspatroner hos de største
konkurrenters farvelaser MFP'ere i klassen 7500 DKK og farvelaserprintere 6000 DKK, oktober 2012. Testet af Buyers Lab Inc. Gå til hp.com/go/officejet for
mere information.
17 Kræver trådløst adgangspunkt og internetforbindelse til printeren. Tjenester kræver registrering. App-tilgængeligheden varierer efter land, sprog og aftaler
og kræver en firmwareopgradering. Se hp.com/go/eprintcenter for detaljer.
18 Størstedelen af farvelaserprintere 6000 DKK og farvelaser MFP'er 7500 DKK pr. august 2012. Energi anvendt baseret på HP-test og tredjepartstest bestilt
af HP. Faktiske omkostninger og energiforbrug kan variere. Se hp.com/go/officejet for detaljer.
19 Sammenligner vægten af tomme patroner og emballage, der er nødvendig til 15.000 sider, ved brug af højkapacitetspatroner hos de største konkurrenters
farvelaser MFP'ere i klassen 7500 DKK og farvelaserprintere 6000 DKK pr. oktober 2012. Testet af Buyers Lab Inc. Se hp.com/go/officejet for detaljer.
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* Hurtigste farvedesktopprinter til at udskrive 500 sider, certificeret af GUINNESS WORLD RECORDS®.© 2013 Guinness World Records Limited
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