A HP Officejet Pro család eladási tájékoztatója

Mutassa be ügyfeleinek az üzleti
tintasugaras nyomtatók értékét
Szemléltesse az új HP Officejet Pro nyomtatók és az AiO modellek előnyeit

HP Officejet Pro nyomtatók és multifunkciós
nyomtatók
• Officejet Pro 8100 ePrinter
• Officejet Pro 8600 Series
e-All-in-One eszközök
• Officejet Pro 200 Series
e-All-in-One és ePrinter
• Officejet Pro X Series
multifunkciós nyomtatók és nyomtatók
Három gyors érv, amiért
a HP Officejet Pro-t válassza
1. Professzionális színes nyomtatás
a lézernyomtatók költségének akár
a feléért
2. Vezető produktív jellemzők és könnyű
használat
3. Környezetvédelmi áttörés

Miért HP Officejet Pro nyomtatók?
1. Professzionális színes nyomtatás a lézernyomtatók költségének akár a feléért1
• Alacsony költségű nyomtatás – Akár 50%-kal alacsonyabb oldalankénti költség‑
és energiafelhasználás a versenytárs színes lézernyomtatóihoz képest,1, 2 a pigment
alapú nyomtatófesték jobban ellenáll a víznek és az elkenődésnek, valamint nehezebben
halványodik el,3, 4 ráadásul egyes nagy kapacitású lehetőségek, mint például a HP 970XL
fekete tintapatron, jóval magasabb oldalhozamot eredményeznek, mint a hasonló árú
lézer tonerkazetták.5
• HP minőség és megbízhatóság – Nyomtasson professzionális minőségű dokumentumokat
és fényképeket, valamint a modelltől függően válassza a javasolt havi lapkapacitást
(RMPV), akár 250–4200 lap havonta.
2. Vezető produktív jellemzők és könnyű használat
• Egyszerű biztonsági és kezelési funkciók – Produktívan intézheti és távolról ellenőrizheti
a megosztott vállalati szintű biztonsági és menedzsment funkciókat, amelyeket könnyen
beilleszthet a már meglévő informatikai infrastruktúrába. Szerezze meg a könnyen használható
eszközöket és szolgáltatásokat, mint például a HP Web Jetadmin6 és a menedzselt
nyomtatási szolgáltatásokat (minden modellen elérhető). Az Officejet Pro 200 és az
Officejet Pro X sorozatok Universal Print Drivert7 és bővített WJA támogatást kínálnak.
• Gyors nyomtatási sebesség8 – Az Officejet Pro 8100 és 8600 Plus eszközökkel akár
20 fekete-fehér oldalt vagy 16 színes oldalt nyomtathat percenként (az Officejet Pro 8600-as
alapmodellel 18/13 lpp). Az Officejet Pro 200 sorozat akár 20 oldal/perc fekete-fehér
és 15 oldal/perc színes sebességgel nyomtat, az Officejet Pro X sorozat korszakalkotó
újdonságának, a HP PageWide technológiának köszönhetően fantasztikus, akár
70 oldal/perc sebességgel nyomtathat (általános irodai üzemmódban).
• Vezető produktív funkciók és könnyű használat – Automata kétoldalas nyomtatás,
szkennelés, másolás és fax (kizárólag AiO/multifunkciós nyomtató); nagy érintőképernyők;
nyomtathat mobil eszközökről, mint például az új Samsung Galaxy S4 okostelefonról
és a HP Slate7 táblagépről, valamint a HP ePrint,9 az AirPrint10 és a HP vezeték nélküli
közvetlen nyomtatási móddal11 (Officejet Pro 8600, Officejet Pro 200 és Officejet Pro X sorozat).
• Kevesebb beavatkozás - Cserélje ki a patronokat nagy kapacitású patronokra, melyek
nem száradnak ki, és nyomtasson akár 9200 fekete-fehér és 6600 színes oldalt,12
az opcionális papírtálca használatával a bemeneti kapacitás akár 1050 oldal lehet
(az Officejet Pro X sorozatnál)
• Kimagasló szervizelhetőség – Bővítse és terjessze ki a szokásos jótállást a HP Care Pack
szolgáltatásokkal, beleértve a következő munkanapi helyszíni javítást, vagy a következő
munkanapi helyszíni cserét és így tovább (támogatott és nem támogatott). Növelje a szokásos
garanciális jótállást az opcionális HP Care Pack szolgáltatásokkal. Előre tervezhető költségekkel
járó támogató szolgáltatásaink nyugalmat biztosítanak Önnek és segítenek abban, hogy arra
összpontosítson, ami Önnek a legfontosabb.
3. Környezetvédelmi áttörés
A HP Officejet Pro X sorozat nyomtatóinak és multifunkciós nyomtatóinak akár 50%‑kal
alacsonyabb az energiafelhasználása,18 és akár 50%-kal kevesebb kellékekre19 van
szükségük, mint a színes lézernyomtatóknak. Az automatikus kétoldalas nyomtatással
minden modell lehetőséget teremt arra, hogy kevesebb papírt használjon el. Az Officejet Pro X
nyomtatók megfelelnek a világ néhány legszigorúbb öko-címkézési követelményének.
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HP által korlátozva. Csak a HP és értékesítési partnerei belső használatára.

1. jelenet: Üzleti döntéshozók (ÜD)
Míg a HP Officejet Pro sorozat a színes lézernyomtatók
nyomtatási költségeinek akár a feléért nyomtat színesben,
professzionális minőségben,1 addig az Officejet Pro X sorozat
új tinta-technológiája igazi áttörés, amely lehetővé teszi,
hogy kiváló minőségű nyomatokat készítsen akár kétszer
olyan gyorsan, mint a hasonló árú lézernyomatokkal.15
És a HP nyomtatófestékeknek köszönhetően mindkét
sorozat nyomatai ellenállnak a víznek, a kiemelőfilcnek
és a fakulásnak.3, 4
Felmerülő kérdések
A legfontosabb dolgok, amiket az üzleti
döntéshozók elvárnak:
Költségmegtakarítás – folyamatosan
keresik a működés leggazdaságosabb
módját, ideértve az energia-megtakarítást,
valamint a papír gazdaságosabb
felhasználását a kétoldalas nyomtatással,
a minőségi színes lézernyomatok
oldalköltségének akár a feléért1
Minőség és megbízhatóság – olyan
professzionális minőségű, vízálló, maszatés fakulásmentes nyomatokat akarnak,3, 4
melyek akár évtizedekig is megmaradnak4
Termelékenység – a lehető leggyorsabban
akarnak dolgozni, ebben partner
a gyors nyomtatási sebesség, a könnyen
használható érintőképernyő, a vezeték
nélküli nyomtatás, és az olyan fejlett
funkciók, mint például az e-mailbe
szkennelés
Szervizelhetőség – elvárják a könnyű
telepíthetőséget és használatot,
a megbízható szolgáltatási lehetőségeket
azért, hogy minimálisra csökkentsék
az állásidőt és folyamatosan mozgásban
tarthassák az üzletet.

• Szeretné a nyomtatási költségek felét megtakarítani? Gondolt már arra, hogy
a tintasugaras nyomtatókat használjon az irodájában, melyekkel lényegesen
alacsonyabbak lehetnek nyomtatási költségei?
• Szeretne gyors, megbízható nyomtatókat, melyekkel olyan professzionális minőségű
nyomatokat készíthet amelyek ellenállnak a víznek, nem kenődnek el és fakulásmentesek?
3, 4
Szeretné, ha mindez könnyen használható funkciókkal, érintőképernyőkkel és a vezeték
nélküli nyomtatással járna együtt?
• Vajon jó lenne, ha alkalmazottai akkor is tudnának dokumentumokat és képeket nyomtatni,
ha éppen nincsenek az irodában? Így mire visszaérnek, már minden készen van
és kézbe is vehetik azokat.
• Szeretne házon belül nyomtatni olyan kétoldalas marketing anyagokat, mint például
szórólapok és prospektusok?

Bizonyítási pontok
• A nyomtatási költségek akár 50%-kal alacsonyabbak a versenytársak színes
lézernyomtatóinál1, 2
• Minőség és megbízhatóság – olyan professzionális minőségű, vízálló, maszat- és
fakulásmentes3, 4 nyomatokat akarnak, melyek akár évtizedekig is megmaradnak4
• Válasszon olyan nyomtatót, amely gazdaságos XL patronokat kínál, és akár 50%-kal
kevesebb energiát fogyaszt, mint a színes lézernyomtatók,2 ráadásul alacsonyabb
a kellékigénye és kevesebb csomagolóanyaggal jár a lézernyomtatókhoz képest16
• Számíthat a HP megbízhatóságára és tartósságára. Válasszon a HP Care Pack kínálatából,
hogy a karbantartás könnyebb, Ön pedig nyugodtabb lehessen.
• Takarítson meg időt a produktív funkciókkal, mint amilyenek a nagy érintőképernyők
és az üzleti alkalmazások17

Az Officejet Pro sorozat fő jellemzői
Nyomtasson színesben, professzionális minőségben a versenytárs lézernyomtatók
oldalköltségének akár a feléért1
50%

Óvja az erőforrásokat a teljesítmény feláldozása nélkül ezekkel az ENERGY STAR® minősítésű
eszközökkel, amelyek akár 50%-kal kevesebb energiát fogyasztanak, mint
a hasonló lézernyomtatók 2
Nyomtasson többet a gazdaságos egyedi XL tintapatronokkal
Készítsen a HP nyomtatófestékeivel élénk színű, jól látható, tartós, professzionális
nyomatokat, melyek fakulásmentesek, víz- és maszatolás állók 3,4
Egyszerűsítse az irodai feladatokat olyan funkciókkal, mint az érintőképernyők, az üzleti
alkalmazások,17 a memórikártya helyek és az automatikus kétoldalas nyomtatás
Csatlakozzon és nyomtasson az irodában vagy amikor éppen úton van a HP mobil nyomtatási
megoldásaival (HP ePrint,9 AirPrint,10 HP vezeték nélküli közvetlen nyomtatás11)
Könnyen kezelheti a készüléket olyan szolgáltatásokkal, mint a HP Web Jetadmin,6 HP Embedded
Web Server és a HP Universal Print Driver7 (Officejet Pro 200 és Officejet Pro X sorozat kibővült WJA
és UPD támogató funkciókkal)
Növelje a szokásos garanciális jótállást az opcionális HP Care Pack szolgáltatásokkal.
Előre tervezhető költségekkel járó támogató szolgáltatásaink nyugalmat biztosítanak Önnek,
és segítenek abban, hogy arra összpontosítson, ami a legfontosabb.
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HP által korlátozva. Csak a HP és értékesítési partnerei belső használatára.

2. jelenet: Informatikai
döntéshozók (ITD)

A legfontosabb dolgok, amiket az
informatikai döntéshozók elvárnak:
Minőség és megbízhatóság – olyan
professzionális minőségű, víz-,
szövegkiemelő álló, maszat- és
fakulásmentes nyomatokat akarnak,3, 4
melyek akár évtizedekig is megmaradnak4
Kezelhetőség – a már meglévő munkahelyi
erőforrások számára bárhova egyszerűen
telepíthető és kezelhető nyomtatót
akarnak.
Biztonság – elvárják a vállalattal
kompatibilis biztonsági funkciókat
Szervizelhetőség – elvárják a könnyű
telepíthetőséget és használatot,
a megbízható szolgáltatási lehetőségeket
azért, hogy minimálisra csökkentsék
az állásidőt és folyamatosan mozgásban
tarthassák az üzletet.
Költségmegtakarítás – folyamatosan
keresik a működés leggazdaságosabb
módját, ideértve az energia-megtakarítást,
valamint a papír gazdaságosabb
felhasználását a kétoldalas nyomtatással,
a minőségi színes lézernyomatok
oldalköltségének akár a feléért1

Mutasson néhány módszert a rendszergazdáknak, hogyan
csökkenthessék a költségeiket, és hogy egyszerűen
integrálhassák az üzleti tintasugaras nyomtatókat a már
meglévő nyomtató flottába, a HP Officejet Pro nyomtatókkal.
Az informatikai döntéshozók is felkapják majd a fejüket,
amikor megismerik ezen nyomtatók és AiO-k/MFP-k által
kínált minőséget, megbízhatóságot, kezelhetőséget,
biztonságot és költségmegtakarítást. Az új Officejet Pro 200
és Officejet Pro X modellek olyan HP flotta menedzsment
funkciókkal rendelkeznek, melyek korábban csak
a HP LaserJet modellekkel voltak elérhetők.
Felmerülő kérdések
• Az Ön irodájában akár 15 ember is osztozik a nyomtatási eszközökön?
• Sok időt tölt a nyomtatók kezelésével ahelyett, hogy más értékes informatikai
feladatokkal foglalkozna?
• Szeretne új, költséghatékony, kis helyen elférő nyomtatókat, innovatív menedzsment,
biztonsági és produktív funkciókkal?
• Szeretné, ha lényegesen alacsonyabbak lennének a nyomtatási költségei? Gondolt már
arra, hogy olyan tintasugaras nyomtatókat vásároljon, melyekkel – a lézernyomtatókkal
összehasonlítva – a nyomtatási költségeinek akár a felét is megtakaríthatja?1

Bizonyítási pontok
• Használja ki a HP felügyeleti szolgáltatásokat, melyek általában csak a HP LaserJet
nyomtatókhoz járnak.
• Nyomtasson víz- és szövegkimelő álló, elkenődés- és fakulásmentes3,4 dokumentumokat,
melyek akár évtizedekig is megőrzik minőségüket4
• Élvezze a világrekordot döntő nyomtatási sebességet13 és kategóriájában
a legjobb oldalköltséget,14 nyomtatási kapacitást és energiahatékonyságot2
a HP Officejet Pro X modellekkel
• A nyomtatási költségek akár 50%-kal alacsonyabbak a versenytársak színes
lézernyomtatóinál1, 2
• Számíthat a HP megbízhatóságára és tartósságára. Válasszon a HP Care Pack kínálatából,
hogy a karbantartás könnyebb, Ön pedig nyugodtabb lehessen.

Az Officejet Pro sorozat fő jellemzői
Könnyen kezelheti a készüléket olyan szolgáltatásokkal, mint a HP Web Jetadmin,6 a HP Embedded
Web Server és a HP Universal Print Driver7 (Officejet Pro 200 és Officejet Pro X sorozat kibővült WJA
és UPD támogató funkciókkal)
Csatlakozzon és nyomtasson az irodában vagy amikor éppen úton van a HP mobil nyomtatási
megoldásaival (HP ePrint,9 AirPrint,10 HP vezeték nélküli közvetlen nyomtatás11)
Növelje a biztonságot a beépített funkciókkal (Officejet Pro 200 és Officejet Pro X modellek)
Növelje a szokásos garanciális jótállást az opcionális HP Care Pack szolgáltatásokkal.
Előre tervezhető költségekkel járó támogató szolgáltatásaink nyugalmat biztosítanak
Önnek és segítenek abban, hogy arra összpontosítson, ami a legfontosabb.
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Nyomtasson színesben, professzionális minőségben a versenytárs lézernyomtatók
oldalköltségének akár a feléért1
Nyomtasson többet a gazdaságos egyedi XL tintapatronokkal
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Óvja az erőforrásokat a teljesítmény feláldozása nélkül ezekkel az ENERGY STAR® minősítésű
eszközökkel, amelyek akár 50%-kal kevesebb energiát fogyasztanak,
mint a hasonló lézernyomtatók 2
3
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HP által korlátozva. Csak a HP és értékesítési partnerei belső használatára.

Bővítse a szolgáltatásokat

OJ Pro 8600 eAiO sorozat
és 8100 ePrinter

OJ Pro 276dw MFP
és 251dw nyomtató

OJ Pro X 476/576 multifunkciós
és X 451/551 nyomtatók

Tökéletes kis irodáknak
és munkacsoportoknak

Egészítse ki fejlett informatikai
menedzsment funkciókkal

Biztosítsa a rekordsebességet
és az alacsonyabb oldalankénti
költséget

Ajánlott felhasználók száma

1-5

1-5

3-15

Javasolt havi lapkapacitás

250-1250 oldal havonta

250-1500 oldal havonta

500-2800 oldaltól, 750-4200
oldalig havonta

IT menedzsment funkciók

• HP Web Jetadmin támogatás6
• HP Embedded Web Szerver (EWS)
• PCL 3

• Kibővített HP Web Jetadmin
támogatás6
• Univerzális nyomtató meghajtó
(UPD)7
• Menedzselt nyomtatási
szolgáltatások
• HP Embedded Web Szerver (EWS)
• Megosztott nagyvállalati
menedzsment: PCL 5c, PCL 6,
PS3, PDF

• Kibővített HP Web Jetadmin
támogatás6
• Univerzális nyomtató
meghajtó (UPD)7
• Menedzselt nyomtatási
szolgáltatások
• HP Embedded Web Szerver (EWS)
• Megosztott nagyvállalati
menedzsment: PCL 5c, PCL 6,
PS3, PDF

20/15-ig

36/36-tól 42/42-ig (ISO);
55-től 70-ig (átlagos
irodai használatban)

18/13-ig (8600 alapmodell);
Nyomtatási sebesség: oldal
percenként (ISO) fekete-fehér/színes 8 20/16-ig (8100, 8600 Plus)
Becsült költség oldalanként:
fekete-fehér / színes1

0,014 €/0,064 €

0,014 €/0,064 €

0,012 €/0,060 €

XL tinta oldalkapacitás fekete-fehér
/ színes

2300/1500
(HP 950/951 festékek)

2300/1500
(HP 950/951 festékek)

9200/6600
(HP 970/971 festékek)

Szabványos bemenet

250 oldal
(500 oldal 8600 Premiummal vagy
opcionális 250-lapos tálcával)

250 lap
(500 oldal opcionális 250-lapos
tálcával)

550 lap
(1050 oldal opcionális 500
lapos tálcával)

Szabványos csatlakoztathatóság

• USB
• Ethernet
• 802.11b/g/n
• HP vezeték nélküli közvetlen
nyomtatás11

• USB
• Ethernet
• 802.11b/g/n
• HP vezeték nélküli közvetlen
nyomtatás11
• Nyomtatás közvetlenül USB-ről /
szkennelés USB meghajtókra

• USB
• Ethernet
• 802.11b/g/n *
• HP vezeték nélküli közvetlen
nyomtatás11
• Nyomtatás közvetlenül
USB-ről / szkennelés USB
meghajtókra
(*vezeték nélkül elérhető az X451dw,
X476dw, X551dw és az X576dw
modelleken)

Biztonsági funkciók

4

• Tűzfal (hálózati biztonság)
• EWS jelszó, kezelőpanel zár
• SSL
• Engedélyez / letilt USB hosztot,
protokollokat, HP vezeték nélküli
közvetlen nyomtatást,11 ePrint,9
alkalmazásokat

• Tűzfal (hálózati biztonság)
• EWS jelszó, kezelőpanel zár
• SSL
• Integrálható a HP képalkotó
és nyomtató biztonsági centerbe
• Engedélyez / letilt USB hosztot,
protokollokat, HP vezeték nélküli
közvetlen nyomtatást,11 ePrint,9
alkalmazásokat, tanúsítványokat
• 802.1x vezeték nélküli
hitelesítés

• Tűzfal (hálózati biztonság)
• EWS jelszó, Control Panel zár
• SSL
• Integrálható a HP képalkotó
és nyomtató biztonsági
centerbe
• Engedélyez / letilt USB
hosztot, protokollokat,
HP vezeték nélküli
közvetlen nyomtatást,11
ePrint,9 alkalmazásokat,
tanúsítványokat
• 802.1x vezetékes és vezeték
nélküli hitelesítés (egyes
típusok esetén)
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HP által korlátozva. Csak a HP és értékesítési partnerei belső használatára.

SMB/Enterprise nyomtatás –
Ajánlási útmutató
Nem

Fontolja meg a HP LaserJet
fekete-fehér nyomtatókat
és a többfunkciós
nyomtatókat

Igen
Munkatársaink
színesben
akarnak
nyomtatni
Átlagosan
ennyit
nyomtatunk

Csak
nyomtatásra
van szükségünk

250-1500 oldalt havonta
(1-5 felhasználó)

750-2800 oldal havonta
(átlagosan
3-10 felhasználó)

2800-4200 oldal havonta
(átlagosan
6-15 felhasználó)

Ezt ajánlja a HP:
HP Officejet Pro 251dw

Ezt ajánlja a HP:
HP Officejet Pro X451dw

Ezt ajánlja a HP:
HP Officejet Pro X551dw

HP Officejet Pro 8100

HP alternatíva:
HP LaserJet Pro 400
color M451

HP alternatíva:
HP LaserJet Pro 500
color M551

Ezt ajánlja a HP:
HP Officejet Pro X476dw
MFP

Ezt ajánlja a HP:
HP Officejet Pro X576dw
MFP

HP alternatíva:
HP LaserJet Pro 400
color MFP M475

HP alternatíva:
HP LaserJet Pro 500
color MFP M575

HP Officejet Pro 6100
HP alternatíva:
HP LaserJet Pro 200
color multifunkciós M251

4

Szükségünk van
nyomtatásra,
másolásra,
e-mailre és
szkennelésre is

Ezt ajánlja a HP:
HP Officejet Pro 276dw MFP
HP Officejet Pro 8600 eAiO
HP Officejet Pro 8600 Plus
eAiO
HP Officejet Pro 6700
Premium eAiO

4200 vagy több
oldal havonta
(több mint 15 felhasználó)

Fejlett kezelhetőségre,
biztonságra, harmadik
féltől jövő megoldásokra
és / vagy digitalizált
munkafolyamatokra
van szükségünk

Fontolja meg a HP
LaserJet Enterprise
nyomtatókat és
multifunkciós
nyomtatókat

HP alternatíva:
HP LaserJet Pro 200
color MFP M276
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A HP Officejet Pro család eladása

HP által korlátozva. Csak a HP és értékesítési partnerei belső használatára.

Főbb jellemzők, amelyek megkülönböztetik a HP Officejet Pro sorozatot a versenytársaktól

HP Officejet Pro 8100
és 8600 sorozat

HP Officejet Pro 200
és X sorozat

Brother HL‑4150cdn

Brother
HL‑4570cdw

0,014 €/0,064 €
(OJ Pro 8100
és 8600 modellek)

0,014 €/0,064 €
(OJ Pro 200 modellek)

0,017 €/0,136 €

0,015 €/0,178 €

0,017 €/0,124 €

Lapleíró nyelv

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

Univerzális nyomtató
illesztőprogram

Nem támogatott

UPD, PCL 5, PCL6, PS

UPD, PS

UPD, PS

UPD, PCL 6, PS

Flotta menedzsment
eszközök (WJA)

HP Web Jetadmin
(HP díjnyertes
menedzsment
platform)

Bővített Web
Jetadmin
(HP díjnyertes
menedzsment
platform)

Web BRAdmin

Web BRAdmin

SycThru Web
Admin

Biztonsági megfelelőségi
eszköz

Nem támogatott

HP Képalkotási
és Nyomtatási
Biztonsági Központ
(HP KNYBK)

Nem támogatott

Nem támogatott

Nem támogatott

Biztonság

• Tűzfal (hálózati
biztonság)
• EWS jelszó,
kezelőpanel zár
• SSL
• Engedélyez/
letilt USB hosztot,
protokollokat,
HP vezeték
nélkül közvetlen
nyomtatást,11
kártyahelyeket

• Tűzfal (hálózati
biztonság)
• EWS jelszó,
kezelőpanel zár
• SSL
• Engedélyez/
letilt USB hosztot,
protokollokat,
HP vezeték
nélkül közvetlen
nyomtatást,11
ePrint,9
alkalmazásokat,
tanúsítványokat
• 802.1x vezetékes
és vezeték nélküli
hitelesítés (egyes
típusok esetén)
• USB csatlakozó
• Kártyahely
(200 sorozat)

• EWS jelszó,
kezelőpanel zár
• SSL
• Engedélyez /
letilt USB hosztot,
protokollokat,
tanúsítványokat
• Vezetékes hitelesítés

• EWS jelszó,
kezelőpanel zár
• SSL
• Engedélyez /
letilt USB hosztot,
protokollokat,
tanúsítványokat
• 802.1x vezeték nélküli
hitelesítés

• EWS jelszó
• SSL
• engedélyez /
letilt USB hosztot,
protokollokat

Nyomtatási sebesség
fekete-fehér/színes 8

18/13-ig (ISO)
(8600 alapmodell)

20/15-ig oldal/perc (ISO) 25/25 oldal/perc
(OJ Pro 200 modellek)

30/30 oldal/perc

21/21 oldal/perc

20/16-ig (ISO)
(8100, 8600 Plus)

36/36-tól 42/42-ig (ISO)
(OJ Pro X modellek)

fekete-fehér/színes
oldalköltség1

0,012 €/0,060 €
(OJ Pro X modellek)

55-től 70-ig (átlagos
irodai használatnál)
(OJ Pro X modellek)
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Samsung
CLP‑620ND

A HP Officejet Pro család eladása

Elérhetőségek
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
Egy színes asztali nyomtató által
500 oldal a legrövidebb idő alatt
kinyomtatva*
Officejet Pro X551dw
Officejet Pro X576dw
Officejet Pro 276dw
Officejet Pro X551dw
Officejet Pro X576dw
Officejet Pro 8600 Plus

HP által korlátozva. Csak a HP és értékesítési partnerei belső használatára.

Vélemények az Officejet Pro 8600 modellről
"Az Officejet Pro 8600 modellek az irodai tintasugaras
termékek krémjét képviselik. Megfizethetően
üzemeltethetőek és kitűnő szolgáltatásokkal rendelkeznek
olyan kisvállalkozások számára, amelyek színesben
szeretnének nyomtatni akár az irodában, akár távolról,
útközben is. Az Editor's Choice Award díjjal jutalmazzuk."
– Better Buys for Business

"Nem tudom elképzelni, hogy létezik olyan fontos
szolgáltatás, amit elvár egy irodai színes multifunkciós
nyomtatótól, és amit a 8600 Plus ne tudna."
– PC Magazine

Vélemények az Officejet Pro 200 modellről
"A sebességi és papírkezelési versenyben
az HP Officejet Pro 251dw nyomtató fej-fej mellett
halad az alsó kategóriás lézernyomtatókkal,
miközben jobban nyomtat, mint a tintasugarasok."
– PC Magazine

Vélemények az Officejet Pro X modellről
"Fölényesen nyeri a kisvállalkozásoknak és
munkacsoportoknak szánt nyomtatók versenyét."
– Computer Shopper

Officejet Pro X576dw

"Nehéz jó okot találni arra, hogy ne ezt használja bármelyik
versenytársa ellenében."
– PC Magazine

"Az irodapiacot hagyományosan a lézeres technológia
uralta. Ám egy olyan piacvezető, mint a HP, képes változtatni
azon, amit eddig az ügyfelek a tintasugaras technológiáról
gondoltak. Mindez a teljes lapszélességben nyomtatni képes
tintasugaras nyomtatók bevezetésének köszönhető, ezek
a berendezések óriási sebességgel, egyszerű papírkezeléssel
és kiváló minőségben nyomtatnak."
– Cathy Martin, Info Trends

További információk
hp.com/go/officejetpro
hp.com/go/officejetprox
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A HP Officejet Pro család eladása

HP által korlátozva. Csak a HP és értékesítési partnerei belső használatára.

Az oldalankénti nyomtatási költségek (CPP) kiszámítása a legtöbb, 1000 $ MSRP alatti, színes multifunkciós lézernyomtató és a legtöbb, 800 $ MSRP
alatti, színes lézernyomtató teljesítményéhez viszonyítva, 2012. márciusi adatok szerint. Az ISO termelékenység folyamatos alap módban történő
nyomtatás mellett, az IDC 2012. első negyedévi adatait alapul véve készült. Az oldalankénti nyomtatási költségek összevetése a lézernyomtatók gyártói
által publikált legnagyobb kapacitású festékkazetták specifikációi alapján történt. Az oldalankénti nyomtatási költségek számítása a HP 970XL/971XL
tintapatronok becsült viszonteladói árán alapul. Az Officejet Pro 200 sorozat oldalankénti nyomtatási költség kiszámítása a legtöbb 500$ alatti színes
többfunkciós lézernyomtató 2012. szeptemberi adatai alapján készült; a részletekért látogasson el a hp.com/officejet oldalra. OJ Pro ISO kapacitás
a legnagyobb kapacitású patronokkal, folyamatos nyomtatás esetén. Az Officejet Pro 200 sorozat oldalankénti nyomtatási költség kiszámítása a legtöbb
600$ alatti színes többfunkciós lézernyomtató 2012. szeptemberi adatai alapján készült; a részletekért látogasson el a hp.com/officejet oldalra. Részletek:
hp.com/go/officejet. OJ Pro ISO kapacitás a legnagyobb kapacitású patronokkal, folyamatos nyomtatás esetén. Az Officejet Pro 8100
oldalankénti nyomtatási költség kiszámítása a legtöbb 300$ alatti színes lézernyomtató alapján történt, 2011 márciusában; a részletekért látogasson
el a hp.com/go/officejet oldalra. OJ Pro ISO kapacitás a legnagyobb kapacitású patronokkal, folyamatos nyomtatás esetén. További részletekért kattintson
ide: hp.com/go/learnaboutsupplies.
2 Az Officejet Pro X sorozat energiafelhasználás kiszámítása a 800$ alatti legtöbb színes lézernyomtató és az 1000$ alatti színes multifunkciós
lézernyomtatók 2012. októberi adatai alapján készült. Az energiafelhasználási mutatók a HP tesztek alapján és a HP által megbízott harmadik felek
által végzett tesztek eredményei alapján. Az aktuális költségek, illetve az energiafelhasználás változhat. Az Officejet Pro 200 sorozat energiafelhasználás
kiszámításának az alapja a legtöbb 300$ alatti színes lézernyomtatók alapján történt, 2012 szeptemberében. Az energiafogyasztás alapja a HP
és a harmadik fél általi tesztelés az ENERGY STAR® program TEC vizsgálati eljárás kritériuma. Az Officejet Pro 8600 sorozat energiafelhasználás
kiszámítása a legtöbb 600$ alatti színes többfunkciós lézernyomtató alapján történt, 2012. szeptemberében, OJ Pro a legmagasabb kapacitású
patronokkal. Az energiafogyasztás alapja a HP és a harmadik fél általi tesztelés az ENERGY STAR® program TEC vizsgálati eljárás kritériuma.
Az Officejet Pro 8100 energiafelhasználás kiszámításának az alapja a 300$ alatti legtöbb színes lézernyomtatók, 2011 márciusában, OJ Pro
a legmagasabb kapacitású patronokkal. Energiafelhasználás a HP tesztje alapján. Részletek: hp.com/go/officejet.
3 A HP belső tesztje alapján, ColorLok logóval ellátott papír használatával. Részletekért kattintson ide: hp.com/go/printpermanence.
4 Fakulásállóság mérés a papíripari előrejelzések alapján, savmentes papírokra és eredeti HP tintára vonatkozóan. Színstabilitási adatok
szobahőmérsékleten, a hasonló rendszerek teszteredményei alapján az ISO 11798 és az ISO 18909 szerint.
5 Az összehasonlítás alapja a HP 970XL fekete tintapatron összehasonlítva a HP 03A és 304A fekete LaserJet Toner patronokkal.
6 HP Web Jetadmin ingyenesen letölthető innen: hp.com/go/webjetadmin.
7 A HP Universal Print Driver ingyenesen letölthető innen: hp.com/go/upd. A HP Printer Administrator Resource készlet (PARK) ingyenes és letölthető innen:
hp.com/go/upd.
8 Akár az első oldal, akár az első ISO tesztoldal nyomtatása után. Részletekért kattintson ide: hp.com/go/printerclaims.
9 Internet kapcsolatot igényel, HP online nyomtatóval és HP ePrint regisztrációval (a használható nyomtatók, támogatott dokumentumok és képformátumok
listáját, illetve más HP ePrint információkat ezen az oldalon talál: hp.com/go/eprintcenter). A mobil eszközökön internetkapcsolat és e-mail képesség
szükséges. Vezeték nélküli internet-hozzáférési pont lehet szükséges. Külön vásárolt adatcsomagok vagy hálózathasználati díjak merülhetnek fel.
A nyomtatási idő és a kapcsolat sebessége változhat.
10 Támogatja az OS X® Lion, OS X® Mountain Lion és a következő, iOS 4.2 vagy későbbi szoftvert futtató eszközöket: iPad® (minden modell), iPhone®
(3GS vagy későbbi) és iPod touch® (3. generációs vagy későbbi). Működik HP AirPrint-kompatibilis nyomtatókkal és megköveteli, hogy a nyomtató
ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozzon, mint az OS X vagy az iOS eszköz. A vezeték nélküli működés a fizikai környezettől, valamint az eszköz
és a hozzáférési pont közötti távolságtól függ. Az OS X, iPad, iPhone, és iPod az Apple® Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett
védjegyei. AirPrint és az AirPrint logó az Apple® Inc. bejegyzett védjegyei. A vezeték nélküli működés a fizikai környezettől, valamint az eszköz
és a hozzáférési pont közötti távolságtól függ. Vezeték nélküli működés csak 2,4 GHz útválasztókkal.
11 Egy alkalmazásra vagy meghajtóra lehet szükség a HP vezeték nélküli közvetlen használatához. További információkért látogasson el a hpconnected.com
oldalra. A vezeték nélküli működés a fizikai környezettől, valamint a nyomtató közötti távolságtól függ.
12 Az oldalmennyiség alapja a HP 970XL fekete tintapatron, a HP 971XL ciánkék, bíbor és sárga tintapatron.
13 A HP X551dw és X576dw modellek legnagyobb publikált sebességét alapul véve, az 1000$ alatti lézer- és tintasugaras multifunkciós nyomtatókhoz (MFP),
illetve a 800$ alatti nyomtatókhoz viszonyítva. Ellenőrizte: WirthConsuling.org, 2013. január. További információ: hp.com/go/printerspeeds.
14 A HP által 2013-ban megrendelt InfoTrends elemzés alapján, amit a HP Officejet Pro X családdal és a versenytárs lézernyomtatókkal végeztek 2013
januárjában.
15 A HP X551dw és X576dw modellek legnagyobb publikált sebességét alapul véve, az 1000$ alatti lézer- és tintasugaras multifunkciós nyomtatókhoz (MFP),
illetve a 800$ alatti nyomtatókhoz viszonyítva. Ellenőrizte: WirthConsulting.org, 2013. január. További információ: hp.com/go/printerspeeds.
16 15 000 oldal nyomtatásához szükséges, azonos kategóriájú versenytársak által 1000$ alatti színes multifunkciós nyomtatókhoz és 800$ alatti árfekvésű
színes lézernyomtatókhoz használt legmagasabb kapacitású patronok használatakor keletkező üres patronok és csomagolásuk súlyát összevetve,
2012 októberében. Tesztelte: Buyers Lab Inc. További információ: hp.com/go/officejet.
17 A felhasználói oldalon vezeték nélküli hozzáférés, az eszközoldalon Internet csatlakozás szükséges. A szolgáltatás regisztrációhoz kötött.
Az alkalmazás elérhetősége országonként, nyelvenként és megegyezés szerint eltér, valamint egy firmware frissítés szükséges hozzá.
További részletek: hp.com/go/eprintcenter.
18 A legtöbb színes nyomtató 800$ alatt és multifunkció színes lézernyomtató 1000$ alatt a 2012. októberi állapot szerint. Energiafelhasználás a HP tesztek,
valamint a HP által megbízott harmadik felek által végzett tesztek alapján. Az aktuális költségek, illetve az energiafelhasználás változhat. Részletek:
hp.com/go/officejet.
19 15 000 oldal nyomtatásához szükséges, azonos kategóriájú versenytársak által 1000$ alatti színes multifunkciós nyomtatókhoz és 800$ alatti árfekvésű
színes lézernyomtatókhoz használt legmagasabb kapacitású patronok használatakor keletkező üres patronok és csomagolásuk súlyát összevetve,
2012 októberében. Tesztelte: Buyers Lab Inc. Részletek: hp.com/go/officejet.
1

*Egy színes asztali nyomtató által 500 oldal a legrövidebb idő alatt kinyomtatva, hitelesítette a GUINNESS WORLD RECORDS®. © 2013 Guinness World Records Limited
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