Salesinstructie voor de verkoop van de HP Officejet Pro-groep

Toon uw klanten de waarde van
inkjets voor het bedrijfsleven
Geef voorbeelden van de voordelen van de nieuwe HP Officejet Pro-printers en -AiO's

HP Officejet Pro-printers en -MFP's
• Officejet Pro 8100 ePrinter
• Officejet Pro 8600-serie e-All-in-Ones
• Officejet Pro 8600-serie e-All-in-One
en ePrinter
• Officejet Pro X-serie MFP's en printers

Waarom HP Officejet Pro-printers?

Drie snelle redenen om te kiezen voor
HP Officejet Pro
1. Printen in professionele kleuren met tot wel
50% lagere kosten dan met laserprinters
2. Toonaangevende productiviteitsfuncties
en gebruiksgemak
3. Milieuvriendelijke doorbraken

• Kwaliteit en betrouwbaarheid van HP – Print documenten en foto's van professionele kwaliteit,
en kies uit aanbevolen paginavolumes per maand (RMPV's, recommended monthly page volume)
van 250 tot 4200 pagina's per maand, afhankelijk van het model.

1. Printen in professionele kleuren; tot wel 50% lagere kosten dan met laserprinters1
• Lage printkosten – Tot wel 50% lagere kosten per pagina en lager energieverbruik dan vergelijkbare
laserprinters1, 2 en pigmentinkten die water-, veeg-, markeerstift- en lichtbestendig zijn,3, 4 plus hoge
capaciteitsopties. Enkele cartridges, zoals de HP 970XL zwarte inktcartridge, hebben een aanzienlijk
hogere paginaopbrengst dan lasercartridges die ongeveer evenveel kosten.5

2. Toonaangevende productiviteitsfuncties en gebruiksgemak
• Gemakkelijke veiligheids- en beheerfuncties – Proactief beheer en statusbewaking op afstand
dankzij gedistribueerde veiligheids- en beheerfuncties op enterprise-niveau, die eenvoudig in een
bestaande IT-infrastructuur kunnen worden geïntegreerd. Werk met gebruiksvriendelijke tools
en services zoals HP Web Jetadmin6 en Managed Print Services (beschikbaar op alle modellen).
De Officejet Pro 200- en Officejet Pro X-series bieden ook ondersteuning voor Universal Print Drivers7
en uitgebreide WJA-support.
• Hoge printsnelheden8 – De Officejet Pro 8100 en 8600-series printen tot 20 ppm in zwart-wit,
16 ppm in kleur (18/13 voor het basismodel van de 8600-serie). De Officejet Pro 200-serie print
tot 20 ppm in zwart-wit of 15 ppm in kleur en de Officejet Pro X-serie biedt de baanbrekende
HP PageWide-technologie, voor zeer hoge snelheden tot wel 70 ppm (in de algemene kantoormodus).
• Toonaangevende productiviteitsfuncties en gebruiksgemak – Automatisch dubbelzijdig printen,
plus scannen, kopiëren en faxen (alleen AiO/MFP); grote touchscreens; printen vanaf mobiele
apparaten zoals de nieuwe Samsung Galaxy S4-smartphone en HP Slate7 tablet, HP ePrint,9 AirPrint10
en HP wireless direct11 (Officejet Pro 8600-, Officejet Pro 200- en Officejet Pro X-series).
• Minder omkijken naar– Vervang cartridges minder vaak door cartridges met een hoge capaciteit te
gebruiken, die niet uitdrogen en tot wel 9200 pagina's in zwart-wit en 6600 kleurenpagina's kunnen
afdrukken,12 en optionele papierlades met een invoercapaciteit van tot wel 1050 vellen
(Officejet Pro X-serie).
• Zeer makkelijk onderhoud – Verleng en breid uw standaardgarantie uit met HP Care Pack Services,
inclusief reparatie binnen één werkdag op locatie, exchange-service binnen één werkdag op locatie
(met of zonder assistentie) en meer. Breid uw standaardgarantie uit met optionele HP Care Pack
Services. Onze reeks supportservices bieden u gemoedsrust en voorspelbare kosten – zodat u zich
kunt richten op belangrijke zaken.
3. Milieuvriendelijke doorbraken
• Printers en MFP's uit de HP Officejet Pro X-serie verbruiken tot 50% minder energie18 en
produceren tot 50% minder afval van benodigdheden19 vergeleken met kleurenlaserprinters.
Automatisch dubbelzijdig printen op alle modellen biedt de mogelijkheid om papier te besparen.
Officejet Pro X-printers voldoen bovendien aan enkele van de meest rigoureuze vereisten voor
eco-labels ter wereld.
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Scenario 1:
Business Decision Makers
(BDM's, besluitvormers
in het bedrijfsleven)

De grootste wensen van BDM's:
Kosten besparen – ze zijn op zoek naar
manieren om kosten te besparen, waaronder het
besparen op energie, op papier via dubbelzijdig
printen en hoge kwaliteitsprints voor de halve
prijs per pagina van kleurenlaserprinters1

De HP Officejet Pro-serie levert kleurenprints van
professionele kwaliteit tegen de helft van de kosten van
kleurenlaserprinters.1 Terwijl de Officejet Pro X-serie
baanbrekende nieuwe inkttechnologie levert waarmee prints
van hoge kwaliteit tweemaal zo snel kunnen worden geprint
als vergelijkbaar geprijsde laserprinters.15 Dankzij de HP
pigmentinkten leveren beide apparaten bovendien prints die
water-, veeg-, markeerstift- en lichtbestendig zijn.3, 4
Ontdekkingsvragen
• Zou u tot wel de helft van uw printkosten willen besparen? Hebt u ooit overwogen om inkjetprinters
(die de printkosten aanzienlijk kunnen verlagen) in uw bedrijf te gebruiken?

Kwaliteit en betrouwbaarheid – ze
willen professionele, water-, veeg- en
lichtbestendige3, 4 prints die decennia meegaan4

• Zou u printers willen gebruiken die snel en betrouwbaar zijn en die professionele afdrukken maken
die water-, veeg- en lichtbestendig zijn 3, 4 en gemakkelijke functies bieden, zoals touchscreens en
draadloos printen?

Productiviteit – ze zoeken naar manieren
die het gebruiksgemak verhogen, zoals hoge
printsnelheden, gemakkelijke touchscreens,
draadloos printen en geavanceerde functies
zoals scannen naar e-mail

• Zouden uw medewerkers graag documenten of afbeeldingen willen printen op momenten dat ze niet
op kantoor zijn, en die vervolgens klaarliggen zodra ze terugkomen?

Onderhoud – ze zijn op zoek naar eenvoudige
installatie en gebruik, en naar betrouwbare
onderhoudsmogelijkheden om de downtime
te minimaliseren zodat hun bedrijf niet stil
komt te liggen

• Zou u graag marketingmateriaal zoals flyers en brochures dubbelzijdig intern willen printen?

Toetspunten
• Printkosten tot wel 50% lager dan vergelijkbare kleurenlaserprinters1, 2
• Print documenten van professionele kwaliteit die water-, veeg- en lichtbestendig zijn 3, 4 en die
decennialang hun kwaliteit behouden4
• Kies een printer die met zuinige XL-cartridges werkt, die tot 50% minder energie verbruikt dan
kleurenlaserprinters2 en die minder benodigdheden en verpakkingsmateriaal verbruikt dan laserprinters16
• Verwacht de betrouwbaarheid en duurzaamheid van HP Kies uit de mogelijkheden van HP Care Pack,
die het onderhoud vereenvoudigen en gemoedsrust geven
• Bespaar tijd met productiviteitverhogende functies zoals grote touchscreens en zakelijke apps17

Hoofdkenmerken van de Officejet Pro-serie
Printen in professionele kleuren; tot wel 50% lagere kosten dan met laserprinters1
50%

Bespaar grondstoffen zonder prestatieverlies met deze ENERGY STAR®-gekwalificeerde
apparaten die tot 50% minder energie verbruiken dan vergelijkbare laserprinters2
Print meer met voordelige, losse XL-inktcartridges
Maak levendige, duurzame en professionele prints die water-, veeg-, markeerstift- en
lichtbestendig zijn3,4 met HP-pigmentinkten
Maak kantoorwerkzaamheden eenvoudiger met functies zoals touchscreens, zakelijke
apps,17 kaartslots en automatisch dubbelzijdig printen
Aansluiten en printen – op kantoor of onderweg met mobiele printoplossingen van HP
(HP ePrint,9 AirPrint,10 HP wireless direct11)
Eenvoudig uw apparaat beheren met functies zoals HP Web Jetadmin,6 HP Embedded
Web Server en de HP Universal Print Driver7 (Officejet Pro 200- en Officejet Pro X-series
bieden uitgebreide WJA- en UPD-ondersteuning)

2

CarePrint

Breid uw standaardgarantie uit met optionele HP Care Pack Services. Onze reeks
supportservices bieden u gemoedsrust en voorspelbare kosten, zodat u zich kunt richten
op belangrijke zaken.
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Scenario 2:
IT Decision Makers (ITDM's,
besluitvormers in de IT)

De grootste wensen van ITDM's:
Kwaliteit en betrouwbaarheid – ze willen
professionele kwaliteit, water-, veeg-,
markeerstift- en lichtbestendige3, 4 prints die
decennia meegaan4
Eenvoudig beheer – ze willen printers vanaf
elke gewenste locatie kunnen uitrollen en met
bestaande kantoorsystemen kunnen beheren
Veiligheid – ze willen veiligheidsfuncties op
enterprise-niveau
Eenvoudig onderhoud – ze zijn op zoek naar
betrouwbare onderhoudsmogelijkheden om de
downtime te minimaliseren, zodat hun bedrijf
niet stil komt te liggen
Kosten besparen – ze zijn op zoek naar
manieren om kosten te besparen, waaronder het
besparen op energie, op papier via dubbelzijdig
printen en hoge kwaliteitsprints voor de halve
prijs per pagina van kleurenlaserprinters1

Laat IT-beheerders zien hoe ze kosten kunnen besparen en
hoe ze inkjets eenvoudiger in hun bestaande apparatenpark
kunnen integreren met HP Officejet Pro-printers.
Besluitvormers in de IT zullen geïnteresseerd raken als ze
eenmaal horen wat deze printers en AiO's/MFP's te bieden
hebben qua kwaliteit, betrouwbaarheid, beheergemak,
veiligheid en kostenbesparingen. De nieuwe Officejet
Pro 200- en Officejet Pro X-modellen zijn voorzien van
HP‑beheerfuncties voor printerparken die voorheen alleen
beschikbaar waren voor HP LaserJet-modellen.
Ontdekkingsvragen
• Heeft uw bedrijf printers die door maximaal 15 personen worden gedeeld?
• Bent u kostbare tijd kwijt aan het beheer van printers die u beter in belangrijke IT-taken zou
kunnen steken?
• Zou u nieuwe, kostenefficiënte en milieuvriendelijke printers met innovatieve beheer-, veiligheid- en
productiviteitsverhogende functies willen toevoegen?
• Zou u aanzienlijk lagere printkosten willen hebben? Hebt u ooit overwogen om inkjetprinters te kopen
– waarmee u tot wel de helft van de printkosten kunt besparen ten opzichte van laserprinters?1

Toetspunten
• Profiteer van beheerfuncties van HP die u normaal alleen op HP LaserJet-printers vindt
• Print documenten die water-, veeg-, markeerstift- en lichtbestendig zijn 3, 4 en die decennialang hun
kwaliteit behouden4
• Ervaar baanbrekende printsnelheden13 en onovertroffen kosten per pagina,14 printcapaciteit en
energiezuinigheid2 met HP Officejet Pro X-modellen
• Printkosten tot wel 50% lager dan vergelijkbare kleurenlaserprinters1,2
• Verwacht de betrouwbaarheid en duurzaamheid van HP. Kies uit de mogelijkheden van HP Care Pack,
die het onderhoud vereenvoudigen en gemoedsrust geven

Hoofdkenmerken van de Officejet Pro-serie
Eenvoudig uw apparaat beheren met functies zoals HP Web Jetadmin,6 HP Embedded Web
Server en de HP Universal Print Driver7 (Officejet Pro 200- en Officejet Pro X-series bieden
uitgebreide WJA- en UPD-ondersteuning)
Aansluiten en printen – op kantoor of onderweg met mobiele printoplossingen van HP
(HP ePrint,9 AirPrint,10 HP wireless direct11)
Verhoog de veiligheid met ingebouwde functies (Officejet Pro 200- en Officejet Pro X-modellen)

CarePrint

Breid uw standaardgarantie uit met optionele HP Care Pack Services. Onze reeks
supportservices bieden u gemoedsrust en voorspelbare kosten, zodat u zich kunt richten
op belangrijke zaken.
Printen in professionele kleuren; tot wel 50% lagere kosten dan met laserprinters1
Print meer met voordelige, losse XL-inktcartridges

50%

Bespaar grondstoffen zonder prestatieverlies met deze ENERGY STAR®-gekwalificeerde
apparaten die tot 50% minder energie verbruiken dan vergelijkbare laserprinters2
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Uitgebreidere functies

OJ Pro 8600 eAiO-serie en
8100 ePrinter

OJ Pro 276dw-MFP en
251dw-printer

OJ Pro X 476/576-MFP's en
X 451/551-printers

Perfect voor kleine kantoren
en werkteams

Voeg geavanceerde
IT‑beheerfuncties toe

Haal hoge snelheden en lagere
kosten per pagina in huis

Aanbevolen aantal gebruikers

1 – 5 gebruikers

1 – 5 gebruikers

3 – 15 gebruikers

Aanbevolen maandelijks
paginavolume

250 – 1250 pagina's per maand

250 – 1500 pagina's per maand

500 – 2800 tot 750 – 4200
pagina's per maand

IT-beheerfuncties

• HP Web Jetadmin-ondersteuning6
• HP Embedded Web Server (EWS)
• PCL 3

• Uitgebreide HP Web Jetadminondersteuning6
• Universal Print Driver (UPD)7

• Uitgebreide HP Web Jetadminondersteuning6
• 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

Printsnelheden/pagina's per minuut Tot 18/13 (basismodel 8600); tot
20/16 (8100, 8600 Plus)
(ISO) zwart-wit/kleur8

Tot 20/15

Tot 36/36 tot 42/42 (ISO);
55 tot 70 (algemene
kantoormodus)

Geschatte kosten per pagina: zwart- € 0,014/€ 0,064
wit/kleur1

€ 0,014/€ 0,064

€ 0,012/€ 0,060

XL inkt paginaopbrengst zwart-wit/ 2300/1500 (HP 950/951 inkten)
kleur

2300/1500 (HP 950/951 inkten)

9200/6600
(HP 970/971 inkten)

Standaardinvoer

250 vel (500 vel met 8600 Premium
of optionele lade voor 250 vel)

250 vel (500 vel met optionele
lade voor 250 vel)

550 vel (1050 vel met optionele
lade voor 500 vel)

Standaardconnectiviteit

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

• USB
• Ethernet
• 802.11b/g/n
• HP wireless direct11
• Printen van/scannen naar USBdrives

• USB
• Ethernet
• 802.11b/g/n *
• HP wireless direct11*
• Printen van / scannen naar
USB-stations (*draadloos
beschikbaar op de modellen X451dw,
X476dw, X551dw en X576dw)

Veiligheidsfuncties
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• Firewall (netwerkbeveiliging)
• EWS-wachtwoord, vergrendeling
bedieningspaneel
• SSL
• Inschakelen/uitschakelen van
USB-host, protocollen, HP wireless
direct,11 ePrint,9 apps

• Firewall (netwerkbeveiliging)
• EWS-wachtwoord, vergrendeling
bedieningspaneel
• SSL
• Integratie in HP Imaging and
Printing Security Center
• Inschakelen/uitschakelen van
USB-host, protocollen, HP wireless
direct,11 ePrint,9 apps, certificaten
• 802.1x draadloze verificatie

• Firewall (netwerkbeveiliging)
• EWS-wachtwoord,
vergrendeling
bedieningspaneel
• SSL
• Integratie in HP Imaging and
Printing Security Center
• Inschakelen/uitschakelen
van USB-host, protocollen,
HP wireless direct,11 ePrint,9
apps, certificaten
• 802.1x bekabelde en
draadloze verificatie
(geselecteerde modellen)
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Printen voor het MKB/bedrijfsleven –
Aanbevelingsgids

Nee

Overweeg HP LaserJet
monochrome printers
en MFP's

Ja
Ons team wil in
kleur printen

Wij printen
gemiddeld

Wij hoeven
alleen maar
te printen

250–1500 pagina's per
maand (1–5 gebruikers)

750–2800 pagina's per
maand (ongeveer 3–10
gebruikers)

2800–4200 pagina's
per maand (ongeveer
6–15 gebruikers)

HP adviseert:
HP Officejet Pro 251dw

HP adviseert:
HP Officejet Pro X451dw

HP adviseert:
HP Officejet Pro X551dw

HP Officejet Pro 8100

Alternatief van HP:
HP LaserJet Pro 400
kleuren M451

Alternatief van HP:
HP LaserJet Pro 500
kleuren M551

HP adviseert:
HP Officejet Pro
276dw MFP

HP adviseert:
HP Officejet Pro
X476dw MFP

HP adviseert:
HP Officejet Pro
X576dw MFP

HP Officejet Pro
8600 eAiO

Alternatief van HP:
HP LaserJet Pro 400
kleuren MFP M475

Alternatief van HP:
HP LaserJet Pro 500
kleuren MFP M575

HP Officejet Pro 6100
Alternatief van HP:
HP LaserJet Pro 200
kleuren MFP M251
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Wij moeten
printen,
kopiëren,
e-mailen en
scannen

HP Officejet Pro
8600 Plus eAiO

>4200 pagina's per
maand (meer dan 15
gebruikers)

Geavanceerde
beheermogelijkheden,
beveiliging, oplossingen
van derden en/
of gedigitaliseerde
workflows nodig

Overweeg
HP LaserJet
Enterprise printers
en MFP's

HP Officejet Pro
6700 Premium eAiO
Alternatief van HP:
HP LaserJet Pro 200
kleuren MFP M276
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Belangrijkste kenmerken die de HP Officejet Pro-serie onderscheiden van de concurrentie

HP Officejet Pro 8100en 8600-series

HP Officejet Pro 200en X-series

Brother HL‑4150cdn

Brother
HL‑4570cdw

€ 0,014/€ 0,064
(OJ Pro 8100- en
8600-modellen)

€ 0,014/€ 0,064
(OJ Pro 200-modellen)

€ 0,017/€ 0,136

€ 0,015/€ 0,178

€ 0,017/€ 0,124

Pagina definitie talen
(Page Definition
Languages, PDL's)

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

Universal Print Driver

Wordt niet ondersteund

UPD, PCL 5, PCL6, PS

UPD, PS

UPD, PS

UPD, PCL 6, PS

Beheertool voor
apparatenpark (WJA)

HP Web Jetadmin
(HP's bekroonde
beheerplatform)

Uitgebreide
HP Web Jetadmin
(HP's bekroonde
beheerplatform)

Web BRAdmin

Web BRAdmin

SycThru Web
Admin

Security compliance-tool

Wordt niet ondersteund

HP Imaging and
Printing Security
Center (HP IPSC)

Wordt niet ondersteund

Wordt niet ondersteund

Wordt niet
ondersteund

Beveiliging

• Firewall
(netwerkbeveiliging)
• EWS-wachtwoord,
vergrendeling
bedieningspaneel
• SSL
• Inschakelen/
uitschakelen van
USB-host, protocollen,
HP wireless direct,11
kaartslots

• Firewall
(netwerkbeveiliging)
• EWS-wachtwoord,
vergrendeling
bedieningspaneel
• SSL
• Inschakelen/
uitschakelen van
USB-host, protocollen,
HP wireless direct,11
ePrint,9 apps,
certificaten
• 802.1x bekabelde en
draadloze verificatie
(geselecteerde
modellen)
• USB-poort
• Kaartslot (200-serie)

• EWS-wachtwoord,
vergrendeling
bedieningspaneel
• SSL
• Inschakelen/
uitschakelen van
USB-host, protocollen,
certificaten
• Bekabelde verificatie

• EWS-wachtwoord,
• EWS-wachtwoord
vergrendeling
• SSL
bedieningspaneel
• Inschakelen/
• SSL
uitschakelen
• Inschakelen/
van USB-host,
uitschakelen van
protocollen
USB-host, protocollen,
certificaten
• 802.1x draadloze
verificatie

Printsnelheden
zwart-wit/kleur8

Tot 18/13 (ISO)
(basismodel 8600)

Tot 20/15 ppm (ISO)
(OJ Pro 200-modellen)

25/25 ppm

30/30 ppm

Tot 20/16 (ISO) (8100,
8600 Plus)

Tot 36/36 tot
42/42 (ISO)
(OJ Pro X-modellen)

Kosten per pagina zwartwit/kleur1

€ 0,012/€ 0,060
(OJ Pro X-modellen)

Tot 55 tot 70
(in algemene
kantoormodus)
(OJ Pro X-modellen)
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Samsung
CLP‑620ND

21/21 ppm
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In de pers: Officejet Pro 8600

“De Officejet Pro 8600-modellen vormen het neusje van de
zalm wat betreft inkjetprinters voor kantoorgebruik. Ze zijn
betaalbaar in het gebruik en bieden uitstekende functies
voor kleine bedrijven die zowel in het kantoor als onderweg
in kleur willen printen. Wij geven onze Editor’s Choice Award.”
– Better Buys for Business

“Als er een belangrijke functie is die u van een kleuren
multifunctionele printer (MFP) wenst en die de 8600 Plus niet
biedt, dan zou ik niet weten welke functie dat zou kunnen zijn.”
– PC Magazine
Officejet Pro X576dw
Officejet Pro 8600 Plus
Snelste tijd waarin een kleurendesktopprinter 500 vel heeft
geprint*
Officejet Pro X551dw
Officejet Pro X576dw
Officejet Pro 276dw
Officejet Pro X551dw
Officejet Pro X576dw
Officejet Pro 8600 Plus

In de pers: Officejet Pro 200

“De HP Officejet Pro 251dw printer kan het prima
opnemen tegen voordelige laserprinters wat snelheid en
papierverwerking betreft, terwijl de printkwaliteit beter dan
bovengemiddeld is voor een inkjet.”
– PC Magazine

In de pers: Officejet Pro X

“Een onbetwiste winnaar voor kleine bedrijven en werkgroepen.”
– Computer Shopper

Officejet Pro X576dw

“Het zal moeilijk zijn om een goede reden te vinden om
niet voor deze printer te kiezen maar voor een van de
directe concurrenten.”
– PC Magazine

“De zakelijke markt wordt traditioneel gedomineerd door
lasertechnologie, maar de introductie van paginabrede
inkjetprinters met hoge snelheden, goede printkwaliteit
en krachtige papierverwerkingsmogelijkheden van een
marktleider als HP zou de manier waarop klanten over
inkjetprinters denken volledig kunnen veranderen.”
– Cathy Martin, Info Trends

Meer informatie
hp.com/go/officejetpro
hp.com/go/officejetprox
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Officejet Pro X-serie kostenberekening per pagina (CPP) is gebaseerd op het merendeel van de kleurenlaser-MFP's met een adviesprijs <€ 1000 en
kleurenlaserprinters met een adviesprijs <€ 800 per maart 2012, ISO-opbrengst gebaseerd op continu printen in de standaardmodus op basis van
marktaandeel zoals gerapporteerd door IDC per Q2 2013. CPP-vergelijkingen voor laser-supplies zijn gebaseerd op door de fabrikant gepubliceerde
specificaties m.b.t. cartridges met de hoogste capaciteit. CPP gebaseerd op de geschatte verkoopprijs van HP 970XL/971XL inktcartridges.
Officejet Pro 200-serie CPP-berekening is gebaseerd op het merendeel van de kleurenlaser-AiO's <€ 500, september 2012; ga voor details naar
hp.com/officejet. OJ Pro ISO-opbrengst met cartridges met de hoogste capaciteit en continu afdrukken. Officejet Pro 8600-serie CPP-berekening is
gebaseerd op het merendeel van de kleurenlaser-AiO's <€ 600, september 2012. Ga voor details naar: hp.com/go/officejet. OJ Pro ISO-opbrengst met
cartridges met de hoogste capaciteit en continu afdrukken. Officejet Pro 8100 CPP-berekening is gebaseerd op het merendeel van de kleurenlaserprinters
<€ 300, maart 2011; zie hp.com/officejet. OJ Pro ISO-opbrengst met cartridges met de hoogste capaciteit en continu afdrukken. Meer informatie:
hp.com/go/learnaboutsupplies.
2 Officejet Pro X-serie energieclaim is gebaseerd op de meerderheid van kleurenlaserprinters <€ 800 en kleurenlaser MFP's <€ 1000 per oktober 2012.
Energieverbruik gebaseerd op tests van HP en tests van derden in opdracht van HP. Daadwerkelijke kosten en energieverbruik kunnen variëren.
Officejet Pro 200-serie energieclaim is gebaseerd op de meerderheid van kleurenlaserprinters <€ 300, september 2012. Energieverbruik gebaseerd op
tests van HP en tests van derden volgens criteria van de TEC-testmethode van het ENERGY STAR®-programma . Officejet Pro 8600-serie energieclaim
is gebaseerd op de meerderheid van kleurenlaser AiO's <€ 600, september 2012, OJ Pro met cartridges met de hoogste capaciteit. Energieverbruik
gebaseerd op tests van HP volgens criteria van de TEC-testmethode van het ENERGY STAR®-programma. Officejet Pro 8100 energieclaim is gebaseerd op
de meerderheid van kleurenlaserprinters <€ 300, maart 2011, OJ Pro met cartridges met de hoogste capaciteit. Energieverbruik gebaseerd op tests van HP.
Ga voor details naar hp.com/go/officejet.
3 Gebaseerd op interne tests van HP met gebruik van papier met het ColorLok-logo. Ga voor details naar hp.com/go/printpermanence.
4 Lichtbestendigheid gebaseerd op voorspellingen van de papierindustrie voor zuurvrij papier en originele HP-inkten; stabiliteitsgegevens van kleurstoffen op
kamertemperatuur gebaseerd op vergelijkbare systemen getest volgens ISO 11798 en ISO 18909.
5 Vergelijking gebaseerd op HP 970XL zwarte inktcartridge vergeleken met HP 03A en 304A zwarte LaserJet tonercartridges.
6 HP Web Jetadmin HP Web Jetadmin is gratis en beschikbaar als download op hp.com/go/webjetadmin.
7 De HP Universal Print Driver is gratis en beschikbaar als download op hp.com/go/upd. De HP Printer Administrator Resource Kit (PARK) is gratis en
beschikbaar als download op hp.com/go/upd.
8 Ofwel na de eerste pagina of na de eerste set van ISO-testpagina's. Ga voor meer informatie naar hp.com/go/printerclaims.
9 Een internetverbinding naar een HP web-enabled printer en registratie voor een HP ePrint-account zijn vereist (voor een lijst van geschikte printers,
ondersteunde document- en afbeeldingstypen en andere informatie over hp.com/go/eprintcenter). Voor mobiele apparaten zijn een internetverbinding en
e-mail vereist. Draadloos toegangspunt kan nodig zijn. Apart aangeschafte gegevensbundels of gebruikskosten kunnen van toepassing zijn. Printtijden en
verbindingssnelheden kunnen afwijken.
10 Ondersteunt OS X® Lion, OS X® Mountain Lion en de volgende apparaten met iOS 4.2 of later: iPad® (alle modellen), iPhone® (3GS of later) en iPod touch®
(3de generatie of later). Werkt met HP-printers met AirPrint-ondersteuning. De printer moet op hetzelfde netwerk zitten als uw OS X- of iOS-apparaat.
De draadloze prestaties zijn afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot het toegangspunt. OS X, iPad, iPhone en iPod touch zijn handelsmerken
van Apple® Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen. AirPrint en het AirPrint-logo zijn handelsmerken van Apple® Inc. De draadloze prestaties zijn
afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot het toegangspunt. Draadloze bedieningsfuncties zijn uitsluitend compatibel met 2,4 GHz-routers.
11 Voor het gebruik van HP wireless direct kan een app of driver nodig zijn. Ga voor meer informatie naar hpconnected.com. De draadloze prestaties zijn
afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot de printer.
12 Paginavolumes zijn gebaseerd op HP 970XL zwarte inktcartridge en HP 971XL cyaan, magenta, en gele inktcartridges.
13 Gebaseerd op gepubliceerde snelste printsnelheden voor de HP X551dw- en X576dw-modellen vergeleken met laser en inkjet kleurendesktop-MFP's
<€ 1000 en printers <€ 800, gevalideerd door WirthConsuling.org, jan. 2013. Ga voor meer informatie naar hp.com/go/printerspeeds.
14 Gebaseerd op een analyse uit 2013 van InfoTrends uitgevoerd in opdracht van HP van HP Officejet Pro Xserie en concurrerende multifunctionele
laserapparaten per januari 2013.
15 Gebaseerd op gepubliceerde snelste printsnelheden voor de HP X551dw en X576dw modellen vergeleken met laser- en inkjet-kleurendesktop-MFP's
<€ 1000 en printers <€ 800, gevalideerd door WirthConsuling.org, jan. 2013. Ga voor meer informatie naar hp.com/go/printerspeeds.
16 Vergelijkt gewicht van lege cartridge en het verpakkingsmateriaal dat vereist is voor 15.000 pagina's met gebruik van cartridges met de hoogste capaciteit
van de belangrijkste vergelijkbare kleurenlaser-MFP's van de concurrentie van <€ 1000 en kleurenlaserprinters <€ 800 per oktober 2012. Getest door
Buyers Lab Inc. Ga voor meer informatie naar hp.com/go/officejet.
17 Een draadloos toegangspunt en internetverbinding naar de printer is vereist. U moet zich registreren voor de services. Beschikbaarheid van app is
afhankelijk van land, taal en gesloten overeenkomsten, en vereist een firmware-upgrade. Ga voor meer informatie naar hp.com/go/eprintcenter.
18 Meerderheid van kleurenlaserprinters <€ 800 en kleurenlaser-MFP's <€ 1000 per augustus 2012. Energieverbruik gebaseerd op tests van HP en tests van
derden in opdracht van HP. Daadwerkelijke kosten en energieverbruik kunnen variëren. Ga voor meer informatie naar hp.com/go/officejet.
19 Vergelijkt gewicht van lege cartridge en het verpakkingsmateriaal dat vereist is voor 15.000 pagina's met gebruik van cartridges met de hoogste capaciteit
van de belangrijkste vergelijkbare kleurenlaser-MFP's van de concurrentie van <€ 1000 en kleurenlaserprinters <€ 800 per oktober 2012. Getest door
Buyers Lab Inc. Ga voor meer informatie naar hp.com/go/officejet.
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