Predávame rodinu zariadení HP Officejet Pro

Ukážte vašim zákazníkom
hodnotu firemných
atramentových tlačiarní

Vysvetlite výhody nových tlačiarní a multifunkčných zariadení HP
Officejet Pro

Tlačiarne a multifunkčné zariadenia
HP Officejet Pro
• Tlačiareň Officejet Pro 8100 ePrinter
• Rad multifunkčných zariadení
Officejet Pro 8600 e-All-in-One
• Rad multifunkčných zariadení
Officejet Pro 200 e-All-in-One a ePrinter
• Rad multifunkčných zariadení a tlačiarní
Officejet Pro X
Tri rýchle dôvody prečo si vybrať
HP Officejet Pro
1. Profesionálna farebná tlač pri až
o 50 % nižších nákladoch v porovnaní
s laserovými tlačiarňami
2. Vynikajúca produktivita
a jednoduché používanie
3. Ekologický prelom

Prečo práve tlačiarne HP Officejet Pro?
1. Profesionálna farebná tlač s až o 50 % nižšími nákladmi v porovnaní
s laserovými tlačiarňami1
• Nízkonákladová tlač – Až o 50 % nižšie náklady na stranu a spotreba energie v porovnaní
s konkurenčnými farebnými laserovými tlačiarňami1, 2 a pigmentové atramenty odolné voči
vode, rozmazaniu, zvýrazňovaču a vyblednutiu3, 4 a k tomu ešte vysokopacitné kazety –
napríklad také ako čierna atramentová kazeta HP 970XL, ktorej výťažnosť je výrazne vyššia
ako výťažnosť laserových kaziet s porovnateľnou cenou.5
• HP kvalita a spoľahlivosť – Tlačte dokumenty a fotografie s profesionálnou kvalitou.
Navyše si môžete zvoliť odporúčaný mesačný objem strán od 250 až do 4 200 strán
mesačne v závislosti od modelu.
2. Vynikajúca produktivita a jednoduché používanie
• Jednoduchá správa bezpečnosti a riaditeľnosť – Aktívne riaďte a na diaľku monitorujte
stav pomocou distribuovanej bezpečnosti na úrovni podniku a pomocou riadiacich funkcií,
ktoré je možné jednoducho začleniť do existujúcej IT infraštruktúry. Získajte nástroje
jednoduché na použitie a služby ako HP Web Jetadmin6 a Managed Print Services
(dostupné na všetkých modeloch). Rad Officejet Pro 200 a Officejet Pro X tiež ponúka
univerzálny tlačový ovládač7 a rozšírenú podporu WJA.
• Vysoké rýchlosti tlače8 – Rady Officejet Pro 8100 a 8600 tlačia až 20 čiernobielych alebo
16 farebných strán za minútu (18/13 pre základný model 8600). Rad Officejet Pro 200 tlačí
až 20 čiernobielych alebo 15 farebných strán za minútu a rad Officejet Pro X disponuje
prelomovou technológiou HP PageWide Technology, ktorá umožňuje úžasné rýchlosti tlače
až do 70 strán za minútu (v bežnom kancelárskom režime).
• Vynikajúca produktivita a jednoduché používanie – Automatická obojstranná tlač
vrátane skenovania, kopírovania a faxovania (len zariadenia AiO/MFP), veľké dotykové
displeje, tlač z mobilných zariadení ako nový smartfón Samsung Galaxy S4 a tablet
HP Slate7, HP ePrint,9 AirPrint10 a HP wireless direct11 (rad tlačiarní Officejet Pro 8600,
Officejet Pro 200 a Officejet Pro X).
• Menej zásahov – Vymieňajte kazety v dlhších intervaloch vďaka vysokokapacitným
kazetám, ktoré nevyschýnajú a dokážu vytlačiť až 9 200 čiernobielych a 6 600 farebných
strán,12 a voliteľným zásobníkom papiera so vstupnou kapacitou až 1 050 strán
(rad Officejet Pro X).
• Vynikajúca servisovateľnosť – Rozšírte a predĺžte vašu štandardnú záruku so
službami HP Care Pack Services vrátane opravy na pracovisku nasledujúci pracovný
deň (Next Business Day Onsite Repair), výmeny na pracovisku nasledujúci pracovný deň
(Next Business Day Onsite Exchange) (s asistenciou a bez asistencie) a ďalších služieb.
Rozšírte vašu štandardnú záruku s voliteľnými službami HP Care Pack. Náš sortiment
podporných služieb vám poskytne vnútornú pohodu pri predvídateľných nákladoch,
takže sa môžete sústrediť na to, čo je pre vás dôležité.
3. Ekologický prelom
• Tlačiarne a multifunkčné zariadenia radu HP Officejet Pro X využívajú až o 50 % menej
energie18 a produkujú až o 50 % menej odpadu zo spotrebného materiálu19 v porovnaní
s farebnými laserovými tlačiarňami. Automatická obojstranná tlač na každom modeli
vytvára možnosť úspory papiera. A tlačiarne Officejet Pro X spĺňajú niektoré z najprísnejších
požiadaviek na ekologické označovanie výrobkov na svete.
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Úloha 1: Podnikoví manažéri
Rad HP Officejet Pro ponúka farebnú tlač v profesionálnej
kvalite s až o polovicu nižšími nákladmi v porovnaní
s farebnými laserovými tlačiarňami,1 zatiaľ čo rad Officejet
Pro X ponúka novú prelomovú atramentovú technológiu,
ktorá poskytuje vysokokvalitné výtlačky až dvojnásobnou
rýchlosťou oproti laserových tlačiarňam s porovnateľnom
cenou.15 A vďaka pigmentovým atramentovým kazetám
HP poskytujú obe rady výtlačky odolné voči vode,
zvýrazňovaču, rozmazaniu a vyblednutiu.3, 4
Prieskumné otázky
Hlavné vlastnosti, ktoré chcú podnikoví
manažéri:
Úspora nákladov – hľadajú spôsoby ako
ušetriť vrátane úspor energie a úspor
papiera s obojstrannou tlačou a kvalitnými
výtlačkami s až o polovicu nižšími nákladmi
na stranu v porovnaní s farebnými
laserovými tlačiarňami1
Kvalita a spoľahlivosť – chcú výtlačky
profesionálnej kvality odolné voči vode,
rozmazaniu a vyblednutiu,3, 4 ktoré vydržia
desaťročia4
Produktivita – hľadajú rýchlejšie spôsoby
práce ako napríklad vysoké rýchlosti
tlače, dotykové displeje s jednoduchým
ovládaním, bezdrôtovú tlač a pokročilé
funkcie ako skenovanie do emailu
Servisovateľnosť – potrebujú jednoduché
nastavenie a používanie a spoľahlivé
možnosti servisu pre minimalizáciu
prestojov a udržanie firmy v pohybe

• Chceli by ste ušetriť až polovicu nákladov na tlač? Uvažovali ste niekedy, že by ste vo vašej
kancelárii mohli použiť atramentové tlačiarne, ktoré môžu výrazne znížiť náklady na tlač?
• Chceli by ste rýchle a spoľahlivé tlačiarne produkujúce výtlačky profesionálnej kvality, ktoré
sú odolné voči vode, rozmazaniu a vyblednutiu 3, 4 a disponujú funkciami s jednoduchým
ovládaním ako sú dotykové displeje a bezdrôtová tlač?
• Chceli by vaši zamestnanci mať možnosť tlačiť dokumenty alebo obrázky, zatiaľ čo sa
nachádzajú mimo kancelárie, a po návrate mať výtlačky pripravené?
• Chceli by ste si sami tlačiť obojstranné marketingové materiály ako sú letáky, brožúry
a mnohé iné?

Podporné dôkazy
• Získajte až o 50 % nižšie náklady na tlač v porovnaní s konkurenčnými farebnými
laserovými tlačiarňami1, 2
• Tlačte dokumenty profesionálnej kvality odolné voči vode, rozmazaniu a vyblednutiu,3, 4
ktoré si zachovajú kvalitu po desaťročia4
• Vyberte si tlačiareň, ktorá ponúka úsporné XL kazety, využíva až o 50 % menej energie
v porovnaní s farebnými laserovými tlačiarňami2 a menej spotrebného materiálu a balení
ako laserové tlačiarne16
• Očakávajte spoľahlivosť a trvácnosť značky HP. Vyberte si z ponuky HP Care Pack pre
jednoduchšiu údržbu a vnútornú pohodu.
• Šetrite čas s funkciami rozširujúcimi produktivitu ako sú veľké dotykové displeje
a firemné aplikácie17

Kľúčové funkcie radu Officejet Pro
Profesionálna farebná tlač s až o 50 % nižšími nákladmi na stranu v porovnaní
s konkurenčnými laserovými tlačiarňami1
50%

Šetrite zdroje bez obetovania výkonu s týmito zariadeniami spĺňajúcimi normu ENERGY STAR®,
ktoré spotrebúvajú až o 50 % menej energie ako porovnateľné laserové tlačiarne2
Tlačte hospodárnejšie s úspornými samostatnými atramentovými kazetami XL
S pigmentovými atramentmi HP tlačte živé, trvanlivé, profesionálne dokumenty,
ktoré sú odolné voči vode, zvýrazňovaču, rozmazaniu a vyblednutiu3,4
Zjednodušte kancelárske úlohy s funkciami ako dotykové displeje, firemné aplikácie,17
otvory na karty a automatická obojstranná tlač
Pripojte a tlačte - v kancelárii alebo v teréne s riešeniami mobilnej tlače HP
(HP ePrint,9 AirPrint,10 HP wireless direct11)
Jednoducho riaďte vaše zariadenie s funkciami ako HP Web Jetadmin,6 zabudovaný
webový server HP (Embedded Web Server) a univerzálny tlačový ovládač HP7
(rady Officejet Pro 200 a Officejet Pro X disponujú rozšírenou podporou WJA a UPD)

2

CarePrint

Rozšírte vašu štandardnú záruku s voliteľnými službami HP Care Pack. Náš sortiment
podporných služieb vám poskytne vnútornú pohodu pri predvídateľných nákladoch, takže
sa môžete sústrediť na to, na čom vám záleží.
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Úloha 2: IT manažéri

Ukážte IT administrátorom spôsoby ako znížiť náklady
a nájsť jednoduchšie spôsoby na začlenenie firemných
atramentových tlačiarní do ich tlačového parku pomocou
tlačiarní HP Officejet Pro. IT manažéri zareagujú, keď sa
oboznámia s kvalitou, spoľahlivosťou, riaditeľnosťou,
bezpečnosťou a úsporami nákladov, ktoré tieto tlačiarne
a multifunkčné zariadenia ponúkajú. Nové modely Officejet
Pro 200 a Officejet Pro X prichádzajú s funkciami správy
tlačových zariadení HP, ktoré boli predtým k dispozícii len pri
modeloch HP LaserJet.
Prieskumné otázky
Hlavné vlastnosti, ktoré chcú IT
manažéri:
Kvalita a spoľahlivosť – chcú výtlačky
profesionálnej kvality odolné voči vode,
zvýrazňovaču, rozmazaniu a vyblednutiu,3, 4
ktoré vydržia desaťročia4
Riaditeľnosť – potrebujú umiestniť a riadiť
tlačiareň kdekoľvek pri využití existujúcich
kancelárskych zdrojov
Bezpečnosť – chcú funkcie kompatibilné
s firemnou bezpečnosťou
Servisovateľnosť – hľadajú spoľahlivé
možnosti servisu pre minimalizáciu
prestojov a udržanie firmy v pohybe
Úspora nákladov – hľadajú spôsoby ako
ušetriť vrátane úspor energie a úspor
papiera s obojstrannou tlačou a kvalitnými
výtlačkami s až o polovicu nižšími nákladmi
na stranu v porovnaní s farebnými
laserovými tlačiarňami1

• Sú vo vašej kancelárii tlačové zariadenia, o ktoré sa musia deliť až 15 pracovníci?
• Zaberá vám riadenie vašich tlačiarní cenný čas, ktorý by ste mohli venovať iným dôležitým
IT úlohám?
• Chceli by ste pridať nové nákladovo efektívne malé tlačiarne s inovatívnymi funkciami
riadenia, bezpečnosti a zvýšenia produktivity?
• Chceli by ste výrazne znížiť náklady na tlač? Uvažovali ste niekedy o zakúpení
atramentových tlačiarní, ktoré vám môžu ušetriť až polovicu nákladov na tlač v porovnaní
s laserovými tlačiarňami?1

Podporné dôkazy
• Využívajte výhody funkcií riaditeľnosti HP, ktoré bežne nájdete len pri tlačiarňach
HP LaserJet
• Tlačte dokumenty profesionálnej kvality odolné voči vode, zvýrazňovaču, rozmazaniu
a vyblednutiu,3,4 ktoré si zachovajú kvalitu po desaťročia4
• Vychutnajte si rýchlosti tlače, ktoré lámu svetové rekordy,13 a náklady na stranu najlepšie
vo svojej triede, ako aj14 kapacitu tlače a energetickú účinnosť2 s modelmi HP Officejet Pro X
• Získajte až o 50 % nižšie náklady na tlač v porovnaní s konkurenčnými farebnými
laserovými tlačiarňami1,2
• Očakávajte spoľahlivosť a trvácnosť značky HP. Vyberte si z ponuky HP Care Pack pre
jednoduchšiu údržbu a vnútornú pohodu.

Kľúčové funkcie radu Officejet Pro
Jednoducho riaďte vaše zariadenie s funkciami ako HP Web Jetadmin,6 zabudovaný
webový server HP (Embedded Web Server) a univerzálny tlačový ovládač HP7
(rad Officejet Pro 200 a Officejet Pro X disponuje rozšírenou podporou WJA a UPD)
Pripojte a tlačte - v kancelárii alebo v teréne s riešeniami mobilnej tlače HP
(HP ePrint,9 AirPrint,10 HP wireless direct11)
Rozšírená bezpečnosť so zabudovanými funkciami (modely Officejet Pro 200 a Officejet Pro X)

CarePrint

Rozšírte vašu štandardnú záruku s voliteľnými službami HP Care Pack. Náš sortiment
podporných služieb vám poskytne vnútornú pohodu pri predvídateľných nákladoch, takže
sa môžete sústrediť na to, na čom vám záleží.
Profesionálna farebná tlač s až o 50 % nižšími nákladmi na stranu v porovnaní
s konkurenčnými laserovými tlačiarňami1
Tlačte hospodárnejšie s úspornými samostatnými atramentovými kazetami XL

50%

Šetrite zdroje bez obetovania výkonu s týmito zariadeniami spĺňajúcimi normu ENERGY STAR®,
ktoré spotrebúvajú až o 50 % menej energie ako porovnateľné laserové tlačiarne2
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Vylepšené funkcie

Rad OJ Pro 8600 eAiO a 8100
ePrinter

Multifunkčné zariadenie OJ Pro
276dw a tlačiareň 251dw

Multifunkčné zariadenia
OJ Pro X 476/576 a tlačiarne
X 451/551

Dokonalé pre malé kancelárie
a pracovné tímy

S pridanými pokročilými funkciami IT
manažmentu

Získajte prelomové rýchlosti
a nižšie náklady na stranu

Odporúčaní používatelia

1 – 5 používateľov

1 – 5 používateľov

3 – 15 používateľov

Odporúčaný mesačný objem strán

250 – 1 250 strán za mesiac

250 – 1 500 strán za mesiac

500 – 2 800 až 750 – 4 200
strán za mesiac

Funkcie IT manažmentu

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

• Rozšírená podpora HP Web
Jetadmin6
• Univerzálny tlačový ovládač
(UPD)7
• Spravované tlačové služby
• Zabudovaný webový server
HP (EWS)
• Distribuovaný podnikový
manažment: PCL 5c, PCL 6,
PS3, PDF

• Rozšírená podpora HP Web
Jetadmin6
• Univerzálny tlačový ovládač
(UPD)7
• Spravované tlačové služby
• Zabudovaný webový server
HP (EWS)
• Distribuovaný podnikový
manažment: PCL 5c, PCL 6,
PS3, PDF

Rýchlosť čiernobielej/farebnej tlače
v počtoch strán za minútu (ISO)8

Až do 18/13 (základný model 8600);
až do 20/16 (8100, 8600 Plus)

Až do 20/15

Od 36/36 do 42/42
(ISO); 55 až 70 (bežný
kancelársky režim)

Odhadované náklady na stranu:
čiernobiela/farebná tlač1

0,014 €/0,064 €

0,014 €/0,064 €

0,012 €/0,060 €

Výťažnosť čiernej/farebnej
atramentovej kazety XL

2300/1500 (atramentové kazety HP
950/951)

2300/1500 (atramentové kazety HP
950/951)

9200/6600 (atramentové
kazety HP 970/971)

Štandardný vstup papiera

250 listov (500 listov s 8600
Premium alebo voliteľným
zásobníkom na 250 listov)

250 listov (500 listov s voliteľným
zásobníkom na 250 listov)

550 listov (1 050 listov
s voliteľným zásobníkom
na 500 listov)

Štandardná konektivita

• USB
• Ethernet
• 802.11b/g/n
• Priame bezdrôtové pripojenie
HP Wireless Direct11

• USB
• Ethernet
• 802.11b/g/n
• Priame bezdrôtové pripojenie
HP Wireless Direct11
• Tlač z USB kľúčov/skenovanie
na USB kľúče

• USB
• Ethernet
• 802.11b/g/n *
• Priame bezdrôtové pripojenie
HP Wireless Direct11*
• Tlač z USB kľúčov/skenovanie
na USB kľúče (*bezdrôtové
pripojenie k dispozícii pri modeloch
X451dw, X476dw, X551dw a X576dw)

Bezpečnostné funkcie
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• Firewall (sieťová bezpečnosť)
• Heslo EWS, zámok ovládacieho
panelu
• SSL
• Aktivácia/deaktivácia redukcie
USB host, protokoly, HP Wireless
Direct,11 ePrint,9 aplikácie

• Firewall (sieťová bezpečnosť)
• Heslo EWS, zámok ovládacieho
panelu
• SSL
• Integrácia bezpečnostného
centra zobrazovania a tlače HP
• Aktivácia/deaktivácia redukcie
USB host, protokoly, HP Wireless
Direct,11 ePrint,9 aplikácie,
certifikáty
• Bezdrôtová autentifikácia 802.1x

• Firewall (sieťová bezpečnosť)
• Heslo EWS, zámok
ovládacieho panelu
• SSL
• Integrácia do bezpečnostného
centra pre zobrazovanie
a tlač HP
• Aktivácia/deaktivácia
redukcie USB host, protokoly,
HP Wireless Direct,11 ePrint,9
aplikácie, certifikáty
• Autentifikácia v káblovej
a bezdrôtovej sieti 802.1x
(vybrané modely)
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Tlač pre malé a stredné podniky/podniková
tlač – Sprievodca odporúčanými zariadeniami

Nie

Uvažujte o čiernobielych
tlačiarňach
a multifunkčných
zariadeniach HP LaserJet

Áno
Náš tím chce
farebnú tlač

Vytlačíme
priemerne

250 – 1 500 strán
mesačne
(1 – 5 používateľov)

750 – 2 800 strán
mesačne
(cca 3 – 10 používateľov)

2 800 – 4 200 strán
mesačne
(cca 6 – 15 používateľov)

HP odporúča:
HP Officejet Pro 251dw

HP odporúča:
HP Officejet Pro X451dw

HP odporúča:
HP Officejet Pro X551dw

HP Officejet Pro 8100

HP alternatíva:
HP LaserJet Pro 400
color M451

HP alternatíva:
HP LaserJet Pro 500
color M551

HP odporúča:
HP Officejet Pro 276dw
MFP

HP odporúča:
HP Officejet Pro X476dw
MFP

HP odporúča:
HP Officejet Pro X576dw
MFP

HP Officejet Pro 8600
eAiO

HP alternatíva:
HP LaserJet Pro 400
color MFP M475

HP alternatíva:
HP LaserJet Pro 500
color MFP M575

Potrebujeme
len tlačiť

HP Officejet Pro 6100
HP alternatíva:
HP LaserJet Pro 200
color MFP M251
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Potrebujeme
tlačiť,
kopírovať,
emailovať
a skenovať

HP Officejet Pro 8600
Plus eAiO

4 200 a viac strán mesačne
(viac ako 15 používateľov)

Potreba rozšírenej
riaditeľnosti,
bezpečnosti, riešení
tretích strán a/alebo
digitalizovaných
pracovných tokov

Uvažujte
o tlačiarňach
a multifunkčných
zariadeniach HP
LaserJet Enterprise

HP Officejet Pro 6700
Premium eAiO
HP alternatíva:
HP LaserJet Pro 200
color MFP M276
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Kľúčové funkcie odlišujúce rad HP Officejet Pro od konkurencie

Rad HP Officejet Pro
8100 a 8600

Rad HP Officejet Pro
200 a X

Brother HL‑4150cdn

Brother
HL‑4570cdw

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

0,014 €/0,064 €
(modely OJ Pro 200 )

0,017 €/0,136 €

0,015 €/0,178 €

0,017 €/0,124 €

Jazyky opisu stránky (PDL)

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

Univerzálny tlačový
ovládač

Nie je podporovaný

UPD, PCL 5, PCL6, PS

UPD, PS

UPD, PS

UPD, PCL 6, PS

Nástroj na správu
zariadení (WJA )

HP Web Jetadmin
(ocenená platforma
pre správu HP)

Expanded Web
Jetadmin
(ocenená platforma
pre správu HP)

Web BRAdmin

Web BRAdmin

SycThru Web
Admin

Nástroj na dodržanie
bezpečnosti

Nie je podporovaný

Bezpečnostné
centrum zobrazovania
a tlače HP (HP IPSC)

Nie je podporovaný

Nie je podporovaný

Nie je podporovaný

Bezpečnosť

• Firewall
(sieťová bezpečnosť)
• Heslo EWS, zámok
ovládacieho panelu
• SSL
• Aktivácia/deaktivácia
redukcie USB
host, protokoly,
HP Wireless Direct,11
otvory na karty

• Firewall
(sieťová bezpečnosť)
• Heslo EWS, zámok
ovládacieho panelu
• SSL
• Aktivácia/deaktivácia
redukcie USB
host, protokoly,
HP Wireless Direct,11
ePrint,9 aplikácie,
certifikáty
• Autentifikácia
v káblovej a bezdrôtovej
sieti 802.1x
(vybrané modely)
• USB port
• Otvor na kartu
(rad 200)

• Heslo EWS, zámok
ovládacieho panelu
• SSL
• Aktivácia/deaktivácia
redukcie USB host,
protokoly, certifikáty
• Autentifikácia
v káblovej sieti

• Heslo EWS, zámok
ovládacieho panelu
• SSL
• Aktivácia/deaktivácia
redukcie USB host,
protokoly, certifikáty
• Bezdrôtová
autentifikácia 802.1x

• Heslo EWS
• SSL
• Aktivácia/
deaktivácia
redukcie USB
host, protokoly

Rýchlosť čiernobielej/
farebnej tlače8

Až do 18/13 (ISO)
(základný model 8600)

Až do 20/15 str./min.
(ISO)(modely OJ Pro
200)

25/25 str./min.

30/30 str./min.

21/21 str./min.

Náklady na čiernobielu/
farebnú stranu1

0,012 €/0,060 €
(modely OJ Pro X )

Až do 20/16 (ISO) (8100,
8600 Plus
Do 36/36 až 42/42
(ISO) (modely OJ Pro X)
Do 55 až 70 (v bežnom
kancelárskom režime)
(modely OJ Pro X )
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Samsung
CLP‑620ND

Predávame rodinu zariadení HP Officejet Pro

Kontaktné informácie
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

Obmedzené na spoločnosť HP. Dokument je určený iba pre interné použitie spoločnosťou
HP a jej príslušnými predajnými partnermi.

Napísali o modeli Officejet Pro 8600
„Modely Officejet Pro 8600 predstavujú to najlepšie
z kancelárskych atramentových tlačiarní. Ich prevádzka
je nenákladná a disponujú vynikajúcimi funkciami pre malé
podniky, ktoré chcú farebnú tlač ako v kancelárii, tak aj za mimo
kanceláriu. Udeľujeme im našu cenu Editor’s Choice Award.“
– Better Buys for Business

„Ak existuje dôležitá funkcia, ktorú by ste chceli v kancelárskom
farebnom multifunkčnom zariadení a ktorú nenájdete v modeli
8600 Plus, tak potom netuším, čo by to mohlo byť.“
– PC Magazine
Officejet Pro X576dw
Officejet Pro 8600 Plus
Najkratší čas potrebný
na vytlačenie 500 listov farebnou
stolovou tlačiarňou*
Officejet Pro X551dw
Officejet Pro X576dw
Officejet Pro 276dw
Officejet Pro X551dw
Officejet Pro X576dw
Officejet Pro 8600 Plus

Napísali o modeli Officejet Pro 200
„Tlačiareň HP Officejet Pro 251dw sa môže smelo porovnávať
so základnými laserovými tlačiarňami, čo sa týka rýchlosti
a manipulácie s papierom, pričom na atramentovú tlačiareň
poskytuje nadpriemerne kvalitné výtlačky.“
– PC Magazine

Napísali o modeli Officejet Pro X
„Jasný víťaz pre malé podniky a pracovné skupiny.“
– Computer Shopper

Officejet Pro X576dw

„Je ťažké nájsť dobrý dôvod, prečo ho neuprednostiť pred
akýmkoľvek konkurenčným modelom.“
– PC Magazine

„Kancelárskemu trhu tradične dominuje technológia na báze
lasera, ale uvedenie atramentových tlačiarní s technológiou
PageWide s vysokou rýchlosťou, kvalitou tlače a schopnosťami
manipulácie s papierom od trhového lídra, akým je spoločnosť
HP, môže skutočne zmeniť pohľad, akým sa zákazníci pozerajú
na atramentovú technológiu tlače.“
– Cathy Martin, Info Trends

Zistite viac na stránke
hp.com/go/officejetpro
hp.com/go/officejetprox
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Predávame rodinu zariadení HP Officejet Pro

Obmedzené na spoločnosť HP. Dokument je určený iba pre interné použitie spoločnosťou
HP a jej príslušnými predajnými partnermi.

Tvrdenie o nákladoch na stranu (NNS) radu Officejet Pro X je založené na hodnotách väčšiny farebných laserových multifunkčných zariadení
s maloobchodnou cenou do 1 000 amerických dolárov a farebných laserových tlačiarní s maloobchodnou cenou do 800 amerických dolárov k marcu
2012, výdatnosť strán podľa ISO je založená na nepretržitej tlači v predvolenom režime na základe podielu na trhu, ako je uvedené v správe IDC
pre 1. štvrťrok 2012. Porovnania NNS pre dodávky pre laserové tlačiarne sú založené na špecifikáciách publikovaných výrobcami tonerov tlačiarní
s najvyššou kapacitou. NNS sú určené na základe odhadovanej koncovej ceny atramentových náplní HP 970XL/971XL. Tvrdenie o nákladoch na stranu
radu Officejet Pro 200 je založené na väčšine farebných laserových multifunkčných zariadení s cenou do 500 amerických dolárov k septembru 2012.
Podrobnosti nájdete na stránke hp.com/officejet. Výťažnosť tlačiarne OJ Pro podľa normy ISO s kazetami najvyššej kapacity je založená na nepretržitej tlači.
Tvrdenie o nákladoch na stranu radu Officejet Pro 8600 je založené na väčšine farebných laserových multifunkčných zariadení s cenou do 600 amerických
dolárov k septembru 2012. Podrobnosti nájdete na stránke: hp.com/go/officejet. Výťažnosť tlačiarne OJ Pro podľa normy ISO s kazetami najvyššej kapacity
je založená na nepretržitej tlači. Tvrdenie o nákladoch na stranu radu Officejet Pro 8100 je založené na väčšine farebných laserových tlačiarní s cenou
do 300 amerických dolárov k marcu 2011. Podrobnosti nájdete na stránke hp.com/officejet. Výťažnosť tlačiarne OJ Pro podľa normy ISO s kazetami najvyššej
kapacity je založená na nepretržitej tlači. Viac informácií nájdete na stránke: hp.com/go/learnaboutsupplies.
2 Tvrdenie o spotrebe energie radu Officejet Pro X je založené na väčšine farebných laserových tlačiarní s cenou do 800 € a farebných laserových
multifunkčných tlačiarní s cenou do 1 000 € k októbru 2012. Spotreba energie je založená na testovaní HP a testoch tretích strán, ktoré zabezpečila
HP. Skutočné náklady a spotreba energie sa môžu líšiť. Tvrdenie o spotrebe energie radu Officejet Pro 200 je založené na väčšine farebných laserových
tlačiarní s cenou do 300 amerických dolárov k septembru 2012. Spotreba energie založená na testovaní spoločnosťou HP a testoch tretích strán s využitím
kritérií testovacej metódy TEC (Typická spotreba energie) podľa normy ENERGY STAR®. Tvrdenie o spotrebe energie radu Officejet Pro 8600 je založené
na väčšine farebných laserových multifunkčných zariadení s cenou do 600 amerických dolárov k septembru 2012, OJ Pro s kazetami najvyššej kapacity.
Spotreba energie založená na testovaní spoločnosťou HP s využitím kritérií testovacej metódy TEC (Typická spotreba energie) podľa normy ENERGY STAR®.
Tvrdenie o spotrebe energie radu Officejet Pro 8100 je založené na väčšine farebných laserových tlačiarní s cenou do 300 amerických dolárov k marcu 2011,
OJ Pro s kazetami najvyššej kapacity. Spotreba energie je založená na testovaní spoločnosťou HP. Viac podrobností nájdete na hp.com/go/officejet.
3 Na základe interného testovania HP pri použití papiera s logom ColorLok. Podrobnosti nájdete na stránke hp.com/go/printpermanence.
4 Odolnosť proti vyblednutiu na základe prognóz papierenského priemyslu pre nekyslé papiere a originálne atramenty HP; údaje o stabilite farbiva pri izbovej
teplote sú odvodené od podobných systémov testovaných podľa noriem ISO 11798 a ISO 18909.
5 Porovnanie je založené na čiernej atramentovej kazete HP 970XL porovnanej s čiernymi laserovými tonerovými kazetami HP 03A a 304A.
6 HP Web Jetadmin je bezplatný program, ktorý je možné stiahnuť na stránke hp.com/go/webjetadmin.
7 Univerzálny tlačový ovládač HP Universal Print Driver je bezplatný a môžete ho stiahnuť na stránke hp.com/go/upd. Program HP Printer Administrator
Resource Kit (PARK) je bezplatný a môžete ho stiahnuť na stránke hp.com/go/upd.
8 Buď po prvej strane alebo po prvej zostave testovacích strán ISO. Podrobnosti nájdete na stránke hp.com/go/printerclaims.
9 Vyžaduje internetové pripojenie k tlačiarni HP s webovým povolením tlačiarne a registráciu účtu HP ePrint (zoznam spôsobilých tlačiarní, podporovaných
dokumentov a typov obrázkov a iných detailov HP ePrint nájdete na stránke hp.com/go/eprintcenter). Mobilné zariadenia vyžadujú internetové pripojenie
a schopnosť komunikovať prostredníctvom e-mailu. Môže sa vyžadovať bezdrôtový prístupový bod. Môžu byť účtované platby za samostatne zakúpené
dátové plány alebo poplatky za užívanie. Čas tlače a rýchlosť pripojenia sa môžu meniť.
10 Podporuje OS X® Lion, OS X® Mountain Lion a nasledujúce zariadenia pracujúce na platforme iOS 4.2 alebo vyššej: iPad® (všetky modely), iPhone® (3GS alebo
vyšší) a iPod touch® (3. generácia alebo vyššia). Spolupracuje s tlačiarňami s funkciou AirPrint HP a vyžaduje, aby bola tlačiareň pripojená k rovnakej sieti ako
vaše zariadenie s platformou OS X alebo iOS. Bezdrôtový výkon závisí od fyzického prostredia a vzdialenosti od miesta prístupu. OS X, iPad, iPhone, a iPod
touch sú obchodné značky spoločnosti Apple® Inc. zaregistrované v USA a iných krajinách. AirPrint a logo AirPrint sú obchodné značky spoločnosti Apple®
Inc. Bezdrôtový výkon závisí od fyzického prostredia a vzdialenosti od miesta prístupu. Bezdrôtová prevádzka je kompatibilná len s routermi 2,4 GHz.
11 Pre používanie HP wireless direct môže byť potrebná aplikácia alebo ovládač. Viac informácií nájdete na stránke hpconnected.com. Výkon bezdrôtového
pripojenia závisí od fyzického prostredia a vzdialenosti od tlačiarne.
12 Objemy strán sú založené na čiernej atramentovej kazete HP 970XL a atramentových kazetách s azúrovou, purpurovou a žltou farbou HP 971XL.
13 Založené na zverejnených najvyšších rýchlostiach tlače pre modely HP X551dw a X576dw porovnaných s laserovými a atramentovými farebnými stolnými
multifunkčnými zariadeniami s cenou do 1 000 amerických dolárov a tlačiarňami s cenou do 800 amerických dolárov, ktorých platnosť potvrdil portál
WirthConsulting.org v januári 2013. Viac informácií nájdete na hp.com/go/printerspeeds.
14 Založené na analýze InfoTrends tlačiarní radu HP Officejet Pro X a konkurenčných multifunkčných laserových tlačiarní k januáru 2013, ktorú zabezpečila
spoločnosť HP.
15 Založené na zverejnených najvyšších rýchlostiach tlače pre modely HP X551dw a X576dw porovnaných s laserovými a atramentovými farebnými stolnými
multifunkčnými zariadeniami s cenou do 1 000 amerických dolárov a tlačiarňami s cenou do 800 amerických dolárov, ktorých platnosť potvrdil portál
WirthConsulting.org v januári 2013. Viac informácií nájdete na hp.com/go/printerspeeds.
16 Porovnáva hmotnosť prázdnej náplne a obalových materiálov potrebných pre 15 000 strán pri využití tonerov multifunkčných farebných laserových
tlačiarní s cenou do 1 000 amerických dolárov a farebných laserových tlačiarní s cenou do 800 amerických dolárov k októbru 2012, vyrobených hlavnými
konkurentmi v príslušnej kategórii. Testované spoločnosťou Buyers Lab Inc. Viac informácií nájdete na hp.com/go/officejet.
17 Vyžaduje si bezdrôtový prístupový bod a internetové pripojenie k tlačiarni. Služby si vyžadujú registráciu. Dostupnosť aplikácií sa medzi jednotlivými
krajinami, jazykovými verziami a zmluvami môže líšiť a vyžaduje si aktualizáciu firmwaru. Podrobnosti nájdete na stránke hp.com/go/eprintcenter.
18 Väčšina farebných laserových tlačiarní s cenou do 800 eur a farebných laserových multifunkčných zariadení s cenou do 1 000 eur k augustu 2012.
Spotreba energie je založená na testovaní HP a testoch tretích strán, ktoré zabezpečila HP. Skutočné náklady a spotreba energie sa môžu líšiť.
Viac podrobností nájdete na hp.com/go/officejet.
19 Porovnáva hmotnosť prázdnej náplne a obalových materiálov potrebných pre 15 000 strán pri využití tonerov multifunkčných farebných laserových
tlačiarní s cenou do 1 000 € a farebných laserových tlačiarní s cenou do 800 € k októbru 2012, vyrobených hlavnými konkurentmi v príslušnej kategórii.
Testované spoločnosťou Buyers Lab Inc. Viac podrobností nájdete na hp.com/go/officejet.
1

* Najkratší čas potrebný na vytlačenie 500 listov farebnou stolovou tlačiarňou overený spoločnosťou GUINNESS WORLD RECORDS®. © 2013 Guinness World Records Limited
© 2013-2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia. Jediné záruky za
produkty a služby spoločnosti HP sú tie, ktoré sú vyjadrené vo výslovných záručných vyhláseniach sprevádzajúcich takéto produkty a služby. Žiadne z ustanovení tohto dokumentu
sa nesmie vykladať tak, že vytvára akúkoľvek dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické alebo redakčné chyby či vynechaný text v tomto dokumente.
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