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Mustesuihkun uusi tuleminen
Mustesuihkutulostus toimistokäytössä

Toimistotulostuksen mustemyytit murtuvat
Monet tuntuvat yhä ajattelevan, että
mustesuihkutulostus soveltuu paremmin
kotikäyttöön kuin toimistoon. Tämä ei pidä
paikkaansa. HP on kehittänyt Officejet Pro malliston erityisesti toimistokäyttöön ja painottanut
kehitystyössä etenkin arkistoitavuutta,
laserlaatuista tulostusjälkeä, suorituskykyä ja
luotettavuutta. Kaikki HP Officejet Pro -tuotteet
käyvät läpi säälimättömän testisarjan, joka simuloi
toimistoympäristön haastavia olosuhteita.
Ainoa pysyvä asia tietotekniikan maailmassa on
jatkuva muutos. Hajautetun työnteon maailmassa
tietotekniikkaratkaisujen täytyy vastata suurempiin
haasteisiin kuin koskaan: tarvittavaan sisältöön ja
palveluihin on päästävä käsiksi kellonajasta ja
olinpaikasta riippumatta. Kun on tulostamisen aika,
tulostimelta odotetaan paitsi parasta mahdollista
laatua myös luotettavuutta ja kustannustehokkuutta.
HP Officejet Pro -mallisto ottaa haasteen vastaan.
Mustesuihkuteknologia on loistava valinta
työkäyttöön. Erityisen hyvin se soveltuu alle
15 hengen työryhmille, etätyöntekijöille ja
sivutoimipisteisiin. Musteeseen liittyy kuitenkin
edelleen monia väärinkäsityksiä. Siksipä kannattaakin
tutustua siihen, miksi HP Officejet Pro -mallisto
tekee toimistossa yhtä varteenotettavaa jälkeä kuin
lasertulostimetkin.

Myytti 1: Muste on liian
kallista toimistokäyttöön.
Tämä myytti on syytä murtaa heti alussa,
sillä se ei yksinkertaisesti pidä paikkaansa.
Varsinkin väritulostuksessa säästöt voivat olla
huomattavia. HP Officejet Pro -tuotteet
tulostavat värisivuja jopa 50 % edullisemmin
kuin kilpailevat lasertulostimet.1
HP Officejet Pro -tuotteiden sivutuotto ja
kuukausittainen tulostusvolyymi kestävät
vertailun muiden saman hintaluokan tuotteiden
kanssa. Lisävarusteena saatavien HP XL mustepatruunoiden avulla toiminta-aikakin
on samalla viivalla laserlaitteiden kanssa.2
Alkuperäiset HP-mustepatruunat vaativat
jopa 50 % vähemmän pakkausmateriaalia
kuin värilaserlaitteiden kasetit.3
Energiaakin HP Officejet Pro -tuotteet
kuluttavat jopa 50 % vähemmän kuin
värilasertulostimet.4

Myytti 2:
Mustesuihkulaitteet eivät
pärjää suorituskyvyssä.
HP Officejet Pro -tuotteiden suunnittelussa on
painotettu erityisesti yrityskäytön edellyttämää
kuukausittaista tulostusmäärää ja täyttövälejä.
Niiden ainutlaatuinen rakenne ja mekanismit
täyttävät samat vaativat testauskriteerit ja
standardit kuin kaikki muutkin pöytämallimme.
Lisäksi HP Officejet Pro X -mallistossa käytetään
samaa HP PageWide -teknologiaa kuin

ammattimaisissa tulostuslaitteissamme. Myös
paperikasetit ovat vastaavat kuin suunnittelun
huippua edustavissa HP LaserJet -tulostimissa.
Lopputuloksena saadaan lähes keskeytyksetöntä
suorituskykyä ja luotettavuutta. Nopeudessakaan
ei ole valittamista tarkasteltaessa vaikkapa
ensimmäisen sivun tulostusaikoja sekä väreissä
että mustavalkoisena. HP Officejet Pro X -mallisto
on päässyt jopa Guinnessin ennätysten kirjaan
maailman nopeimpana pöytäväritulostimena5
yllettyään 70 sivun minuuttinopeuteen
tavallisessa toimistotulostustilassa.

Myytti 3: Laser tuottaa
mustetta laadukkaampaa
jälkeä.
Monet uskovat edelleen, että
mustesuihkutulosteet säilyvät vähemmän
aikaa kuin lasertulosteet tai että suuttimet
tukkeutuvat ja kuivuvat. Se ei ole totta.
Tulosteiden laadukkuus on HP: lle ykkösasia,
eikä kukaan muu pysty parempaan.
HP Officejet Pro -mallisto tuottaa
ammattitasoisia väritulosteita ja tarkkaa
mustaa tekstiä. Se takaa korkealaatuiset,
vedenkestävät6 tulosteet, jotka eivät haalistu
tai tahriinnu7 edes korostuskynää käytettäessä.
HP:n edistykselliset tulostuspäät kestävät
laitteen koko käyttöiän ajan ja ehkäisevät
suutinten tukkeutumista ja kuivumista.
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Myytti 4:
Myytti 5: Mustesuihku
Mustesuihkutulostimet
ei toimi yrityskäytössä.
eivät pärjää hallinta- ja
HP Officejet Pro -tuotteet integroituvat
tietoturvaominaisuuksissa. saumattomasti toimistotulostusympäristöihin,
Älä anna kustannussäästöjen ja pöytätulostimen
ulkomuodon hämätä. HP Officejet Pro -laitteet
ovat tehokkaita pikkujättiläisiä, jotka on
suunniteltu hajautetun työnteon tarpeisiin.

Vuoden 2013 Harris Poll EquiTrend® tutkimukseen osallistuneista tulostimista HP
tarjosi parhaan vastineen rahalle. Lisätietoja
on osoitteessa hp.com.

HP Officejet Pro X- ja 200-sarjojen tulostimet
tukevat useita eri tulostuskieliä ja sopivat
yhteen laiteohjelmistopäivitysten kanssa
palkitun HP Web Jetadmin -hallintaohjelmiston
kautta. Samoilla laitteilla hoituvat vaivatta
asiakirjahallinnan työnkulku ja
kumppanuusratkaisut hallinnoiduille
tulostuspalveluille. Tietoturvasta huolehtii
HP Imaging and Printing Security Center, alan
ensimmäinen tulostus- ja kuvannuslaitteiden
käytännepohjainen yhteensopivuusratkaisu.
Voit etävalvoa ja -hallita tulostimiasi HP Web
Jetadminin tai USB:n kautta käytettävän
välityspalvelimen avulla. HP Embedded Web
Serverin kautta pääset käsiksi kaikkiin verkossa
oleviin tietokoneisiin tavallisella verkkoselaimella.
Monien HP LaserJet -mallien tapaan myös
HP Officejet Pro X- ja 200-mallistoissa on
PCL 5-, 6- ja PS-tuki.
Käytettävissäsi ovat myös tarvitsemasi
tehostetut tietoturvaominaisuudet sekä
tiedostojen suojaus laitteen palomuurin tai
verkkoympäristön SSL/HTTP-salauksen
avulla. Osan laitteen toiminnoista, esimerkiksi
langattoman käytön, USB-käytön,
värifaksauksen tai värikopioinnin, voi suojata
salasanalla. Jos tulostinta ei käytetä hetkeen,
sen voi lukita kätevästi hallintapaneelista.

hallintajärjestelmällä tai ilman. Ne tukevat jopa
paperittoman työn perusratkaisujen integrointia.
Jokainen HP Officejet Pro -tulostin on kehitetty
yleiseen toimistokäyttöön, mistä kertovat jo
niiden kestävä rakenne ja toimivat laiteohjelmistot.
Mikä parasta, HP Officejet Pro X- ja 200 tuotteet voi sisällyttää HP Managed Print
Services -sopimuksiin - ilman toistuvaa
uudelleen hyväksyntää.

Ajattele tulostuksesi uusiksi
HP Officejet Pro -malliston avulla saat
uskomattoman korkealaatuisia väritulosteita
edullisesti, vähäisin ympäristövaikutuksin ja
pienellä energiankulutuksella. Tietoturva- ja
hallintaominaisuuksiensa ansiosta laitteet
integroituvat saumattomasti
toimistoympäristöön.
HP on mustesuihkuinnovaatioiden ja ITintegraation ehdoton ykkönen.
Tiedonkäsittelyalan ja palveluiden
markkinajohtajana HP on itsestään selvä
valinta työnkulun integrointiin ja
sisällönhallintaan.

Lisätietoja on osoitteessa
hp.com/go/officejetpro

Huomautuksia
1

HP Officejet Pro X: Sivuhinta (CPP) perustuu alle 1 000 dollarin värilasermonitoimilaitteiden ja alle 800 dollarin värilasertulostinten enemmistöön elokuussa 2013 IDC:n ilmoittamien
vuoden 2013 toisen neljänneksen markkinaosuuksien perusteella. ISO-tuotto perustuu jatkuvaan tulostukseen oletusasetuksilla. Lasertarvikkeiden sivuhintojen vertailut perustuvat
valmistajien kapasiteetiltaan suurimpien kasettien julkaistuihin teknisiin tietoihin. Lisätietoja on osoitteessa hp.com/go/officejet. Sivuhinta perustuu HP 970XL/971XL mustepatruunoiden arvioituun jälleenmyyntihintaan. Lisätietoja on osoitteessa www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
HP Officejet Pro: Värilasertulostinten enemmistö alle 300 dollarin hintaluokassa ja värilasermonitoimilaitteiden enemmistö alle 600 dollarin hintaluokassa toukokuussa 2013. Lisätietoja
on osoitteessa hp.com/go/officejet. OJ Pro -ISO-tuotto suurimman kapasiteetin patruunoilla jatkuvan tulostamisen perusteella; lisätietoja on osoitteessa hp.com/go/learnaboutsupplies.
2
Perustuu valmistajien ilmoittamaan tuottoon. Todellinen tuotto vaihtelee huomattavasti tulostettavien sivujen sisällön ja muiden tekijöiden mukaan. Lisätietoja tuotosta ja
mustevolyymista on osoitteessa hp.com/go/learnaboutsupplies.
3
15 000 sivun tulostamiseen tarvittavien tyhjien kasettien painon ja pakkausmateriaalin vertailu käytettäessä kapasiteetiltaan suurimpia kasetteja suurimpien kilpailijoiden saman luokan
värilasermonitoimilaitteissa lokakuun 2012 tietojen perusteella. Testaaja: Buyers Lab Inc. Lisätietoja on osoitteessa hp.com/go/officejet.
4
Energiankulutus perustuu HP:n testeihin. Lisätietoja on osoitteessa wirthconsulting.org.
5
Perustuu HP X551dw- ja X576dw-mallien julkaistuihin suurimpiin tulostusnopeuksiin verrattuna alle 1 000 dollarin pöytämallisiin laser- ja mustesuihkumonitoimilaitteisiin ja alle 800
dollarin tulostimiin tammikuussa 2013 WirthConsulting.org-sivuston mukaan.
6
Perustuu HP:n sisäiseen testaukseen ColorLok-paperia käytettäessä. Lisätietoja on osoitteessa hp.com/go/printpermanence.
7
Haalistumisen esto perustuu paperiteollisuuden tekemiin arvioihin hapottomista papereista ja alkuperäisiin HP-musteisiin. Tiedot väriaineen vakaudesta huoneenlämmössä perustuvat
samankaltaisiin järjestelmiin, jotka on testattu ISO 11798- ja ISO 18909 -standardien mukaisesti.
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