Instructies

Rethink ink
Zakelijke inkjetoplossingen nader bekijken

De mythes doorbreken over inkjetprinters
op kantoor
Veel mensen hebben nog steeds de misvatting dat
inkjetprinters beter geschikt zijn voor thuisgebruik
dan voor zakelijke oplossingen. Dit is simpelweg
niet waar. HP heeft de Officejet Pro serie specifiek
ontworpen om te voldoen aan de printvereisten
van bedrijven – met name wat betreft
archiveringsmogelijkheden, printkwaliteit op het
niveau van laserprinters en de betrouwbaarheid.
In feite worden alle HP Officejet Pro producten
aan een serie rigoureuze tests onderworpen die
uitdagende bedrijfsomgevingen nabootsen.
Als er iets overal hetzelfde is, dan is het dat
werkomgevingen aan het veranderen zijn. Meer
dan ooit hebben IT-afdelingen te maken met sterk
verspreid opererende medewerkers die rondom
de klok vanaf talloze locaties, soms wereldwijd,
over content en services moeten beschikken.
En wanneer er geprint moet worden, verwachten
mensen de hoogste kwaliteit – met printoplossingen
die betrouwbaarder en kosteneffectiever zijn dan
ooit tevoren. De HP Officejet Pro serie presteert op
alle fronten.
Inkjettechnologie is een geweldige oplossing voor
kantooromgevingen – vooral voor werkgroepen tot
15 mensen, mobiele medewerkers, thuiswerkers
en filialen. Er bestaan nog steeds veel misvattingen
over inkjetprinters. Het is tijd om eens goed onder
de loep te nemen hoe HP's geavanceerde
inkjettechnologie van de HP Officejet Pro serie in
kantooromgevingen net zo hard kan werken als
laserprinters.

Mythe 1: Inkjetprinters
op kantoor kosten te veel.
Het is tijd om deze mythe voor eens en altijd
te verbannen, want het is simpelweg niet waar.
De besparingen bij kleurenprinters kunnen
aanzienlijk zijn. HP Officejet Pro producten
kunnen bijvoorbeeld tot maar liefst 50%
besparen op de kosten per kleurenpagina in
vergelijking met gelijkwaardige laserprinters.1
HP Officejet Pro producten hebben een
paginaopbrengst en aanbevolen maandelijks
printvolume die overeenkomen met apparaten
die vergelijkbaar veel kosten. En met optionele
HP XL inktcartridges hoeven de benodigdheden
maar net zo vaak vervangen te worden als bij
laserprinters.2 Originele HP pigmentinktcartridges
vereisen minder verpakkingsmateriaal dan
tonercartridges, met tot wel 50% minder gewicht
aan verpakkingsafval dan kleurenlaserprinters.3
HP Officejet Pro producten gebruiken
bovendien tot wel 50% minder energie dan
kleurenlaserprinters.4

Mythe 2: Inkjets presteren
gewoon minder goed.
HP Officejet Pro producten zijn specifiek
ontworpen om bestand te zijn voor de
aanbevolen maandelijkse printvolumes en
onderhoudscycli voor bedrijven. Hun unieke
productontwerp en mechanismen worden aan
dezelfde rigoureuze tests onderworpen en
moeten aan gelijke ontwerpstandaarden
voldoen als al onze desktopmodellen. En met
de HP Officejet Pro X serie beschikt u ook over

HP PageWide technologie, die ook wordt
gebruikt in onze industriële drukpersen.
Bovendien zijn de invoerlades vergelijkbaar
van kwaliteit als de extreem duurzaam
ontworpen lades op HP LaserJet printers.
Het resultaat? Prestaties en betrouwbaarheid
praktisch zonder onderbrekingen. Bovendien
zijn ze snel, met vlot geprinte eerste pagina's,
zowel in zwart-wit als in kleur. De HP Officejet
Pro X serie hebben zelfs de Guinness World
Records gehaald als 's werelds snelste kleuren
desktopprinters,5 met tot wel 70 pagina's per
minuut in de algemene kantoormodus.

Mythe 3: Laserprinters
bieden een betere
printkwaliteit.
Veel mensen denken nog steeds dat printen
met inkjets afdrukken oplevert die vervagen
of dat de spuitmondjes verstopt raken en
uitdrogen. Niet waar. De printkwaliteit staat bij
HP op de eerste plaats en niemand doet dat beter.
De HP Officejet Pro serie levert kleurenprints
van professionele kwaliteit en haarscherpe
tekst in zwart. Met originele HP pigmentinkten
krijgt u waterbestendige6 resultaten van hoge
kwaliteit die lichtbestendig zijn7 en niet
vlekken – ook als er een markeerstift op wordt
gebruikt. Door geavanceerde HP techniek gaan
printkoppen even lang mee als de levensduur
van het product en raken spuitmondjes niet
verstopt en drogen ze niet uit.
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Mythe 4: Inkjets
Mythe 5: Inkjets zijn
beschikken niet over de
gewoonweg niet voor
beheermogelijkheden en
zakelijk gebruik ontworpen.
veiligheidsfuncties die voor HP Officejet Pro producten integreren naadloos
IT-beheer nodig zijn.
in zakelijke printomgevingen – of deze nu
Laat u niet van de wijs brengen door de lagere
kosten en het desktopdesign. HP Officejet
Pro's zijn kleine maar krachtige apparaten
die ontworpen zijn met een verspreid
werknemersbestand in gedachten.

HP heeft de hoogste numerieke Equity Score
gehaald van printers die in de 2013 Harris Poll
EquiTrend® studie zijn getest. Ga naar hp.com
voor meer informatie.

HP Officejet Pro X en 200 serie printers
ondersteunen meerdere printertalen en zijn
compatibel met firmware-upgrades via de
bekroonde HP Web Jetadmin-software.
Dezelfde apparaten ondersteunen workflows
voor documentbeheer en partneroplossingen
voor beheerde printservices. En de beveiliging
wordt beheerd door het HP Imaging and
Printing Security Center, de allereerste policygebaseerde compliance-oplossing binnen de
branche voor uw printers en imaging-apparaten
U zult uw printers op afstand kunnen monitoren
en beheren met gebruik van HP Web Jetadmin
of via de USB-verbinding. Met de HP Embedded
Web Server kunt u met een standaard
webbrowser elk apparaat benaderen via een
computer met netwerkverbinding. En net als
bij veel HP LaserJets, worden PCL 5, 6 en PS
ondersteund op HP Officejet Pro X en 200
serie producten.
U zult ook beschikken over de verbeterde
beveiligingsfuncties die u nodig heeft, door
gegevens ofwel op het apparaat te beveiligen
met een firewall, of via het netwerk met
SSL/HTTP. U kunt de functies van een apparaat
wachtwoordbeveiligd activeren of deactiveren
– waaronder de draadloze verbinding, USB,
kleuren faxen en kleuren kopiëren.
En vervolgens kunt u de gemakkelijke
bedieningspaneelvergrendeling gebruiken
wanneer de printer niet in gebruik is.

gemanaged zijn of niet. Ze ondersteunen zelfs
basisoplossingen voor de integratie van
papierloze workflows.
Elke HP Officejet Pro printer is ontworpen voor
algemeen kantoorgebruik, met robuuste
hardware aan de buitenzijde en krachtigere
firmware binnenin.
En het mooiste is, de producten uit de HP Officejet
Pro X en 200 series kwalificeren voor HP Managed
Print Services contracten – en hoeven niet
vaak opnieuw gekwalificeerd te worden.

Rethink how you print
Met de HP Officejet Pro serie haalt u een
uitmuntende kleurenprintkwaliteit in huis
tegen lage kosten en een kleine CO2-afdruk
met een laag energieverbruik. Een naadloze
integratie in de kantooromgeving met alle
beheer- en veiligheidsfuncties die een ITafdeling nodig heeft.
In de wereld van innovaties in inkjetprinters
en IT-integratiefuncties is HP duidelijk
toonaangevend. Deze leiderschapspositie
in computers en services maken HP tot een
voor de hand liggende keuze voor
workflowintegratie en contentmanagement.

Voor meer informatie, ga naar
hp.com/go/officejetpro

Opmerkingen
1

Voor HP Officejet Pro X: kostenberekening per pagina (CPP: cost-per-page) is gebaseerd op het merendeel van kleurenlaser MFP's <€ 1000 en kleurenlaserprinters <€ 800 per augustus
2013, op basis van marktaandeel zoals gerapporteerd door IDC per Q2 2013. ISO-opbrengst gebaseerd op continu printen in de standaardmodus. CPP-vergelijkingen voor laser-supplies
zijn gebaseerd op door de fabrikant gepubliceerde specificaties m.b.t. cartridges met de hoogste capaciteit. Ga voor meer informatie naar hp.com/go/officejet. CPP gebaseerd op de
geschatte straatprijs van HP 970XL/971XL inktcartridges. Ga voor meer informatie naar hp.com/go/learnaboutsupplies.
Voor HP Officejet Pro: Meerderheid van kleurenlaserprinters <€ 300 en kleurenlaser AiO's <€ 600 per juni 2013; voor verdere details, zie hp.com/go/officejet. OJ Pro ISO-opbrengst met
cartridges met de hoogste capaciteit en continu afdrukken; zie hp.com/go/learnaboutsupplies.
2
Gebaseerd op de door de fabrikant genoemde opbrengst. Werkelijke opbrengsten variëren sterk op basis van de inhoud van geprinte pagina's en andere factoren. Voor meer informatie
over opbrengst en inktvolume, ga naar: hp.com/go/learnaboutsupplies.
3
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 per oktober 2012. Getest door Buyers Lab Inc. Ga voor meer informatie naar hp.com/go/officejet.
4
Energieverbruik gebaseerd op tests van HP. Ga voor meer informatie naar wirthconsulting.org.
5
Gebaseerd op gepubliceerde hoogste printsnelheden van de HP X551dw en X576dw modellen vergeleken met laser en inkjetdesktop MFP's <€ 1000 en kleurenlaserprinters <€ 800
gevalideerd door wirthconsulting.org jan. 2013.
6
Gebaseerd op interne tests van HP met gebruik van papier met het ColorLok-logo Ga voor details naar hp.com/go/printpermanence.
7
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.

Meld u aan voor updates
hp.com/go/getupdated
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