Mürekkep hakkında tekrar
düşünün
Ofiste mürekkep püskürtmeli baskıya daha yakından bakış

Ofiste mürekkep hakkındaki efsanelere son
veriyor
Birçok insan halen inkjet yazıcıların işe değil ev
baskısına daha elverişli olduğu yanılgısını taşıyor.
Bu kesinlikle doğru değildir. HP özellikle
arşivlenebilirlik, lazer benzeri baskı kalitesi,
performans ve güvenilirlik alanlarındaki işlerin baskı
taleplerini karşılamak üzere Officejet Pro serisini
özel olarak tasarlamıştır. Bu durumda tüm
HP Officejet Pro ürünleri zorlu iş ortamlarını taklit
eden zorlu bir test etme sürecine tabidir.
BT dünyasında sabit olan bir şey varsa o da iş yerinin
değişiyor oluşudur. Her zamankinden daha fazla
şekilde BT, zaman ve dünya çevresindeki içeriğe ve
hizmetlere erişim gerektiren yaygın işgücünün
taleplerini karşılamayı gerekli kılmaktadır. Konu
baskı olduğunda kişiler, daha güvenilir olan ve hiç
olmadığı kadar maliyet etkin baskı çözümlerine
sahip en yüksek kaliteyi beklerler. HP Officejet Pro
serisi bunu sunar.
Inkjet teknolojisi özellikle 15 kişiye kadar iş grupları,
uzak işçiler ve şubelere sahip işyeri için mükemmel
bir seçenektir. Halen mürekkep konusunda birçok
yanılgı vardır. HP Officejet Pro serisindeki HP’nin
gelişmiş inkjet teknolojisinin ofiste nasıl lazer kadar
iyi çalışacağına bakma zamanı geldi.

Efsane 1: Ofiste mürekkep
çok pahalıya gelir.
Bu bir numaralı efsaneyi ortadan kaldırmanın
zamanı geldi çünkü açıkça görülüyor ki doğru
değil. Renkli baskı için maliyet tasarrufları
önemli olabilir. Örneğin, HP Officejet Pro ürünleri
rakip lazer yazıcılara göre renkli sayfa başı
maliyette %50'ye kadar azalmaya sahiptir.1
HP Officejet Pro ürünleri, sayfa baskı sayısı
ve tavsiye edilen aylık baskı hacmi bakımından
benzer şekilde fiyatlandırılmış ürünlerle
karşılaştırılabilir. Opsiyonel HP XL mürekkep
kartuşları, yenilenen sarf malzemelerini lazer
muadillerine benzer bir zaman çizelgesine
koyar.2 Orijinal HP pigment mürekkep
kartuşları, renkli lazerlere göre ağırlık
bakımından %50'ye kadar daha az ambalaj
artığıyla toner kartuşlarından daha az
paketleme gerektirir.3
HP Officejet Pro ürünleri ayrıca renkli lazerlere
göre %50'ye kadar daha az enerji kullanır.4

Efsane 2: Inkjetler yeterli
performansı göstermez.
HP Officejet Pro ürünleri, iş sınıfında tavsiye
edilen aylık baskı hacimlerinin ve görev
döngülerinin üstesinden gelmek üzere özel
olarak tasarlanmıştır. Benzersiz ürün tasarımı
ve mekanizmaları, tüm masaüstü modellerimiz
gibi aynı zorlu test etme ve tasarım standartlarını
korur. HP Officejet Pro X ürün gamıyla,

endüstriyel dereceli baskı makinelerimizde
kullanılan HP PageWide Teknolojisini de elde
edersiniz. Ayrıca girdi tepsilerimiz HP LaserJet
yazıcılardaki yüksek mühendislik derecesine
sahip tepsilere benzer.
Peki sonuç? Neredeyse kesintisiz performans
ve güvenilirlik. Siyah ve renkli olarak hızlı ilk
sayfa çıkışıyla aynı zamanda da hızlıdırlar.
HP Officejet Pro X serisi,5 Genel Ofis Modunda
dakikada 70 sayfaya varan baskıyla Guinness
World Records'da dünyanın en hızlı renkli
masaüstü yazıcıları olarak görünmektedir.

Efsane 3: Lazer yazıcılar
daha iyi bir baskı kalitesi
sunar.
Pek çok kişi halen inkjet baskının lazerden daha
az kalıcı olduğuna ya da nozulların tıkanıp
kuruduğuna inanmaktadır. Doğru değildir.
Gerçek şudur ki, baskı kalitesi HP'nin bir
numaralı görevidir ve hiç kimse bunu daha iyi
bir şekilde yapamaz.
HP Officejet Pro ürün gamı profesyonel renk
baskısı kalitesi ve canlı siyah metinler sunar.
Vurgulayıcı kullanımında bile solmaya ve
bulaşmaya dirençli, yüksek kaliteli ve su
geçirmez6 sonuçlar elde edersiniz7. Gelişmiş
HP mühendisliği, yazıcı kafalarının ürünün
ömrü süresince çalışmasını sağlar ve nozul
tıkanmalarını ve kurumalarını engeller.
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Efsane 4: Inkjetler, BT'nin
ihtiyaç duyduğu yönetim
veya güvenlik özeliklerine
sahip değildir.
Maliyet tasarruflarının ve masaüstü tasarımının
sizi kandırmasına izin vermeyin. HP Officejet
Pro'lar küçük fakat yaygın iş gücü göz önünde
bulundurularak tasarlanan güçlü yazıcılardır.
HP Officejet Pro X ve 200 serisi yazıcılar, birden
çok baskı dilini destekler ve ödül kazanan
HP Web Jetadmin yazılımı vasıtasıyla yazılım
güncellemeleriyle uyumludur. Bu aynı cihazlar
yönetilen baskı hizmetleri için belge yönetimi
iş akışlarını ve iş ortağı çözümlerini ele alır.
Güvenlik ve baskı cihazlarınız için endüstrinin
ilk politika tabanlı uyum çözümü olan HP Baskı
Güvenlik Merkezi tarafından yönetilir.
HP, 2013 Harris Poll EquiTrend®
Araştırması'nda yer alan yazıcılar arasında
en yüksek sayısal Equity Score puanını elde
etmiştir. Lütfen daha fazla detay için hp.com
adresine gidiniz.

HP Web Jetadmin veya USB kullanan vekil
sunucu ile yazıcılarınızı uzaktan izleyebilecek
ve yönetebileceksiniz. HP Embedded Web
Server ile standart bir web tarayıcı üzerinden
ağa bağlı bir bilgisayar kullanan herhangi bir
kişiye erişebilirsiniz. Birçok HP LaserJet, PCL 5,
6 ve PS HP Officejet Pro X ve 200 serisi ürünler
üzerinde desteklenmektedir.
Ayrıca SSL/HTTP ile ağ üzerinden veya bir
güvenlik duvarı kullanan cihazda korunan
verilerle ihtiyaç duyduğunuz gelişmiş güvenlik
özelliklerini elde edersiniz. Kablosuz bağlantı,
USB, faks rengi ve kopya rengi dahil cihaz
özelliklerini şifreyle etkinleştirebilir ya da
devre dışı bırakabilirsiniz. Daha sonra yazıcı
kullanımda değilken, uygun kontrol paneli
kilidini kullanın.

Efsane 5: Inkjetler iş amaçlı
değildir.
HP Officejet Pro ürünleri, yönetilsin ya da
yönetilmesin, ofis baskı ortamlarına kusursuz
biçimde entegre olur. Kağıtsız iş akışları için temel
çözümlerin entegrasyonunu bile desteklerler.
Her HP Officejet Pro yazıcı, dışında dayanıklı
donanımı ve içinde daha da dayanıklı yazılımıyla
genel ofis kullanımı için tasarlanmıştır.
HP Officejet Pro X ve 200 Serisi ürünler,
HP Yönetilen Baskı Hizmetleri sözleşmeleri
için yeterlidir ve sık sık yeniden niteliklendirme
gerektirmezler.

Nasıl baskı aldığınızı
yeniden düşünün
HP Officejet Pro serisi ile düşük maliyete ihtişamlı
bir renkli baskı kalitesi ve düşük enerji tüketimiyle
küçük bir ayak izi elde edebilirsiniz. BT'nin ihtiyaç
duyduğu tüm yönetim ve güvenlik özellikleriyle
ofis ortamına kusursuz biçimde entegre olurlar.
Inkjet baskı yeniliğinde ve BT entegrasyon
özellikleri dünyasında HP açık bir liderdir.
Bilişim ve hizmetlerdeki bu liderlik pozisyonu,
HP'yi iş akışı entegrasyonu ve içerik yönetimi
için belirgin bir seçim haline getirmektedir.

Daha fazlasını
hp.com.tr/officejetpro
adresinden öğrenin

Notlar
1

Officejet Pro X serisi: Sayfa başına maliyet (CPP) beyanı, Ağustos 2013 itibariyle $1000 USD fiyatının altındaki çoğu renkli lazer MFP'ye ve $800 USD fiyatının altındaki renkli lazer
yazıcılara dayanmaktadır. IDC tarafından Q2 2013'te raporlanan pazar paylarına dayanmaktadır. ISO sonuçları varsayılan modda aralıksız baskıya dayanmaktadır. Lazer ürünlerde CPP
karşılaştırmaları, üreticilerin yayınladığı kartuş özelliklerine en yüksek kapasitelerine dayanmaktadır. Detaylar için hp.com/go/officejet. HP 970XL/971XL mürekkep kartuşlarının CPP
maliyeti tahmin edilen satış fiyatına dayanmaktadır. Detaylı bilgi için hp.com/go/learnaboutsupplies adresini ziyaret edin.
HP Officejet Pro için: US$300 fiyatının altındaki çoğu renkli lazer yazıcılar ve US$600 fiyatının altındaki renkli lazer AiO'lar, Haziran 2013; detaylar için bkz. hp.com/go/officejet. Kesintisiz
baskı temelinde en yüksek kapasiteli kartuşlarla OJ Pro ISO baskı sayısı, bkz hp.com/go/learnaboutsupplies.
2
Üreticinin belirtilen baskı sayısına dayalıdır. Gerçek baskı sayısı, basılan sayfaların içeriğine ve diğer faktörlere dayalı olarak önemli ölçüde değişiklik göstermektedir. Baskı sayısı ve
mürekkep hacmi üzerine ilave bilgiler için: hp.com/go/learnaboutsupplies.
3
Ekim 2012 itibariyle, başlıca sınıf içi rakiplerin renkli lazer MFP'lerinden en yüksek kapasiteli kartuşları kullanarak 15.000 sayfa için gereken boş kartuş ve paketleme malzemelerinin
ağırlığını karşılaştırır. Buyers Lab Inc. tarafından test edildi. Detaylı bilgi için: hp.com/go/officejet.
4
Enerji kullanımı HP testlerine dayalıdır. Daha fazla bilgi için bkz. wirthconsulting.org
5
wirthconsulting.org tarafından Ocak 2013 itibariyle onaylanan $1000 USD fiyatının altındaki lazer ve inkjet renkli masaüstü MFP'ler ve $800 USD fiyatının altındaki renkli lazer yazıcılara
kıyasla HP X551dw ve X576dw modelleri için yayınlanmış en hızlı yazdırma hızlarına dayanmaktadır.
6
ColorLok logolu kağıtları kullanan HP dahili testlerine dayalıdır. Detaylar için, hp.com/go/printpermanence adresine gidin.
7
Solmaya karşı dayanıklılık değerleri kağıt sektörünün asitsiz kağıt ve Orijinal HP mürekkebiyle yürüttüğü tahminlere, oda ısısında renk dayanıklılığı verisi, benzer sistemlerde yürütülen
ISO 11798 and ISO 18909'e uygun testlere dayanmaktadır.

Güncellemeler için üye olun
hp.com/go/getupdated
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