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Перегляньте свою думку
щодо чорнил
Детальніший погляд на струменевий друк в офісі

Руйнуючи міфи про чорнила в офісі
Багато хто ще й досі помилково вважає,
що струменеві принтери більш придатні
для домашнього друку, ніж для бізнесу. Це не
є правдою. HP створив серію Officejet Pro
спеціально з урахуванням потреб бізнесу –
особливо там, де йдеться про архівацію, якість
друку лазерного стандарту, продуктивність
та надійність. Насправді усі продукти серії HP
Officejet Pro проходять ряд суворих випробувань,
що імітують виклики бізнес-середовища.
Один із них є постійним для IT відділу – робочі
місця змінюються. IT сьогодні, як ніколи раніше,
мають пристосовуватись до ситуації
розосередженості працівників, які потребують
доступу до контенту та послуг цілодобово з будьякої точки світу. А коли мова заходить про друк,
вони розраховують на найвищу якість – завдяки
більш надійним та економним рішенням, ніж
раніше. Серія HP Officejet Pro дає результати.
Технологія Inkjet є чудовим варіантом для
робочих місць – особливо для колективів до
15 чоловік, дистанційних працівників та філіалів.
Ще досі існує багато помилкових уявлень про
чорнила. Настав час взяти до уваги те,
що прогресивна струменева технологія HP
в серії HP Officejet Pro працює в офісі не менш
ефективно, ніж лазерна.

Міф 1: Чорнила для офісу
– це дорого.
Прийшов час попрощатися з цим міфом
номер один – просто тому, що це неправда.
Для кольорового друку економія може бути
дуже суттєвою. Наприклад, продукти
HP Officejet Pro знижують вартість друку
кольорової сторінки до 50% у порівнянні
з конкурентними лазерними принтерами.1
Продукти HP Officejet Pro можна порівняти
до подібних за ціною продуктів за видатками
на сторінку та рекомендованим місячним
обсягом друку. Додаткові чорнильні
картриджі HP XL поповнюють ресурси
протягом тривалого часу на зразок лазерних
принтерів.2 Оригінальні пігментні чорнильні
картриджі HP потребують менше упаковки,
ніж картриджі з тонером. Це значить до 50%
зменшення відходів від упаковки за вагою,
у порівнянні з кольоровими лазерами.3
Крім того, продукти HP Officejet Pro
використовують до 50% менше енергії,
ніж кольорові лазерні принтери.4

Міф 2: Струменеві принтери
не дуже ефективні.
Продукти HP Officejet Pro розроблені
з урахуванням рекомендованого місячного
об'єму друку та робочих циклів для бізнесу.
Їх унікальний дизайн та механізми
проходять таку ж ретельну перевірку
на відповідність стандартам, як і настільні

моделі. Лінійка HP Officejet Pro X надає
також технологію HP PageWide Technology,
що використовується для друку промислового
класу. На додаток, лотки подачі подібні
до високотехнологічних лотків принтерів
HP LaserJet.
Результат? Практично безперервна
продуктивність та надійність. Вони ще
й швидкісні. Час виходу першої сторінки,
як для чорно-білих, так і для кольорових
відбитків дуже малий. Серія HP Officejet Pro X
потрапила до Книги рекордів Гіннеса як
найшвидші у світі кольорові настільні
принтери,5 що друкують до 70 сторінок
на хвилину в загальному офісному режимі.

Міф 3: Лазерні принтери
надають відбитки вищої
якості.
Багато хто ще й досі вірить, що струменеві
відбитки менш довготривалі, ніж лазерні,
або що сопла засмічуються та висихають.
Це неправда. Якість друку – це пріоритет HP,
і в цьому в нас немає конкурентів.
Лінійка HP Officejet Pro надає професійну
якість кольорових відбитків та чіткий чорний
текст. Ви отримаєте високоякісний
результат, стійкий до води,6 вицвітання
та змазування7 – навіть при використанні
маркера. Передові інженерні рішення HP
гарантують те, що друкувальні голівки
відпрацьовують належний термін, а сопла
уникають засмічення та висихання.
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Міф 4: Струменевим
принтерам бракує
способів управління та
безпеки, необхідних IT.
Нехай економність та дизайн не обманюють
вас. Принтери HP Officejet Pros – невеликі,
але потужні пристрої, створені з урахуванням
розосередженості трудових ресурсів.

HP отримав найвищий бал в категорії
"Принтери" за результатом дослідження
цінності брендів Harris Poll EquiTrend®
2013 року. Будь-ласка, за детальнішою
інформацією завітайте на hp.com.

Принтери серії HP Officejet Pro X and 200
підтримують чисельні мови друку та
є сумісними з оновленнями прошивки
через відзначене нагородами програмне
забезпечення HP Web Jetadmin. Вони
ж управляють процесом документообігу
та партнерських рішень з послуг друку.
За безпеку відповідає Центр безпеки
відбитків та друку HP, перша у галузі система
контролю, що є частиною політики компанії.
Ви зможете дистанційно контролювати
та управляти вашими принтерами через
HP Web Jetadmin або через proxy сервер,
використовуючи USB. Зі вбудованим вебсервером HP ви маєте доступ до будь -кого
за допомогою комп'ютера, підключеного
до мережі через стандартний веб-браузер.
Подібно до більшості лазерних принтерів HP,
PCL 5, 6 та PS мають підтримку продуктів
серій HP Officejet Pro X та 200.
Ви також отримаєте необхідні посилені функції
безпеки, що охороняють дані в пристрої через
систему мережевого захисту або в мережі
через SSL/HTTP. Ви можете встановити або
скасувати пароль до певних функцій –
включаючи бездротове підключення, USB,
колір факсу та друку. Далі, задійте зручний
замок на панелі управління на той час, коли
принтер не використовується.

Міф 5: Струменеві
принтери просто не
створені для бізнесу.
Продукти HP Officejet Pro легко
пристосовуються до офісних умов друку –
управляєте ви ними чи ні. Вони навіть
підтримують базові рішення для інтеграції
безпаперового документообігу.
Кожний принтер HP Officejet Pro розроблений
для офісного використання – з міцним
технічним забезпеченням назовні та гнучкою
прошивкою всередині.
Що найкраще, продукти серій HP Officejet
Pro X та 200 кваліфіковані для контрактів
з HP Managed Print Services – і не потребують
частої перекваліфікації.

Ще раз подумайте, як ви
друкуєте
З принтерами серії HP Officejet Pro ви
отримуєте кольорові відбитки виняткової
якості з низькими витратами, а також
компактну техніку з низьким споживанням
енергії. За наявності всіх характеристик
управління та безпеки, що потребують IT,
вони легко інтегруються в офісне середовище.
У світі інновацій струменевого друку та IT
інтеграції HP є безумовним лідером. Лідерство
в галузі комп'ютерного виробництва та послуг
робить HP першим вибором для інтеграції
робочого процесу та управління контентом.

Дізнайтесь більше на
hp.com/go/officejetpro

Примітки
1

Вартість сторінки для HP Officejet Pro X розраховувалася станом на березень 2012 р. Дані базуються на показниках друку, зафіксованих для більшості багатофункціональних
кольорових лазерних пристроїв вартістю до 1000 доларів США та кольорових лазерних принтерів вартістю до 800 доларів США станом на серпень 2013 р. Результати беруться
відповідно до ринкової долі бренду, яка визначалась компанією IDC станом на 2-й квартал 2012 р. Дані про ISO видатки базуються на безперервному друці в режимі за
замовчуванням. При порівнянні вартості друку однієї сторінки використовувалась інформація з технічних характеристик картриджів максимальної місткості. Подробиці дивіться
на hp.com/go/officejet. Вартість друку однієї сторінки на основі приблизної роздрібної ціни чорнильних картриджів HP 970XL/971XL. За додатковою інформацією відвідайте
hp.com/go/learnaboutsupplies.
Для HP Officejet Pro: Більшість кольорових лазерних принтерів вартістю до 300 доларів США та мультифункціональних пристроїв вартістю до 600 доларів США, червень 2013;
за додатковою інформацією відвідайте hp.com/go/officejet. Дані про обсяг друку OJ Pro (за стандартом ISO) з картриджами найвищої місткості базуються на показниках
безперервного друку; звертайтеся до hp.com/go/learnaboutsupplies.
2
Визначено за обсягом, заявленим виробником. Фактичний обсяг може суттєво відрізнятися в залежності від змісту друкованих сторінок та інших факторів. За додатковою
інформацією про обсяг та об'єм чорнил: hp.com/go/learnaboutsupplies.
3
Порівнює вагу пустих картриджів та пакувальних матеріалів, необхідних для 15000 сторінок, надрукованих із використанням картриджів найвищої місткості на основних
конкурентах в класі кольорових лазерних МФП станом на жовтень 2012 р. Випробування проведено Buyers Lab Inc. За додатковою інформацією hp.com/go/officejet.
4
Рівень споживання електроенергії визначався під час випробовувань, які проводилися компанією HP. За додатковою інформацією звертайтесь до wirthconsulting.org
5
Мається на увазі найвища швидкість друку моделей HP X551dw та X576dw у порівнянні з настільними кольоровими лазерними та струменевими мультифункціональними пристроями
вартістю до 1000 доларів США та з кольоровими лазерними принтерами вартістю до 800 доларів США (дані з веб-сайту WirthConsulting.org станом на січень 2013 р.).
6
Визначено під час внутрішніх випробовувань HP із використанням паперу з логотипом ColorLok. За подробицями завітайте на hp.com/go/printpermanence.
7
Стійкість до вицвітання базується на прогнозах паперової індустрії щодо безкислотного паперу та оригінальних чорнил HP; дані стабільності барвника у кімнатній температурі
базуються на подібних системах, що були випробувані за стандартом ISO 11798 і ISO 18909.
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