POKYNY – tento snímek odeberte
Tyto prezentační snímky jsou zamýšleny jako orientační – jedná se o konverzační námět ke způsobům, jakými divize
PPS prezentuje svou nabídku řešení inkoustového tisku a práce s obrazem. Veškeré zde uvedené informace jsou
veřejné a lze je použít při diskuzích se zákazníky. Než tuto prezentaci použijete, nezapomeňte na následující kroky:
1. ODEBERTE TENTO SNÍMEK.
2. Vyplňte své osobní údaje na snímku 2.
3. Režim PREZENTACE aktivuje animace. Před prezentací zákazníkům se podívejte, jak se animace postupně
zobrazují.
4. Další informace najdete v POZNÁMKÁCH PRO PŘEDNÁŠEJÍCÍHO.
5. Tato prezentace je v souladu se značkou od května 2015. Na konci prezentace jsou zahrnuty další snímky
s podrobnějšími informacemi.
6. Zástupci pro veřejný sektor, zkontrolujte ceny na snímcích 8 a 9 a upravte je dle potřeby na základě smluvního
ceníku zákazníka.

1
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Boření mýtů
o inkoustu
v kancelářském tisku
Podrobnější pohled na kancelářský inkoustový tisk
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MÝTUS: Inkoustový tisk v kanceláři je příliš drahý.
Lež – cenové úspory mohou být velmi výrazné
• Až o 50 % nižší náklady na barevnou stránku než u konkurenčních
laserových tiskáren1
ENERGY STAR® a

• Produkty HP Officejet Pro mají certifikát
o 50 % méně energie než barevné laserové tiskárny2

spotřebují až

• Tiskárny a multifunkční zařízení řady HP Officejet Enterprise X spotřebují až
o 65 % méně energie než barevné laserové tiskárny (na základě průměrné
týdenní spotřeby energie)2
• Omezení dopadu na životní prostředí – nižší úroveň emisí a až o 90 % méně
odpadních obalů v přepočtu na hmotnost (modely Officejet Enterprise X) než
u barevných laserových tiskáren:
–

3

Originální kazety s pigmentovým inkoustem HP vyžadují méně obalových
materiálů než tonerové kazety. Viz na obrázku vpravo srovnání inkoustu
pro tiskárnu HP Officejet Enterprise X (vlevo) a toneru pro tiskárnu
Kyocera FS-C2626 (vpravo)3

© Copyright 2015, Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být změněny bez předchozího upozornění.

50 %

MÝTUS: Inkoust je pro domácnosti, ne pro firemní tisk.
Lež – firemní inkoustové produkty HP nabízejí profesionální výkon
• Tiskárny, multifunkční tiskárny a zařízení AiO řad HP Officejet Pro, Pro X a Officejet
Enterprise X tisknou až dvakrát rychleji (72 str./min v běžném kancelářském
režimu) a o polovinu levněji než laserové tiskárny4,1
• Procházejí stejným důkladným testováním jako tiskárny HP LaserJet a nabízejí
služby a podporu na profesionální úrovni. Přečtěte si srovnávací zprávu BLI
• Nabízejí doporučený objem tisku za měsíc na podnikové úrovni
• Navrženy s ohledem na odolnost a funkčnost ve firemním prostředí, podrobeny
rozsáhlému testování spolehlivosti; záruky opravy na pracovišti pro modely HP
Officejet Pro X a Officejet Enterprise X13
• Produkty HP Officejet Pro X a Officejet Enterprise X nabízejí kazety s výtěžností jako
u laserových tiskáren, ostatní modely Officejet Pro nabízejí volitelné kazety
s vysokou výtěžností5
• Odolné a spolehlivé vstupní zásobníky – jako u modelů HP LaserJet; několik modelů
nabízí vstupní zásobníky na 500 listů a volitelný zásobník na 500 listů5
• Zařízení HP Officejet Enterprise X jsou vybavena stejnými pokročilými funkcemi
zabezpečení a pracovních procesů jako zařízení HP LaserJet Enterprise, takže jsou
robustní volbou i pro účely velkých podniků

4
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Modely HP Officejet Pro a Officejet Enterprise X
umožňují snížit náklady na tisk až o polovinu ve
srovnání s barevnými laserovými tiskárnami.

MÝTUS: Kvalita tisku není tak vysoká.
Lež – ve společnosti HP je kvalita tisku na prvním
místě a je bezkonkurenční
• Řady HP Officejet Pro a Officejet Enterprise X vytvářejí barevné
výtisky profesionální kvality a ostrý černý text
• Originální pigmentové inkousty HP vytvářejí vysoce kvalitní
výtisky odolné proti vodě,6 které odolávají blednutí7
a rozmazání i při použití zvýrazňovače, a mají certifikáty
odolnosti inkoustu dle normy ISO 11798
• Tiskové hlavy jsou navrženy tak, aby vydržely po celou
životnost produktu
• Pokročilé strojní inženýrství společnosti HP pro maximální
spokojenost
• Produkty HP Officejet Pro X a Officejet Enterprise X používají
technologii HP PageWide, která je založena na pokročilých
technologiích komerčního tisku společnosti HP a zajišťuje vždy
vysokou kvalitu tisku
5
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MÝTUS: Inkoustové tiskárny nemají funkce pro zabezpečení
či správu nezbytné pro oddělení IT.
Lež – jsou navrženy pro bezproblémovou integraci do
kancelářských prostředí – se správou i bez
• Zařízení HP Officejet Pro X a Officejet Enterprise X nabízejí integrované funkce
zabezpečení a možnost nastavovat zásady zabezpečení prostřednictvím nástroje
HP Imaging and Printing Security Center8,9
• Vzdálené monitorování a správa prostřednictvím nástroje HP Web Jetadmin (v síti) nebo
přes zařízení USB proxy (přímé připojení) a univerzální tiskový ovladač HP8,10
• Podpora partnerských řešení pokročilého zabezpečení, správy dokumentů a
možností směrování11
• Tiskárny řad HP Officejet Enterprise X, Officejet Pro X a Officejet 200 mohou využívat
služby spravovaného tisku HP, které pomáhají spravovat tiskárny na pracovišti
a zajišťovat jejich bezproblémovou funkci při současném snižování nákladů
• Řada HP Officejet Enterprise X nabízí veškeré funkce pro správu a řešení jako tiskárny HP
LaserJet Enterprise
• Nezávislé testování společnosti BLI potvrdilo, že tiskárny HP Officejet Pro X a Enterprise X
poskytují stejnou a v některých případech i vyšší kvalitu tisku než laserové tiskárny
6
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e-AiO a multifunkční tiskárny HP Officejet Pro
HP Officejet Pro 6830
e-All-in-One

159 €
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Profesionální barvy levněji než
s laserovými tiskárnami
Až 18/10 str./min dle normy ISO4
3,0/10,0 centů1
Kapacita tisku až
1 000/825 stran14
Zdokonalené funkce
pro produktivitu
Aut. podavač na 35 listů
2,65"/6,75cm barevný dotykový
displej
Aut. oboustranný tisk
Vstupní zásobník na 225 listů
Snadný mobilní tisk v práci
i na cestách
USB, Ethernet, bezdrátové
připojení
Kapacita tisku až 15 000 stran
200–800 stran za měsíc
1–3 uživatelé

7

HP Officejet Pro
8610, 8620
e-All-in-Ones

179–199 € / 279 €
Veškeré funkce zařízení Officejet Pro
6830 plus:
+
Až 19/14,5 str./min dle normy ISO4
+
2,0/7,0 centů1
+
Kapacita tisku až
2 300/1 000 stran14
+
Snímací plocha formátu Legal
+
Skenování do e-mailu, cloudu
a síťových složek
+
Kapacita tisku až 30 000 stran
+
250–2 000 stran za měsíc
Officejet Pro 8620 přidává:
+
Až 21/16,5 str./min
+
Aut. oboustranný podavač
na 50 listů
+
4,3"/10,3cm dotykový displej
+
Oboustranné skenování
a kopírování
+
Tisk dotykem NFC
+
250–2 500 stran za měsíc
+
1–5 uživatelů

HP Officejet Pro
276dw MFP

399 €
Veškeré funkce řady Officejet Pro 8600
plus:
+
Až 20/16 str./min dle normy ISO4
+
1,6/7,2 centu1
+
Kapacita tisku až
2 300/1 500 stran14
+
USB, Ethernet, Wi-Fi, podnikové
zabezpečení bezdrátové
komunikace 802,1x, Wireless
Direct
+
PCL 5/6 /PS 3 UPD
+
HP Imaging & Printing Security
Center
+
Podpora pro HPCR, HPAC
(ověřování, autorizace, PIN) ePrint,
Apps, AirPrint™
+
Volit. 2. zás. na 250 listů
+
Slot pro paměťové karty, přední
port USB 2.0, přímý tisk PDF

HP Officejet Pro
X476dw MFPs

649 €
Veškeré funkce zařízení Officejet Pro
276dw plus:
+
Vypadá jako laserová, tiskne jako
laserová, ale stojí o polovinu méně
+
Až 36/36 str./min dle normy ISO4
+
Až 55 str./min v běžném
kancelářském režimu
+
1,3/6,8 centu1
+
Kapacita tisku až
9 200/6 600 stran14
+
2 zásobníky: 500 + 50 víceúčelový
–
Pouze Ethernet (bez Wi-Fi)
–
Bez slotů pro paměťové karty
(pouze USB)
+
Kapacita tisku až 50 000 stran
+
500–4 000 stran za měsíc
+
3–10 uživatelů
Officejet Pro X476dw přidává
+
802.11.n Wi-Fi
+
Wireless Direct

Officejet Pro 8630 přidává:
+
2. zásobník na 250 listů papíru
+
2.Development
sada standardních
barevných
© Copyright 2015, Hewlett-Packard
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inkoustů
+
Software OCR

HP Officejet Pro
X576dw MFP

849 €
Veškeré funkce řady Officejet Pro X476
plus:
+
Až 42/42 str./min dle normy ISO4
+
Až 70 str./min v běžném
kancelářském režimu
+
Kapacita tisku až 75 000 stran
+
2 000–6 000 stran za měsíc
+
5–15 uživatelů

HP Officejet Enterprise Color
(Flow) X585 MFPs

1 799–2 549 €
Veškeré funkce zařízení Officejet Pro
X576dw plus:
+
Až 44/44 str./min dle normy ISO4
+
Až 72 str./min v běžném
kancelářském režimu
+
1,2/5,6 centu1
+
Kapacita tisku až 80 000 stran
+
Barevný 8"/20,3cm dotykový
displej
+
320GB šifrovaný pevný disk
+
Profesionální automatický
podavač/skener
+
Zabezpečení, správa a podpora
řešení na podnikové úrovni
OJ Enterprise X585f přidává
+
Fax
OJ Enterprise X585fz přidává
+
Ultrazvuková detekce podání více
stránek HP EveryPage
Integrovaná klávesnice
+
Výkonný skener, OCR
+
Oboustraný aut. podavač
dokumentů s jedním průchodem

Tiskárny HP Officejet Pro
HP Officejet Pro 6230

79 €
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Profesionální barvy levněji než
s laserovými tiskárnami
Až 18/10 str./min dle normy ISO4
3,0/10,0 centů1
Zdokonalené funkce
pro produktivitu
Vstupní zásobník na 225 listů
Aut. oboustranný tisk
Čtyři inkoustové kazety / k disp.
s vysokou výtěžností
Tisk barevných brožur bez okrajů
Snadný mobilní tisk v práci
i na cestách
USB, Ethernet, bezdrátové
připojení
Tisk ze smartphonů a tabletů
Kapacita tisku až 15 000 stran
200–800 stran za měsíc
1–3 uživatelé

HP Officejet Pro 8100

109 €
Veškeré funkce zařízení OJ Pro 6230
plus:
+
Až 20/16 str./min dle normy ISO4
+
2,0/7,0 centů1
+
Kapacita tisku až
2 300/1 500 stran14
+
USB, Ethernet, Wi-Fi, bezdrátové
připojení 802.1x, Wireless Direct
+
ePrint, Apps, AirPrint™
+
Port USB 2.0 s přímým tiskem
souborů PDF
+
Volit. 2. vstupní zásobník
na 250 listů
+
Kapacita tisku až 25 000 stran
+
250–2 500 stran za měsíc
+
1–5 uživatelů

HP Officejet Pro 251dw

299 €
Veškeré funkce zařízení OJ Pro 8100
plus:
+
Až 20/16 str./min dle normy ISO4
+
1,6/7,2 centu1
+
USB, Ethernet, Wi-Fi, podnikové
zabezpečení bezdrátové
komunikace 802.1x, Wireless
Direct
+
4,3”/10,9cm dotykový barevný
grafický displej
+
PCL 5/6 /PS 3 UPD
+
Podpora pro HPAC (PIN, ověřování,
autorizace)
+
ePrint, Apps, AirPrint™
+
Vstupní zás. na 250 listů –
volit. 2. zás. na 250 listů
+
Slot pro paměťové karty, přední
port USB 2.0 pro přímý tisk PDF
+
Kapacita tisku až 30 000 stran

HP Officejet Pro
X451dw

399 €
Veškeré funkce zařízení OJ Pro 251dw
plus:
+
Vypadá jako laserová, tiskne jako
laserová, ale stojí o polovinu méně
+
Až 36/36 str./min dle normy ISO4
+
Až 55 str./min v běžném
kancelářském režimu
+
1,3/6,8 centu
+
Kapacita tisku až
9 200/6 600 stran14 2,0”/5,1cm
černobílý displej
(bez aplikací)
+
500 + 50 víceúčelový – volitelně
2. na 500 listů
+
Pouze Ethernet (bez Wi-Fi)
+
Bez předního portu USB / slotů
pro paměťové karty
+
Kapacita tisku až 50 000 stran
+
500–4 000 stran za měsíc
+
3–10 uživatelů
Officejet Pro X451dw přidává
+
802.1.x Wi-Fi
+
Wireless Direct

8
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HP Officejet Pro
X551dw

599 €
Veškeré funkce zařízení OJ Pro X451dw
plus:
+
Až 42/42 str./min dle normy ISO4
+
Až 70 str./min v běžném
kancelářském režimu
+
4,3”/10,9cm barevný dotykový
displej
+
Aplikace
+
Podpora pro HPAC (PIN, ověřování,
autorizace)
+
Přední port USB s přímým tiskem
PDF
+
Kapacita tisku až 75 000 stran
+
2 000–6 000 stran za měsíc
+
5–15 uživatelů

HP Officejet Enterprise X555dn
/ X555xh

679–1 089 €
Veškeré funkce zařízení OJ Pro X551dw
plus:
+
Až 44/44 str./min dle normy ISO4
+
Až 72 str./min v běžném
kancelářském režimu
+
1,2/5,6 centu1
+
Nastavitelný 4,3”/10,9cm barevný
dotykový displej SVGA
+
Kapacita tisku až 80 000 stran
+
Oboustr. tisk pro firemní týmy
5–15 uživatelů
+
Kapacita až 1 050 listů papíru
s volitelným stojanem12
+
Zabezpečení, správa a podpora
řešení na podnikové úrovni
Officejet Enterprise X555xh přidává
+
320GB šifrovaný pevný disk

Spolehněte se na značku HP
HP je průkopníkem inovace technologií
inkoustového tisku
• Řady HP Officejet Pro X a Officejet Enterprise X
používají stejnou inovativní technologii HP
PageWide, kterou využívají průmyslové tiskařské
stroje HP
• Kromě pokročilých zařízení je společnost HP lídrem
v oblasti možností integrace
• Díky vedoucí pozici v oblastech výpočetní techniky
a služeb je naše společnost jasnou volbou pro
integraci pracovních procesů a správu obsahu
• Na těchto odkazech se dozvíte více:
hp.com/go/officejetenterprisex
hp.com/go/officejetprox
hp.com/go/officejetpro
9
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Ocenění řad HP Officejet Pro a HP Officejet Enterprise
BLI – výběr z léta 2015 / hodnocení
Řada Officejet Enterprise Color X585 – vynikající barevná multif. tiskárna A4 pro malé a střední prac. skupiny
Řada Officejet Enterprise Color X555 – vynikající barevná tiskárna A4 pro malé a střední prac. skupiny
Officejet Enterprise Color X585 MFP – skvělé hodnocení ve srovnání s konkurenčními laserovými/LED modely

CNET
Officejet Pro X576dw MFP – vynikající hodnocení «««««

Volba redakce
Officejet Enterprise X585dn MFP ««««««

10
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Zdroje
Online
• Webové stránky HP Officejet Pro a Officejet Enterprise

Technické dokumenty
• Conserve resources without sacrificing performance – HP Officejet Enterprise Color X series
• HP Officejet Pro X series printers – breakthrough design with the environment in mind
• HP Officejet Pro X551dw vs. competitive lasers – BLI comparison
• HP Officejet Pro 86X0 series vs. laser devices – BLI comparison of printer consumables waste
• HP Officejet Pro 86X0 series vs. laser devices – BLI comparison of energy consumption
• Indoor air quality matters – how Original HP ink cartridges make a difference
• HP PageWide Technology – breakthrough speed, professional quality

11
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Poznámky
1.

Řada HP Officejet Enterprise X: Údaje o ceně za stránku vycházejí z parametrů většiny barevných laserových multifunkčních zařízení v ceně do 3 000 USD a barevných laserových tiskáren v ceně do 1 200 USD (v prosinci 2013) na základě tržního
podílu podle informací od organizace IDC ve 3. čtvrtletí 2013. Výtěžnost podle normy ISO je založená na nepřetržitém tisku ve výchozím režimu. Řada HP Officejet Pro X: Údaje o ceně za stránku vycházejí z parametrů většiny barevných
laserových multifunkčních zařízení v ceně do 1 000 USD a barevných laserových tiskáren v ceně do 800 USD (v srpnu 2013) na základě tržního podílu podle informací od organizace IDC ve 2. čtvrtletí 2013. Výtěžnost podle normy ISO je založená
na nepřetržitém tisku ve výchozím režimu. Řada HP Officejet Pro 200: většina barevných laserových tiskáren v ceně do 300 USD a barevných laserových zařízení AiO v ceně do 500 USD (v říjnu 2013). Řada HP Officejet Pro 8600: většina
barevných laserových zařízení AiO v ceně do 500 USD (v srpnu 2013) na základě tržního podílu podle informací od organizace IDC ve 2. čtvrtletí 2013. Řada HP Officejet Pro 6000: Údaje o ceně za stránku vycházejí z porovnání většiny
víceprůchodových barevných laserových tiskáren v ceně do 300 USD (v únoru 2015) na základě tržního podílu podle informací od organizace IDC ve 4. čtvrtletí 2013. Údaje o nákladech na stránku u spotřebních materiálů laserových tiskáren
vycházejí ze zveřejněných specifikací výrobců kazet s nejvyšší kapacitou. Více informací naleznete na adrese hp.com/go/officejet. Výtěžnost tiskáren Officejet Pro podle normy ISO s kazetami s nejvyšší kapacitou vychází z měření při
nepřetržitém tisku; viz náklady na stránku u řady HP Officejet založené na vysokokapacitních inkoustových kazetách HP 970XL/971XL, 950XL/951XL, 934XL/935XL nebo standardních inkoustových kazetách HP 980, přibližné tržní ceně,
publikované výtěžnosti barevného tisku a nepřetržitém tisku ve výchozím režimu; viz: hp.com/go/learnaboutsupplies.

2.

Tvrzení o spotřebě energie řady Officejet Enterprise X je založeno na průměru předních konkurenčních barevných laserových multifunkčních tiskáren v ceně do 3 000 USD podle informací od organizace IDC ve 3. čtvrtletí 2013. Spotřeba energie
je založena na interním testování společností HP a Buyers Lab Inc. v lednu 2015. Tvrzení o spotřebě energie řady Officejet Pro X je založeno na většině barevných laserových tiskáren v ceně do 800 USD a barevných laserových multifunkčních
tiskáren v ceně do 1 000 USD (v květnu 2015). Spotřeba energie je založena na testování společnosti HP. Tvrzení o spotřebě energie řady Officejet Pro 200 je založeno na většině barevných laserových tiskáren v ceně do 300 USD (v září 2012).
Spotřeba energie je založena na testování společnosti HP a třetí strany. Tvrzení o spotřebě energie řady Officejet Pro 8600 je založeno na většině barevných laserových multifunkčních tiskáren v ceně do 500 USD (v srpnu 2013). Výtěžnost
tiskáren Officejet Pro podle normy ISO s kazetami nejvyšší kapacity. Spotřeba energie byla zjištěna měřením společnosti HP. Tvrzení o spotřebě energie řady Officejet Pro 8100 je založeno na většině barevných laserových tiskáren v ceně do
300 USD (v březnu 2011); tiskárna OJ Pro s kazetami nejvyšší kapacity. Spotřeba energie byla zjištěna měřením společnosti HP. Skutečné náklady a spotřeba energie se mohou lišit. Více informací naleznete na adrese www.hp.com/go/officejet.

3.

4.

Officejet Enterprise X: V porovnání s většinou barevných laserových tiskáren v ceně do 1 200 USD a barevných laserových multifunkčních tiskáren v ceně do 3 000 USD na základě tržního podílu podle informací od organizace IDC ve 3. čtvrtletí
2013. Výpočet porovnává hmotnost spotřebního materiálu a obalů kazet potřebných k vytištění podobného počtu stránek na základě výtěžnosti podle normy ISO a při nepřetržitém tisku. Officejet Pro X: Srovnání hmotnosti prázdných kazet
a obalových materiálů nutných k vytištění 15 000 stran při použití kazet s nejvyšší kapacitou u hlavních konkurenčních barevných laserových multifunkčních tiskáren do 1 000 USD a barevných laserových tiskáren do 800 USD (v říjnu 2012).
Testování provedla společnost Buyer’s Lab Inc. Další informace naleznete na adrese hp.com/go/officejet.
Officejet Enterprise X: Srovnání je založeno na specifikacích nejrychlejšího dostupného barevného režimu, které zveřejnili výrobci (v prosinci 2013), a zahrnuje barevné laserové multifunkční tiskárny v ceně do 3 000 USD a barevné laserové
tiskárny do 1 200 USD na základě tržního podílu podle informací od organizace IDC ve 3. čtvrtletí 2013. Dále vychází z interního testování tiskárny společností HP v nejrychlejším dostupném barevném režimu (vzorové 4stránkové dokumenty
testované podle normy ISO 24734). Další informace naleznete na adrese hp.com/go/printerspeeds. Officejet Pro X: Srovnání je založeno na specifikacích nejrychlejšího dostupného barevného režimu, které zveřejnili výrobci (v srpnu 2013),
a zahrnuje barevné laserové multifunkční tiskárny v ceně do 1 000 USD a barevné laserové tiskárny do 800 USD dostupné v srpnu 2013 na základě tržního podílu podle informací od organizace IDC ve 2. čtvrtletí 2013. Dále vychází z interního
testování tiskárny společností HP v nejrychlejším dostupném barevném režimu (vzorové 4stránkové dokumenty testované podle normy ISO 24734). Další informace naleznete na adrese hp.com/go/printerclaims. Další modely Officejet Pro: Po
dokončení první sady testovacích stránek ISO. Další informace naleznete na adrese hp.com/go/printerspeeds.

5.

Nutno zakoupit samostatně.

6.
7.

Na základě interního testování společnosti HP za použití papíru s logem ColorLok®. Více informací naleznete na stránce hp.com/go/printpermanence.
Na základě prognózy papírenského průmyslu pro nekyselé papíry a originální inkousty HP; Údaje o stabilitě barviva při pokojové teplotě vycházejí z testů podobných systémů podle norem ISO 11798 a ISO 18909.

8.

K dispozici u řad HP Officejet Pro 200, HP Officejet Pro X a HP Officejet Enterprise X.

9.
10.

K dispozici u vybraných modelů produktů a verzí firmwaru. Viz dokumentace produktu nebo stránka hp.com/go/ipsc .
Nástroj HP Web Jetadmin je bezplatný a lze si jej stáhnout na adrese hp.com/go/webjetadmin. Univerzální tiskový ovladač HP je bezplatný a lze jej stáhnout na adrese hp.com/go/upd.

11.

HP Imaging and Printing Security Center, HP Access Control, HP Capture and Route.

12.
13.

Vyžaduje zakoupení volitelného zásobníku papíru.
Úroveň servisu na pracovišti nemusí být k dispozici ve všech oblastech. V některých případech může být servis na pracovišti poskytnut autorizovaným servisním technikem společnosti HP.

14.

Na základě originálních inkoustových kazet HP s vysokou výtěžností. Kazety s vysokou výtěžností nejsou součástí balení; je možné je zakoupit samostatně.

AirPrint a logo AirPrint jsou ochranné známky společnosti Apple® Inc. iPad, iPhone a iPod touch jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích.
ENERGY STAR je registrovaná ochranná známka americké vládní agentury EPA (Environmental Protection Agency).
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