RETNINGSLINJER – fjern dette dias
Dette dæk er beregnet til retningsbestemt i naturen og en samtale starter med, hvordan PPS præsenterer sin inkjetudskrivnings- og billedbehandlingstilbud. Alle oplysninger her er offentlige og kan anvendes i kundediskussioner.
Bemærk venligst følgende inden du bruger dette dæk:
1. FJERN DETTE DIAS.
2. Udfyld dine personlige oplysninger på dias 2.
3. DIASSHOW tilstand vil aktivere animationer. Sørg for, at du ved, hvordan animationerne følger efter hinanden,
inden du viser dem til kunderne.
4. NOTER TIL TALEREN vil give dig yderligere oplysninger.
5. Dette dæk er i overensstemmelse med mærket af maj 2015. Yderligere dias er medtaget i slutningen af denne
præsentation til en mere dybtgående orienteringsoplevelse.
6. Offentlig sektor repræsentanter, gennemse priser på dias 8 og 9, og rediger om nødvendigt baseret på kundens
kontraktprissætning.
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Banebrydende
blæk til udskrivning
i kontoret
Et nærmere kig på blæk i kontoret
Talerens navn/dag måned 2015
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MYTE: Blæk på kontoret er for dyrt.
Ikke sandt-besparelser kan være betydelige
• Op til 50% billigere pr. side sammenlignet med tilsvarende
laserprintere1
• HP Officejet Pro produkter er ENERGY STAR® certificerede og
bruger op til 50% mindre energi end farvelaserprintere2
• HP Officejet Enterprise X-serien af printere og MFPer bruger op til
65% mindre energi end farvelaserprintere (baseret på
gennemsnitlig ugentlig energiforbrug)2
• Formindsket indflydelse på miljøet Færre emissioner og op til
90% mindre emballageaffald i vægt (Officejet Enterprise Xmodeller) end farvelaserprintere
– Originale HP blækpatroner kræver mindre emballager end
tonerpatroner. Se billeder til højre, der sammenligner blæk til
HP Officejet Enterprise X (venstre) med toner til Kyocera FSC2626 (højre)3
3
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50%

MYTE: Inkjetprintere er til private, ikke udskrivning i virksomheder.
Ikke ægte—HP blækprodukter til virksomheder er fremstillet til virksomhedsydelse
• HP Officejet Pro, Pro X and Officejet Enterprise X printere, MFPer og AiOer
printer med op til dobbelt hastighed (op til 72 sider/min i almindelig
virksomhedstilstand) og til den halve pris pr. side for laserprintere4,1
• Underkastes den samme strenge kontrol som HP LaserJet printere og
tilbyder kommerciel service og support. Læs en BLI konkurrencedygtig rapport
• De leverer "business class" anbefalede månedlige printvolumener
• Designet hårdført til virksomheds verdenen med udpræget pålidelighed
afprøvning og enestående anvendelighed. Tilbyder on-site reparations
garantier for HP Officejet Pro X og Officejet Enterprise X-serien13
• HP Officejet Pro X og Officejet EnterpriseX-produkterne tilbyder patroner,
der kan sammenlignes med laserprinteres sideydelser, og andre Officejet
Pro modeller tilbyder valgfri, højkapacitetspatroner5
• Få robuste, pålidelige inputbakker, der svarer til HP laserjetprintere; Adskillige
modeller omfatter 500-arks papirbakker med valgfri 500-arks bakke5

HP Officejet Pro og Officejet Enterprise X• HP Officejet Enterprise X-enheder er udstyret med alle de samme avancerede modeller kan skære printomkostningerne ned
til det halve, sammenlignet med
sikkerheds- og arbejdsgangsfunktioner til HP LaserJet Enterprise enheder,
farvelaserprintere.
hvilket gør dem til et solidt valg ved for store virksomhedskrav
4
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MYTE: Udskriftskvaliteten er bare ikke lige så god.
Ikke sandt - udskriftskvaliteten er prioritet
nummer 1 for HP, og ingen gør det bedre
• HP Officejet Pro og Officejet Enterprise X-serien producer
professionel kvalitet af farveprint og skarp sort tekst
• Originalt HP pigmentbaseret blæk leverer højkvalitets
vandbestandige6 resultater, der ikke falmer7 eller tværes ud
selv ved højt brug og har modtaget certifikater for
blækbestandighed efter ISO 11798 standarden
• Printhoveder er designet til at holde i hele produktets livstid
• Avanceret HP konstruktion til problemfri oplevelse
• HP Officejet Pro X og Officejet Enterprise X-produkter tilbyder
HP PageWide-teknologi, baseret på HP's avancerede
kommercielle printteknologier, som producerer konsistent høj
print kvalitet

5
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MYTE: Inkjetprintere har ikke de administrationsellersikkerhedsfunktioner, der er behov for.
Ikke sandt—de er designet til problemfri integration i
kontormiljøer—administreret eller ej
• HP Officejet Pro X og Officejet Enterprise X-enheder leverer indbyggede
sikkerhedsfunktioner og evnen til at fastlægge sikkerhedspolitikker via
HP Billedbehandling og print sikkerhedsservicecenter8,9
• Fjernovervågning og administration med HP Web Jetadmin (netopkoblet) eller via USB
proxy (direkte tilkoblet) og HPs Universal Print Driver8,10
• Supportpartnerløsninger til avancerede sikkerheds-, dokumentadministrations- og
rutekapabilitet11
• HP Officejet Enterprise X, Officejet Pro X og Officejet 200 serie-printerne kvalificerer sig til
HP Managed Print Service, for at hjælpe administrationen af arbejdspladsprintere og
holde dem i god driftsstand, samtidigt med at hjælpe med at sænke omkostningerne
• HP Officejet Enterprise X-serien har alle de administrations- og løsningsfunktioner som
en HP Enterprise LaserJet har
• Tredjepartstest hos BLI har vist, at HP Officejet Pro X og Enterprise X-printkvalitet er lige
så god eller bedre en laserprintere i visse tilfælde
6
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HP Officejet Pro e-AiOer – MFPer
HP Officejet Pro 6830
e-All-in-One

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

€ 159
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Farver i professionel kvalitet til en
lavere pris sammenlignet med
laserprintere
Op til 18 / 10 sider/min ISO4
3.0 / 10.0 cent1
Up to 1.000/825 side ydeevne14
Forbedrede
produktivitetsfunktioner
35-siders ADF
2,65" (6,75 cm)
farveberøringsskærm
Automatisk dupleks
225-arks papirbakke
Let mobil udskrivning på arbejdet
eller på farten
USB / Ethernet / trådløst
Op til 15.000 siders normeret
forbrug
Anbefalet antal sider pr. måned:
200-800
1-3 brugere

€ 179-199/ €279
Alle funktionerne i HP Officejet Pro
6830 plus:
+
Op til 19 / 14.5 sider/min ISO4
+
2.0 / 7.0 cent1
+
Up to 2.300/1.000 side ydeevne14
+
Glasplade i Legal størrelse
+
Scan til e-mail, skyen eller
netværksmapper
+
Op til 30.000 siders normeret
forbrug
+
Anbefalet antal sider pr. måned:
250 til 2.000
HP Officejet Pro 8620 tilføjer:
+
Op til 21/16,5 sider/min
+
50-Siders automatisk dupleks
dokumentføder
+
4,3" (10,3 cm) berøringsskærm
+
Tosidet scanning og kopiering
+
Touch-for-at-printe
nærfeltkommunikation (NFC)
+
Anbefalet antal sider pr. måned:
250 til 2.500
+
1-5 brugere
HP Officejet Pro 8630 tilføjer:

7

HP Officejet Pro
276dw MFP

HP Officejet Pro
X476dw MFPer

€ 649

€ 399
Alle funktionerne i Officejet Pro 8600
serien plus:
+
Op til 20 / 16 sider/min ISO4
+
1.6 / 7.2 cent1
+
Op til 2.300/1.500 siders
ydeevne14
+
USB, Ethernet, Wi-Fi , 802.1x
enterprise trådløs sikkerhed,
trådløst bibliotek
+
PCL 5/6 /PS 3 OPD
+
HP Billedbehandling og print
sikkerhedscenter
+
Støtte til HPCR, HPAC
(godkendelse, autorisation, PIN)
ePrint, App'er, AirPrint™
+
Opt. Sekundær bakke til 250 ark
+
Hukommelseskort, USB 2.0 på
forsiden, direkte PDF-udskrift

Alle funktionerne i HP Officejet Pro
276dw plus:
+
Ligner en laserprinter, arbejder
som en laserprinter, koster halvt
så meget
+
Op til 36 / 36 sider/min ISO4
+
Op til 55 sider/min. i generelt
kontorbrugstilstand
+
1.3 / 6.8 cent1
+
Op til 9.200/6.600 siders
ydeevne14
+
2 bakker: 500 + 50-arks MP
–
Kun ethernet (ingen Wi-Fi )
–
Ingen hukommelseskortholder
(kun USB)
+
Op til 50.000 siders normeret
forbrug
+
Op til 500-4.000 Anbefalet antal
sider pr. måned
+
3 – 10 brugere
Officejet Pro X476dw tilføjer
+
802.11.n Wi-Fi
+
Direkte trådløs

+
2 250-arks papirbakke
© Copyright 2015 Hewlett-Packard
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+
+

2 sæt standard farveblæk
OCR software

HP Officejet Pro
X576dw MFP

€ 849
Alle funktionerne i HP Officejet Pro
X476 serien plus:
+
Op til 42 / 42 sider/min ISO4
+
Op til 70 sider/min. i generelt
kontorbrugstilstand
+
Op til 75.000 siders normeret
forbrug
+
Op til 2.000 – 6.000 anbefalet
antal sider pr. måned
+
5-15 brugere

HP Officejet Enterprise
Color (Flow) X585 serien
MFPer

€ 1.799-2.549
Alle funktionerne i HP Officejet Pro
X576dw plus:
+
Op til 44 / 44 sider/min ISO4
+
Op til 72 sider/min. i generelt
kontorbrugstilstand
+
1.2 / 5.6 cent1
+
Op til 80.000 siders normeret
forbrug
+
Fuldfarve 8" / 20,3-cm
berøringsskærmpanel
+
320GB krypteret hard drv
+
Enterprise niveau automatisk
dokumentføder/scanner
+
Virksomhedsadministration,
sikkerhed, løsningssupport
OJ Enterprise X585f tilføjer
+
Fax
OJ Enterprise X585fz tilføjer
+
HP EveryPage ultralydsopdagelse
af dobbeltføder
Integreret tastatur
+
Heavy-duty scanner, OCR
+
Automatisk dokumentføder til
dupleksudskrivning med enkelt
gennemløb

HP Officejet Pro printere
HP Officejet Pro 6230

€ 79
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Farver i professionel kvalitet til en
lavere pris sammenlignet med
laserprintere
Op til 18 / 10 sider/min ISO4
3.0 / 10.0 cent1
Forbedrede
produktivitetsfunktioner
225-arks papirbakke
Automatisk dupleks
Fire blækpatroner / højkapacitet
tilgængelige
Print farvebrochurer til kant
Let mobil udskrivning på arbejdet
eller på farten
USB / Ethernet / trådløst
Udskriv fra smartphone og
tablet pc
Op til 15.000 siders normeret
forbrug
Anbefalet antal sider pr. måned:
200-800
1-3 brugere
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HP Officejet Pro 8100

€ 109
Alle egenskaber i OJ Pro 6230 plus:
+
Op til 20 / 16 sider/min ISO4
+
2.0 / 7.0 cent1
+
Op til 2.300/1.500 siders
ydeevne14
+
USB, Ethernet, Wi-Fi, 802.1x
trådløs, trådløs direkte
+
ePrint, App'er AirPrint™
+
USB 2.0 port med direkte PDFudskrift
+
Opt. Sekundær 250-arks papirbakke
+
Op til 25.000 siders normeret
forbrug
+
Op til 250 – 2,500 Anbefalet antal
sider pr. måned
+
1-5 brugere

Officejet Pro 251dw

€ 299
Alle egenskaber i OJ Pro 8100 plus:
+
Op til 20 / 16 sider/min ISO4
+
1.6 / 7.2 cent1
+
USB, Ethernet, Wi-Fi, 802.1x
Enterprise trådløs sikkerhed,
trådløst bibliotek
+
4.3”/10.9-cm berøringsskærm
farvedisplay
+
PCL 5/6 /PS 3 OPD
+
Understøtter HPAC (PIN-kode,
godkendelse, autorisation)
+
ePrint, app'er, AirPrint™
+
250-arks papirbakke –
opt. Sekundær 250 ark
+
Hukommelseskort, USB 2.0 på
forsiden, direkte PDF-udskrift
+
Op til 30.000 siders normeret
forbrug

Officejet Pro
X451dw

€ 399
Alle egenskaber i OJ Pro 251dw plus:
+
Ligner en laserprinter, arbejder
som en laserprinter, koster halvt
så meget
+
Op til 36 / 36 sider/min ISO4
+
Op til 55 sider/min generel
kontortilstand
+
1,3/6,8 cent
+
Op til 9.200/6.600 siders
ydeevne14 2,0” / 5,1-cm mono
display
(ingen app'er)
+
500 + 50-arks MP – opt.
sekundær 500
+
Kun ethernet (ingen Wi-Fi )
+
Ingen USB på forsiden /
hukommelseskortholder
+
Op til 50.000 siders normeret
forbrug
+
Op til 500 – 4.000 Anbefalet antal
sider pr. måned
+
3 – 10 brugere

Officejet Pro X451dw tilføjer
+
802.1.x Wi-Fi
+
Direkte trådløs
© Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden
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Officejet Pro
X551dw

€599
Alle egenskaber i OJ Pro X451dw plus:
+
Op til 42 / 42 sider/min ISO4
+
Op til 70 sider/min. i generelt
kontorbrugstilstand
+
4,3" (10,9 cm)
farveberøringsskærm
+
App'er
+
Understøtter HPAC (PIN-kode,
godkendelse, autorisation)
+
USB på forsiden med direkte PDF
udskrivning
+
Op til 75.000 siders normeret
forbrug
+
Op til 2.000 – 6.000 anbefalet
antal sider pr. måned
+
5-15 brugere

Officejet Enterprise X555dn
/ X555xh

€679-1.089
Alle egenskaber i OJ Pro X551dw plus:
+
Op til 44 / 44 sider/min ISO4
+
Op til 72 sider/min. i generelt
kontorbrugstilstand
+
1.2 / 5.6 cent1
+
Justerbar 4.3” / 10.9-cm farve
SVGA-touchskærm
+
Op til 80.000 siders normeret
forbrug
+
Duplex-udskrivning til
virksomhedsgrupper af 5-15 mand
+
Papirkapacitet op til 1.050 ark med
valgfrit produktstativ 12
+
Virksomhedsadministration,
sikkerhed, løsningssupport
Officejet Enterprise X555xh tilføjer
+
320 GB krypteret harddisk

Stol på HP.
HP er førende i inkjet-innovation
• HP Officejet Pro X og Officejet Enterprise X-serien
har samme innovation -- HP PageWide teknologi anvendt i HP industriniveau trykpresser
• Ud over enheden er HP førende i ITintegrationsfunktioner
• Vores førende position inden for databehandling og
serviceydelser gør os det oplagte valg af integration
af arbejdsgange og indholdsstyring
• Besøg disse links for at få mere at vide:
hp.com/go/officejetenterprisex
hp.com/go/officejetprox
hp.com/go/officejetpro

9
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HP Officejet Pro og Officejet Enterprise priser
BLI - sommeren 2015 Udvalg / vurderinger
Officejet Enterprise Color X585 MFP Serien - Enestående A4 Color MFP (multifunktionsprodukt) til små og mellemstore
arbejdsgrupper
Officejet Enterprise Color X555 Serien - Enestående A4 Farve printer til små og mellemstore arbejdsgrupper
Officejet Enterprise Color X585 MFP - Meget flotte vurderinger sammenlignet med konkurrerende Laser/LED modeller

CNET
Officejet Pro X576dw MFP - Meget flot vurdering «««««

Redaktørernes valg
HP Officejet Pro X585dn MFP (multifunktionsprodukt) ««««««

10
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Ressourcer
Online
• HP Officejet Pro og Officejet Enterprise websted

Hvidbøger
• Spar på ressourcerne uden at gå på kompromis med ydeevnen - HP Officejet Enterprise farve X-serien
• HP Officejet Pro X-serien af printere - banebrydende design med tanke på miljøet
• HP Officejet Pro X551dw vs. Konkurrerende laserprintere - BLI sammenligning
• HP Officejet Pro 86X0 Serier vs. laserenheder - BLI sammenligning af printerforbrugsvareaffald
• HP Officejet Pro 86X0 Serier vs. laserenheder - BLI sammenligning af energiforbrug
• Indendørs luftkvalitet betyder noget - hvordan originale HP blækpatroner gør en forskel
• HP PageWide teknologi - banebrydende, professionel kvalitet

11
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Bemærkninger
1.

HP Officejet Enterprise X-serien: Pris pr. side (CPP) er baseret på størsteparten af farvelaser-MFP'er (multifunktionsprodukter) ≤ $3.000 (USD) og på de fleste farvelaserprintere ≤ $1.200 (USD) pr. december 2013 og baseret på markedsandele
som rapporteret af IDC pr. 3. kvartal 2013. ISO-kapacitet er baseret på løbende udskrivning i standardtilstand. HP Officejet Pro X-serien: Pris pr. side (CPP) er baseret på størsteparten af farvelaser-MFP'er (multifunktionsprodukter) ≤ $1.000
USD og på de fleste farvelaserprintere < $800 USD pr. august 2013 og baseret på markedsandele som rapporteret af IDC pr. andet kvartal 2013. ISO-kapacitet er baseret på løbende udskrivning i standardtilstand. Officejet Pro 200-serien:
Størstedelen af farvelaserprintere <US$300 og farvelaserprintere AiOer <US$500 pr. oktober 2013. Officejet Pro 8600 serien: Størstedelen af farvelaserprintere AiOer <US$500, august 2013; baseret på markedsandele som rapporteret af IDC
pr. 2. kvartal 2013. Officejet Pro 6000-serien: Pris pr. side (CPP) sammenligner størstedelen af flergennemløbsfarvelaserprintere < $300 USD pr. februar 2015, baseret på markedsandele som rapporteret af pr. fjerde kvartal af IDC. Pris pr. side
for laserforbrugsvarer er baseret på offentliggjorte specifikationer for producentens XL-patroner. Få flere oplysninger på hp.com/go/officejet. OJ Pro ISO-kapacitet for patroner med højeste kapacitet, baseret på fortløbende print. se HP
Officejet omkostning pr. side (CPP) baseret på højkapacitets HP 970XL/ 971XL, 950XL/ 951XL, 934XL/ 935XL eller standardkapacitets 980 blækpatroner med en anslået salgspris, offentliggjort udbytte for farveudskrifter og uafbrudt
udskrivning i standardtilstand. Se hp.com/go/learnaboutsupplies.

2.

Officejet Enterprise X seriens energikrav er baseret på gennemsnittet af førende konkurrent farvelaserprintere MFP'er ≤$3.000 USD, IDC pr. 3. kvartal 2013. Energiforbruget baseret på interne HP-test og Buyers Lab Inc. test i januar 2015.
Officejet Pro X-seriens energikrav er baseret på størstedelen af farvelaserprintere < $800 USD og farvelaserprintere MFP'er < $1000 pr. maj 2015. Energiforbruget baseret på HP-test. Officejet Pro serie 200 energi er baseret på størstedelen af
farvelaserprintere < USD 300, september 2012. Energiforbruget er baseret på HP og tredjeparts test. Officejet Pro serie 8600 energikrav er baseret på størstedelen af farvelaser-MPF'er < US$500, august 2013. Officejet Pro's ISO-ydelse med
patroner af højeste kapacitet. Strømforbruget er baseret på HP's tests. Officejet Pro 8100 energikrav er baseret på størstedelen af farvelaserprintere < US$300, marts 2011. Officejet Pro med patroner med den højeste kapacitet.
Strømforbruget er baseret på HP's tests. De faktiske omkostninger og strømforbruget kan variere. Få flere oplysninger på www.hp.com/go/officejet.

3.

Officejet Enterprise X: Sammenlignet med størsteparten af farvelaserprintere ≤$1.200 USD og farvelaser-MFP'er ≤$3.000 baseret på markedsandele rapporteret af IDC pr. tredje kvartal 2013. Beregningen sammenligner vægten af de
forbrugsvarer og emballage for blækpatroner, der skal bruges til det samme antal sider baseret på ISO-ydelse og uafbrudt udskrivning. Officejet Pro X: Sammenligner vægten af tomme blækpatroner og emballagematerialer, som skal bruges
til 15.000 sider ved brug af XL-patroner hos store konkurrenter i samme klasse af farvelaser-MFP'er (multifunktionsprodukter) ≤$1.000 USD og farvelaserprintere ≤$800 USD pr. oktober 2012. Testet af Buyer's Lab Inc. Du kan få yderligere
oplysninger på hp.com/go/officejet.

4.

Officejet Enterprise X: Sammenligning baseret på producentens udgivne specifikationer for hurtigst mulige farvetilstand (pr. december 2013) og omfatter farvelaser-MFP'er ≤$3.000 USD og farvelaserprintere $1.200 USD,baseret på
markedsandele som rapporteret af IDC pr. tredje kvartal 2013 og HP's interne printertest i den hurtigst mulige farvetilstand (prøve fra dokumentkategorien med 4 sider testet i henhold til ISO 24734). Der er yderligere oplysninger på
hp.com/go/printerhastigheder. Officejet Pro X: Sammenligning baseret på producentens udgivne specifikationer for hurtigst mulig farvetilstand (pr. august 2013), og omfatter farvelaser-MFP'er (multifunktionsprodukter) < $1.000 USD og
farvelaserprintere <$800 USD pr. august 2013 baseret på markedsandele rapporteret af IDC i andet kvartal af 2013 og HP's interne printertest med den hurtigst mulige farvetilstand (prøvedokument på 4 sider testet i henhold til ISO 24734).
Der er yderligere oplysninger på hp.com/go/printerclaims. Andre Officejet Pro modeller: Efter første sæt ISO-testsider. Der er yderligere oplysninger på hp.com/go/printerhastigheder.

5.

Skal købes separat.

6.
7.

Baseret på interne HP-test ved brug af papir med logoet ColorLok®. Der er flere oplysninger på hp.com/go/printerpermanence.
Baseret på papirbranchens prognoser for syrefrit papir og originalt HP-blæk; Stabilitetsdata for farvestoffet er opnået ved stuetemperatur, baseret på lignende systemer, der er testet i overensstemmelse med ISO 11798 og ISO 18909.

8.

Tilgængeligt på HP Officejet Pro 200 , HP Officejet Pro X og HP Officejet Enterprise X-serien

9.
10.

Tilgængeligt på udvalgte modeller og firmware-versioner. Se produktdokumentationen eller besøg hp.com/go/ipsc for at få yderligere oplysninger
HP Web Jetadmin er gratis og kan hentes på hp.com/go/webjetadminHP Universal-printerdriveren er gratis og kan hentes på hp.com/go/upd.

11.

HP-Billedbehandling og print sikkerhedscenter, HP-Adgangskontrol, HP Capture and route.

12.
13.

Tilkøb af en valgfri papirbakke er påkrævet.
Onsite-serviceniveauet er ikke tilgængeligt i alle geografiske områder. I nogle tilfælde kan onsite-serviceydelser udføres af en HP autoriseret servicetekniker.

14.

Baseret på originale HP højkapacitetsblækpatroner. Blækpatroner med høj kapacitet medfølger ikke. De skal købes særskilt.

AirPrint og AirPrint-logoet er varemærker tilhørende Apple® Inc. iPad, iPhone og iPod touch er varemærker tilhørende Apple Inc., som er registreret i USA og andre lande.
ENERGY STAR er et registreret varemærke tilhørende det amerikanske miljøagentur (U.S. Environmental Protection Agency).
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