ΟΔΗΓΙΕΣ– Αφαιρέστε αυτή τη διαφάνεια
Σκοπός του παρόντος είναι η παροχή κατευθυντήριων γραμμών και ιδεών έναρξης συζήτησης σχετικά με το πώς η
PPS παρουσιάζει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των συσκευών εκτύπωσης και απεικόνισης inkjet. Όλες οι
πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν είναι δημόσιας φύσης και μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις συζητήσεις με
τους πελάτες. Λάβετε υπόψη τα εξής κατά τη χρήση του παρόντος:
1. ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ.
2. Συμπληρώστε τα προσωπικά στοιχεία σας στη διαφάνεια 2.
3. Η προβολή σε ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ενεργοποιεί τις κινούμενες εικόνες. Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε την πρόοδο των
κινούμενων εικόνων πριν την επίδειξη στους πελάτες.
4. ΟΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΟΜΙΛΗΤΗ παρέχουν συμπληρωματικές πληροφορίες.
5. Το παρόν έγγραφο συμμορφώνεται με τις οδηγίες επωνυμίας που ισχύουν από τον Μάιο του 2015. Για
αναλυτικότερη ενημέρωση, στο τέλος της παρουσίασης έχουν προστεθεί περισσότερες διαφάνειες.
6. Οι αντιπρόσωποι του δημόσιου τομέα, να διαβάσουν τις τιμές στις διαφάνειες 8 και 9 και να τις τροποποιήσουν,
εάν χρειάζεται, σύμφωνα με τις τιμές συμβολαίου του πελάτη.

1
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Καταρρίπτουμε τους μύθους
γύρω από τη μελάνη
στην εκτύπωση γραφείου
Ας εξετάσουμε καλύτερα τη χρήση της μελάνης στο γραφείο
Όνομα ομιλητή / Ημερομηνία, μήνας, 2015
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ΜΥΘΟΣ: Η χρήσητηςμελάνηςστογραφείο είναι ακριβή
Δεν ισχύει — Είναι δυνατή η σημαντική εξοικονόμηση
κόστους
• Έως 50% χαμηλότερο κόστος ανά έγχρωμη σελίδα, συγκριτικά με τους laser
του ανταγωνισμού1
• Τα προϊόντα HP Officejet Pro έχουν πιστοποίηση ENERGY STAR® και
καταναλώνουν έως 50% λιγότερη ενέργεια σε σχέση με τους έγχρωμους
laser2
• Οι εκτυπωτές και τα MFP HP Officejet Enterprise X series καταναλώνουν έως
65% λιγότερη ενέργεια συγκριτικά με τους έγχρωμους laser (βάσει μέσης
εβδομαδιαίας χρήσης ενέργειας)2
• Μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Λιγότερες εκπομπές ρύπων και έως
90% λιγότερα απορρίμματα συσκευασίας κατά βάρος (στα μοντέλα Officejet
Enterprise X) συγκριτικά με τους έγχρωμους laser
–

3

Τα αυθεντικά δοχεία μελάνης pigment HP απαιτούν λιγότερα υλικά
συσκευασίας σε σχέση με τα δοχεία γραφίτη. Ανατρέξτε στις εικόνες στα
δεξιά, όπου συγκρίνεται η μελάνη του HP Officejet Enterprise X (αριστερά)
με τον γραφίτη του Kyocera FS-C2626 (δεξιά)3
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ΜΥΘΟΣ: Οι συσκευές inkjet είναι για οικιακή χρήση, όχι γραφείου
Δενισχύει—Τα επαγγελματικάπροϊόντα μελάνης HP έχουν κατασκευαστεί για επαγγελματική απόδοση
• Οι εκτυπωτές, τα MFP και τα AiO HP Officejet Pro, Pro X και Officejet Enterprise X
εκτυπώνουν έως και δύο φορές πιο γρήγορα (έως 72 σελ./λ. στη γενική λειτουργία
γραφείου) και με το μισό κόστος ανά σελίδα συγκριτικά με τους εκτυπωτές laser4,1
• Έχουν περάσει τις ίδιες αυστηρές δοκιμές με τους εκτυπωτές HP LaserJet και καλύπτονται
από υπηρεσίες και υποστήριξη εμπορικού επιπέδου. Διαβάστε την αναφορά σύγκρισης της
BLI
• Παρέχουν συνιστώμενους μηνιαίους όγκους εκτύπωσης "επαγγελματικής κλάσης"
• Έχουν σχεδιαστεί να αντέχουν στον κόσμο των επιχειρήσεων με εκτεταμένες δοκιμές
αξιοπιστίας και κορυφαίες δυνατότητες χρήσης. Οι HP Officejet Pro X και Officejet
Enterprise X series διαθέτουν εγγύηση επιτόπιας επισκευής13
• Οι συσκευές HP Officejet Pro X και Officejet Enterprise X έχουν δοχεία με απόδοση σελίδων
συγκρίσιμη με αυτή των laser, ενώ τα υπόλοιπα μοντέλα Officejet Pro δέχονται
προαιρετικά δοχεία υψηλής απόδοσης5
• Στοιβαροί, αξιόπιστοι δίσκοι εισόδου — παρόμοιοι με αυτούς των HP LaserJet. Πολλά
μοντέλα διαθέτουν δίσκους εισόδου 500 φύλλων με προαιρετικό δίσκο 500 φύλλων5
• Οι συσκευές HP Officejet Enterprise X διαθέτουν τα ίδια εξελιγμένα χαρακτηριστικά
ασφάλειας και ροής εργασίας με αυτά των συσκευών HP LaserJet Enterprise, καθιστώντας
τις μια ισχυρή επιλογή για τις απαιτήσεις των μεγάλων επιχειρήσεων
4

Τα μοντέλα HP Officejet Pro και Officejet
Enterprise X μπορούν να μειώσουν το κόστος
στο μισό συγκριτικά με τους έγχρωμους laser.
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ΜΥΘΟΣ: Η ποιότητα εκτύπωσης δεν είναι το ίδιο καλή
Δεν ισχύει — Η ποιότητα εκτύπωσης αποτελεί τη Νο. 1
προτεραιότητα της HP, και κανείς δεν το κάνει καλύτερα
• Οι HP Officejet Pro και Officejet Enterprise X series εκτυπώνουν
έγχρωμες εκτυπώσεις επαγγελματικής ποιότητας και καθαρό μαύρο
κείμενο
• Οι αυθεντικές μελάνες pigment της HP παρέχουν αποτελέσματα
υψηλής ποιότητας ανθεκτικά στο νερό6, το ξεθώριασμα7 και τις
μουτζούρες, ακόμα και με μαρκαδόρους επισήμανσης, και έχουν λάβει
πιστοποιητικά ανθεκτικότητας μελάνης σύμφωνα με το πρότυπο ISO
11798
• Οι κεφαλές εκτύπωσης έχουν σχεδιαστεί να διαρκούν όσο και η
συσκευή
• Προηγμένη κατασκευή HP για άψογη εμπειρία χρήσης
• Οι συσκευές HP Officejet Pro X και Officejet Enterprise X διαθέτουν την
τεχνολογία HP PageWide, η οποία βασίζεται στις προηγμένες
εμπορικές τεχνολογίες εκτύπωσης της HP και η οποία παράγει
σταθερά υψηλή ποιότητα εκτύπωσης
5
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ΜΥΘΟΣ: Οι συσκευές inkjet δεν έχουντιςδυνατότητες διαχείρισης και
ασφάλειας που χρειάζεται το IT μιας επιχείρησης
Δενισχύει—έχουνσχεδιαστεί ώστε να ενσωματώνονται άψογα
στα περιβάλλοντα γραφείου—διαχειριζόμενα ή μη
• Οι συσκευές HP Officejet Pro X και Officejet Enterprise X διαθέτουν ενσωματωμένες
δυνατότητες ασφάλειας και δυνατότητα ορισμού πολιτικών ασφαλείας μέσω του
HP Imaging and Printing Security Center8,9
• Απομακρυσμένη παρακολούθηση και διαχείριση μέσω του HP Web Jetadmin (σε δίκτυο) ή
μέσω USB proxy (απευθείας σύνδεση) και του HP Universal Print Driver8,10
• Λύσεις υποστήριξης συνεργατών για εξελιγμένη ασφάλεια, διαχείριση εγγράφων και
δυνατότητες δρομολόγησης11
• Οι εκτυπωτές HP Officejet Enterprise X, Officejet Pro X και Officejet 200 series
υποστηρίζουν τις υπηρεσίες HP Managed Print Services, οι οποίες συμβάλλουν στη
διαχείριση του συνόλου των εκτυπωτών, στη διατήρηση της εύρυθμης λειτουργίας τους
και στην εξοικονόμηση κόστους
• Η σειρά HP Officejet Enterprise X διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά διαχείρισης και λύσεων
ενός HP Enterprise LaserJet
• Δοκιμές της BLI έδειξαν ότι η ποιότητα εκτύπωσης των συσκευών HP Officejet Pro X και
Enterprise X είναι ισοδύναμη ή καλύτερη από αυτή των laser σε ορισμένες περιπτώσεις
6
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Συσκευές e-AiO και MFP HP Officejet Pro
HP Officejet Pro 6830
e-All-in-One

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

€159
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

€179-199/ €279

HP Officejet Pro
276dw MFP

€399

HP Officejet Pro
X476dw MFP

€649

Όπως ο Officejet Pro 6830 και επιπλέον:
Επαγγελματικό χρώμα με
Όπως ο Officejet Pro 276dw και
Όπως ο Officejet Pro 8600 series
+
Έως 19/14,5 σελ./λ. ISO4
μικρότερο κόστος από αυτό
επιπλέον:
και επιπλέον:
1
+
2,0 / 7,0 λεπτά
των εκτυπωτών laser
+
Μοιάζει με laser, λειτουργεί σαν
+ Έως 20/16 σελ./λ.ISO4
+
Απόδοση σελίδων έως
Έως 18/10 σελ./λ. ISO4
laser, κοστίζει το μισό
+ 1,6/7,2 λεπτά1
14
2.300/1.000
3,0 / 10,0 λεπτά1
+
Έως 36/36 σελ./λ. ISO4
+ Απόδοση σελίδων έως
+
Γυάλινη επιφάνεια σάρωσης
Απόδοση σελίδων έως
+
Έως 55 σελ./λ. στη γενική
2.300/1.500 14
μεγέθους Legal
14
1.000/825
λειτουργία γραφείου
+
Σάρωση σε email, cloud ή φακέλους
+ USB, Ethernet, Wi-Fi, εταιρική
Βελτιωμένα χαρακτηριστικά
+
1,3/6,8 λεπτά1
δικτύου
ασύρματη
ασφάλεια
802.1x,
+
Απόδοση σελίδων έως
παραγωγικότητας
+
Κύκλος λειτουργίας: 30.000 σελ.
ασύρματη άμεση εκτύπωση
9.200/6.60014
ADF 35 σελίδων
+
Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος
+
PCL
5/6
/PS
3
UPD
+
2 δίσκοι: 500 + 50 φύλλων
Έγχρωμη οθόνη αφής 2,65”
σελίδων: 250 - 2.000
+ HP Imaging & Printing
–
Μόνο Ethernet (χωρίς Wi-Fi)
(6,75 cm )
Security
Center
Ο Officejet Pro 8620 έχει επιπλέον:
–
Χωρίς υποδοχές καρτών μνήμης
Αυτόματη εκτύπωση δύο
+
Έως
21/16,5
σελ./λ.
+ Υποστήριξη HPCR, HPAC
(μόνο USB)
όψεων
+
ADF
50
σελίδων
με
αυτόματη
+
Κύκλος λειτουργίας έως 50.000
Δίσκος εισόδου 225 φύλλων
(έλεγχος ταυτότητας,
εκτύπωση δύο όψεων
σελίδες
Εύκολη εκτύπωση από
εξουσιοδότηση, PIN) ePrint,
+
Οθόνη αφής 4,3” (10,3 cm)
+
Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος
φορητές συσκευές στο γραφείο
εφαρμογές,
AirPrint™
+
Σάρωση και αντιγραφή δύο όψεων
σελίδων: 500-4.000
ή εν κινήσει
+ Προαιρετικά 2ος δίσκος 250
+
Εκτύπωση μέσω αφής με NFC
+
3 – 10 χρήστες
USB/Ethernet/ασύρματη
φύλλων
+
Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος
σύνδεση
σελίδων: 250 - 2.500
+ Υποδοχή κάρτας μνήμης, USB
Ο Officejet Pro X476dw έχει
Κύκλος λειτουργίας έως
+
1-5 χρήστες
2.0 στην πρόσοψη, απευθείας
επιπλέον
15.000 σελίδες
εκτύπωση
PDF
+
802.11.n Wi-Fi
Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος
Ο Officejet Pro 8630 έχει επιπλέον:
+
Ασύρματη
άμεση εκτύπωση
200-800 2015 Hewlett-Packard
+
2ο Development
δίσκο χαρτιού 250
φύλλων L.P. Οι πληροφορίες του εγγράφου μπορεί να αλλάξουν
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ο
+
2 σετ τυπικών μελανών
1-3 χρήστες
+

Λογισμικό OCR

HP Officejet Pro
X576dw MFP

€849
Όπως ο Officejet Pro X476 series
και επιπλέον:
+ Έως 42/42 σελ./λ. ISO4
+ Έως 70 σελ./λ. στη γενική
λειτουργία γραφείου
+ Κύκλος λειτουργίας έως
75.000 σελίδες
+ Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος
σελίδων: 2.000 – 6.000
+ 5 – 15 χρήστες

HP Officejet Enterprise
Color (Flow) X585 series
MFP

€1.799-2.549
Όπως ο Officejet Pro X576dw και
επιπλέον:
+
Έως 44/44 σελ./λ. ISO4
+
Έως 72 σελ./λ. στη γενική
λειτουργία γραφείου
+
1,2/5,6 λεπτά1
+
Κύκλος λειτουργίας έως 80.000
σελίδες
+
Πίνακας με οθόνη αφής 8" (20,3
cm) πλήρων χρωμάτων
+
Κρυπτογραφημένος σκληρός
δίσκος 320 GB
+
ADF/σαρωτής εταιρικής κλάσης
+
Εταιρικές δυνατότητες διαχείρισης,
ασφάλεια και υποστήριξη λύσεων
Ο OJ Enterprise X585f έχει επιπλέον
+
Φαξ
Ο OJ Enterprise X585fz έχει επιπλέον
+
Υπερηχητική ανίχνευση διπλής
τροφοδότησης HP EveryPage
Ενσωματωμένο πληκτρολόγιο
+
Σαρωτής υψηλού όγκου, OCR
+
ADF δύο όψεων μονού περάσματος

Εκτυπωτές HP Officejet Pro
HP Officejet Pro 6230

€79
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Officejet Pro 8100

€109

Officejet Pro 251dw

€299

Officejet Pro
X451dw

€399

Επαγγελματικό χρώμα με
Όπως ο OJ Pro 251dw και επιπλέον:
Όπως ο OJ Pro 6230 και
Όπως ο OJ Pro 8100 και
μικρότερο κόστος από αυτό των
+
Μοιάζει με laser, λειτουργεί σαν
επιπλέον:
επιπλέον:
εκτυπωτών laser
laser, κοστίζει το μισό
+ Έως 20/16 σελ./λ. ISO4
+ Έως 20/16 σελ./λ. ISO4
Έως 18/10 σελ./λ. ISO4
+
Έως 36/36 σελ./λ. ISO4
+ 2,0/7,0 λεπτά1
+ 1,6/7,2 λεπτά1
3,0/10,0 λεπτά1
+
Έως 55 σελ./λ. στη γενική
+ Απόδοση σελίδων έως
+ USB, Ethernet, Wi-Fi, εταιρική
Βελτιωμένα χαρακτηριστικά
λειτουργία γραφείου
2.300/1.50014
ασύρματη ασφάλεια 802.1x,
παραγωγικότητας
+
1,3/6,8 λεπτά
+ USB, Ethernet, Wi-Fi,
ασύρματη άμεση εκτύπωση
Δίσκος εισόδου 225 φύλλων
+
Απόδοση έως 9.200/6.600
ασύρματη
σύνδεση
802.1x,
+
Οθόνη
αφής
έγχρωμων
Αυτόματη εκτύπωση δύο όψεων
σελίδες14
ασύρματη
άμεση
εκτύπωση
γραφικών
4,3”
(10,9
cm)
+
Μονόχρωμη οθόνη 2,0” (5,1 cm)
Τέσσερα δοχεία
+ ePrint, εφαρμογές, AirPrint™
+ PCL 5/6 /PS 3 UPD
(χωρίς εφαρμογές)
μελάνης/υψηλής απόδοσης
+
Θύρα
USB
2.0
με
απευθείας
+
Υποστήριξη
HPAC
(PIN,
+
Κύριος δίσκος 500 + 50 φύλλων
Εκτύπωση έγχρωμων
εκτύπωση
PDF
έλεγχος
ταυτότητας,
– προαιρ. 2ος 500 φύλλων
φυλλαδίων χωρίς περίγραμμα
ος
+ Προαιρετικά 2 δίσκος
εξουσιοδότηση)
+
Μόνο Ethernet (χωρίς Wi-Fi)
Εύκολη εκτύπωση από φορητές
+
Χωρίς USB στην πρόσοψη/
συσκευές στο γραφείο ή εν
εισόδου 250 φύλλων
+ ePrint, εφαρμογές, AirPrint™
υποδοχές καρτών μνήμης
κινήσει
+ Κύκλος λειτουργίας έως
+ Δίσκος εισόδου 250 φύλλων –
ος
+
Κύκλος λειτουργίας: 50.000 σελ.
USB/Ethernet/ασύρματη
25.000 σελίδες
προαιρ. 2 250 φύλλων
+
Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος
σύνδεση
+ Υποδοχή κάρτας μνήμης, USB
+ Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος
σελίδων: 500 – 4.000
Εκτύπωση από smartphone και
2.0 στην πρόσοψη με
σελίδων: 250 – 2.500
+
3 – 10 χρήστες
tablet
απευθείας εκτύπωση PDF
+ 1 – 5 χρήστες
Κύκλος λειτουργίας: 15.000
+ Κύκλος λειτουργίας έως
Ο Officejet Pro X451dw έχει
σελ.
30.000 σελίδες
επιπλέον
Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος
+
802.1.x
Wi-Fi
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Ασύρματη άμεση εκτύπωση
1 – 3 χρήστες

Officejet Pro
X551dw

€599
Όπως ο OJ Pro X451dw και
επιπλέον:
+ Έως 42/42 σελ./λ. ISO4
+ Έως 70 σελ./λ. στη γενική
λειτουργία γραφείου
+ Έγχρωμη οθόνη αφής 4,3”
(10,9 cm)
+ Εφαρμογές
+ Υποστήριξη HPAC (PIN,
έλεγχος ταυτότητας,
εξουσιοδότηση)
+ USB στην πρόσοψη με
απευθείας εκτύπωση PDF
+ Κύκλος λειτουργίας έως
75.000 σελίδες
+ Συνιστώμενος μηνιαίος
όγκος σελίδων: 2.000 –
6.000
+ 5 – 15 χρήστες

Officejet Enterprise X555dn
/ X555xh

€679-1.089
Όπως ο OJ Pro X551dw και
επιπλέον:
+ Έως 44/44 σελ./λ. ISO4
+ Έως 72 σελ./λ. στη γενική
λειτουργία γραφείου
+ 1,2/5,6 λεπτά1
+ Ρυθμιζόμενη έγχρωμη οθόνη
αφής SVGA 4.3” (10,9 cm)
+ Κύκλος λειτουργίας έως
80.000 σελίδες
+ Εκτύπωση δύο όψεων για
εταιρικές ομάδες 5-15
χρηστών
+ Χωρητικότητα χαρτιού έως
1.050 φύλλα με την
προαιρετική βάση 12
+ Εταιρικές δυνατότητες
διαχείρισης, ασφάλεια και
υποστήριξη λύσεων
Ο Officejet Enterprise X555xh
έχει επιπλέον
+ Κρυπτογραφημένος σκληρός
δίσκος 320 GB

Βασιστείτε στην HP
Η HP πρωτοπόρος στην καινοτομία inkjet
• Οι σειρές HP Officejet Pro X και Officejet Enterprise X
διαθέτουν τις ίδιες καινοτομίες — τεχνολογία HP
PageWide, η οποία χρησιμοποιείται στις βιομηχανικές
πρέσες εκτύπωσης
• Εκτός από τις συσκευές, η HP είναι ηγέτης και στα
χαρακτηριστικά ενοποίησης
• Η ηγετική μας θέση στους υπολογιστές και στις
υπηρεσίες μάς καθιστούν προφανή επιλογή σε ό,τι
αφορά την ενοποίηση ροών εργασίας και διαχείρισης
περιεχομένου
• Επισκεφτείτε τις παρακάτω σελίδες για να μάθετε
περισσότερα:
hp.com/go/officejetenterprisex
hp.com/go/officejetprox
hp.com/go/officejetpro
9
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Βραβεία HP Officejet Pro και Officejet Enterprise
BLI – Summer 2015 Pick / Ratings
Officejet Enterprise Color X585 MFP Series - Outstanding A4 Color MFP for Small to Mid-Size Workgroups
Officejet Enterprise Color X555 Series - Outstanding A4 Color Printer for Small to Mid-Size Workgroups
Officejet Enterprise Color X585 MFP - Excellent rating versus Competitive Laser/LED models

CNET
Officejet Pro X576dw MFP - Excellent rating «««««

Editor’s Choice
Officejet Enterprise X585dn MFP ««««««
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Πηγές
Online
• Τοποθεσία web HP Officejet Pro και Officejet Enterprise

Τεχνικά έγγραφα
• Εξοικονομήστε πόρους χωρίς θυσίες στην απόδοση – HP Officejet Enterprise Color X series
• Εκτυπωτές HP Officejet Pro X series – Πρωτοποριακή σχεδίαση που σέβεται το περιβάλλον
• Σύγκριση του HP Officejet Pro X551dw με τις συσκευές laser του ανταγωνισμού – Σύγκριση της BLI
• Σύγκριση HP Officejet Pro 86X0 με συσκευές laser – Σύγκριση της BLI για τα απορρίμματα των αναλωσίμων
εκτυπωτών
• Σύγκριση HP Officejet Pro 86X0 με συσκευές laser – Σύγκριση της BLI για την κατανάλωση ενέργειας
• Η ποιότητα του αέρα στους εσωτερικούς χώρους παίζει ρόλο – Πώς τα αυθεντικά δοχεία μελάνης HP κάνουν
τη διαφορά
• Τεχνολογία HP PageWide – Επαναστατικές ταχύτητες, επαγγελματική ποιότητα
11
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Σημειώσεις
1.

HP Officejet Enterprise X series: Ο υπολογισμός του κόστους ανά σελίδα βασίζεται στην πλειονότητα των έγχρωμων MFP laser κάτω των $3.000 και στην πλειονότητα των έγχρωμων εκτυπωτών laser κάτω των $1.200 το Δεκέμβριο του 2013,
σύμφωνα με το μερίδιο αγοράς που αναφέρει η IDC για το 3ο τρίμηνο του 2013. Η απόδοση κατά το πρότυπο ISO βασίζεται σε συνεχή εκτύπωση στην προεπιλεγμένη λειτουργία. HP Officejet Pro X series: Ο υπολογισμός του κόστους ανά σελίδα
βασίζεται στην πλειονότητα των έγχρωμων MFP laser κάτω των $1.000 και στην πλειονότητα των έγχρωμων εκτυπωτών laser κάτω των $800 τον Αύγουστο του 2013, σύμφωνα με το μερίδιο αγοράς που αναφέρει η IDC για το 2ο τρίμηνο του
2013. Η απόδοση κατά το πρότυπο ISO βασίζεται σε συνεχή εκτύπωση στην προεπιλεγμένη λειτουργία. Officejet Pro 200 series: Πλειονότητα έγχρωμων laser κάτω των $300 και έγχρωμων laser AiO κάτω των $500, τον Οκτώβριο του 2013.
Officejet Pro 8600 series: Πλειονότητα έγχρωμων laser κάτω των $500, τον Αύγουστο του 2013. Σύμφωνα με το μερίδιο αγοράς που αναφέρει η IDC το 2ο τρίμηνο του 2013. Officejet Pro 6000 series: Το αναφερόμενο κόστος ανά σελίδα
συγκρίνει την πλειονότητα των έγχρωμων εκτυπωτών laser πολλών περασμάτων κάτω των $300, τον Φεβρουάριο του 2015, σύμφωνα με το μερίδιο αγοράς που αναφέρει η IDC για το 4ο τρίμηνο του 2013. Το κόστος ανά σελίδα για τα
αναλώσιμα laser βασίζεται στις προδιαγραφές των δοχείων μέγιστης χωρητικότητας, όπως έχουν δημοσιευτεί από τους αντίστοιχους κατασκευαστές. Για λεπτομέρειες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση hp.com/go/officejet. Απόδοση OJ Pro ISO με
δοχεία μέγιστης χωρητικότητας και σε συνεχή εκτύπωση. Ανατρέξτε στο κόστος ανά σελίδα των HP Officejet που βασίζεται στην εκτιμώμενη λιανική τιμή, στη δημοσιευμένη απόδοση έγχρωμων εκτυπώσεων και σε συνεχή στην προεπιλεγμένη
λειτουργία των δοχείων υψηλής απόδοσης HP 970XL/971XL, 950XL/951XL, 934XL/935XL ή των δοχείων τυπικής απόδοσης 980. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση hp.com/go/learnaboutsupplies.

2.

Οι αναφερόμενες τιμές ενέργειας της σειράς Officejet Enterprise X βασίζονται στο μέσο όρο των κορυφαίων έγχρωμων laser MFP του ανταγωνισμού κάτω των $3.000, όπως αναφέρει η IDC το 3ο τρίμηνο του 2013. Η χρήση ενέργειας βασίζεται
σε εσωτερικές δοκιμές της HP και σε δοκιμές της Buyers Lab Inc, τον Ιανουάριο του 2015. Οι αναφερόμενες τιμές ενέργειας της σειράς Officejet Pro X βασίζονται στην πλειονότητα των έγχρωμων εκτυπωτών laser κάτω των $800 και των
έγχρωμων laser MFP κάτω των $1.000, το Μάιο του 2015. Χρήση ενέργειας βάσει δοκιμών της HP. Οι αναφερόμενες τιμές ενέργειας της σειράς Officejet Pro 200 βασίζονται στην πλειονότητα των έγχρωμων εκτυπωτών laser κάτω των $300, τον
Σεπτέμβριο του 2012. Χρήση ενέργειας βάσει δοκιμών της HP και τρίτων. Οι αναφερόμενες τιμές ενέργειας της σειράς Officejet Pro 8600 βασίζονται στην πλειονότητα των έγχρωμων εκτυπωτών laser κάτω των $500, τον Αύγουστο του 2013. Η
απόδοση ISO των Officejet Pro υπολογίστηκε με δοχεία μέγιστης χωρητικότητας. Κατανάλωση ενέργειας βάσει δοκιμών της HP. Οι αναφερόμενες τιμές ενέργειας του Officejet Pro 8100 βασίζονται στην πλειονότητα των έγχρωμων εκτυπωτών
laser κάτω των $300, τον Μάρτιο του 2011. OJ Pro με δοχεία μέγιστης χωρητικότητας. Κατανάλωση ενέργειας βάσει δοκιμών της HP. Το πραγματικό κόστος και η κατανάλωση ενέργειας ενδέχεται να διαφέρουν. Για λεπτομέρειες, επισκεφτείτε
τη διεύθυνση www.hp.com/go/officejet.

3.

4.

Officejet Enterprise X: Συγκριτικά με την πλειονότητα των έγχρωμων εκτυπωτών laser κάτω των $1.200 και έγχρωμων laser MFP κάτω των $3.000, σύμφωνα με το μερίδιο αγοράς που αναφέρει η IDC για το 3ο τρίμηνο του 2013. Οι
υπολογισμοί συγκρίνουν το βάρος των αναλωσίμων και των υλικών συσκευασίας των δοχείων που απαιτούνται για τον ίδιο αριθμό σελίδων με βάση την απόδοση κατά το πρότυπο ISO σε συνεχή εκτύπωση. Officejet Pro X: Σύγκριση βάρους των
κενών δοχείων και των υλικών συσκευασίας που απαιτούνται για την εκτύπωση 15.000 σελίδων με τη χρήση δοχείων μέγιστης χωρητικότητας έγχρωμων MFP laser κάτω των $1.000 και έγχρωμων εκτυπωτών laser κάτω των $800 δολαρίων
των κύριων ανταγωνιστών μας, τον Οκτώβριο του 2012. Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε από τη Buyers Lab Inc. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη διεύθυνση hp.com/go/officejet.
Officejet Enterprise X: Σύγκριση βάσει των δημοσιευμένων προδιαγραφών των κατασκευαστών στην ταχύτερη διαθέσιμη έγχρωμη λειτουργία (από το Δεκέμβριο του 2013). Περιλαμβάνει έγχρωμους MFP laser κάτω των $3.000 και έγχρωμους
εκτυπωτές laser κάτω των $1.200, βάσει του μεριδίου αγοράς που αναφέρει η IDC για το 3ο τρίμηνο του 2013 και εσωτερικών δοκιμών της HP στην ταχύτερη διαθέσιμη έγχρωμη λειτουργία (δείγμα εγγράφου 4 σελίδων του ISO 24734). Για
περισσότερες πληροφορίες: hp.com/go/printerspeeds. Officejet Pro X: Σύγκριση βάσει των δημοσιευμένων προδιαγραφών των κατασκευαστών στην ταχύτερη διαθέσιμη έγχρωμη λειτουργία (τον Αύγουστο του 2013). Περιλαμβάνει έγχρωμους
MFP laser κάτω των $1.000 και έγχρωμους εκτυπωτές laser κάτω των $800, τον Αύγουστο του 2013, βάσει του μεριδίου αγοράς που αναφέρει η IDC για το 2ο τρίμηνο του 2013 και εσωτερικών δοκιμών της HP στην ταχύτερη διαθέσιμη
έγχρωμη λειτουργία (δείγμα εγγράφου 4 σελίδων του ISO 24734). Για περισσότερες πληροφορίες: hp.com/go/printerclaims. Άλλα μοντέλα Officejet Pro: Μετά το πρώτο σετ δοκιμαστικών σελίδων ISO. Για περισσότερες πληροφορίες:
hp.com/go/printerspeeds.

5.

Πωλείται ξεχωριστά.

6.
7.

Βάσει εσωτερικών δοκιμών της HP με τη χρήση χαρτιού με το λογότυπο ColorLok. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη διεύθυνση hp.com/go/printpermanence.
Βάσει προβλέψεων για χαρτιά χωρίς οξέα και αυθεντικές μελάνες HP. Δεδομένα χρωματικής σταθερότητας σε θερμοκρασία δωματίου βάσει παρόμοιων συστημάτων που ελέγχθηκαν σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 11798 και ISO 18909.

8.

Διαθέσιμο στους HP Officejet Pro 200, HP Officejet Pro X και HP Officejet Enterprise X series.

9.
10.

Διαθέσιμο σε επιλεγμένα μοντέλα προϊόντων και εκδόσεις υλικολογισμικού. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του προϊόντος ή στη διεύθυνση hp.com/go/ipsc για περισσότερες πληροφορίες.
Το HP Web Jetadmin είναι δωρεάν και διατίθεται για λήψη στην τοποθεσία hp.com/go/webjetadmin. Το HP Universal Print Driver παρέχεται δωρεάν και διατίθεται για λήψη στην τοποθεσία hp.com/go/upd.

11.

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

12.
13.

Απαιτείται η αγορά πρόσθετου προαιρετικού δίσκου χαρτιού.
Οι επιτόπιες υπηρεσίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις γεωγραφικές τοποθεσίες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι επιτόπιες υπηρεσίες μπορεί να παρέχονται από εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις της HP.

14.

Βάσει των αυθεντικών δοχείων μελάνης υψηλής απόδοσης HP. Τα δοχεία μελάνης υψηλής χωρητικότητας δεν περιλαμβάνονται. Τα προμηθεύεστε ξεχωριστά.

Η ονομασία AirPrint και το λογότυπο AirPrint είναι εμπορικά σήματα της Apple® Inc. Οι ονομασίες iPad, iPhone και iPod touch είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc. κατατεθέντα στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες/περιοχές.
Η ονομασία ENERGY STAR είναι σήμα κατατεθέν της Υπηρεσίας Προστασίας του Περιβάλλοντος των ΗΠΑ.
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Σας ευχαριστούμε
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