OHJEET – poista tämä dia
Tämä sarja on tarkoitettu ohjeelliseksi ja keskustelun avaajaksi siitä, miten PPS esittelee mustesuihkutulostuksen ja
kuvantamistarjoukset. Kaikki tässä esitetty tieto on julkista, ja sitä voidaan käyttää keskusteluissa asiakkaiden
kanssa. Huomioi seuraavat asiat ennen sarjan käyttöä:
1. POISTA TÄMÄ DIA.
2. Lisää omat tietosi diaan 2.
3. DIAESITYS-tila aktivoi animaatiot. Varmista, että tiedät miten animaatiot toimivat ennen kuin esität niitä
asiakkaille.
4. PUHUJAN MUISTIINPANOT antavat lisätietoa.
5. Tämä diasarja on toukokuun 2015 tuotemerkkien mukainen. Esityksen loppuun on lisätty ylimääräisiä dioja
tarkempaa esittelyä varten.
6. Tarkista julkisen sektorin asiakkaille esittäessäsi diojen 8 ja 9 hinnoittelu. Muuta asiakkaiden sopimushintojen
mukaisiksi.
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4AA5-1003FIE, tark. 2. kesäkuu 2015

Toimistotulostuksen
mustemyytit murtuvat
Toimistoissa käytettävien musteiden lähempi tarkastelu
Puhujan nimi / päivämäärä.2015
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MYYTTI: Muste on liian kallista toimistokäyttöön.
Ei ole totta. Hintasäästöt voivat olla huomattavia
• Jopa 50 % edullisempi värisivujen tulostus kuin kilpailevilla
lasertulostimilla1
• HP Officejet Pro -tuotteilla on ENERGY STAR®-sertifiointi, ja ne
kuluttavat jopa 50 % vähemmän energiaa kuin laserväritulostimet2
• HP Officejet Enterprise X sarjan tulostimet ja monitoimitulostimet
kuluttavat jopa 65 % vähemmän energiaa kuin laserväritulostimet
(perustuu keskimääräiseen viikoittaiseen energiankulutukseen)2
• Pienemmät ympäristövaikutukset. Vähemmän päästöjä ja jopa
90 % vähemmän pakkausjätettä suhteessa painoon (Officejet
Enterprise X -mallit) kuin laserväritulostimilla
– Alkuperäiset HP-pigmenttimustekasetit vaativat vähemmän
pakkausmateriaalia kuin värikasetit. Katso oikealla olevia kuvia
ja vertaa HP Officejet Enterprise X:n (vasemmalla) mustetta
Kyocera FS-C2626:n (oikealla) värijauheeseen3

3
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50 %

MYYTTI: Mustesuihkutulostimet ovat kotikäyttöön, ei yrityksille.
Ei ole totta—HP:n yritysmustetuotteet on suunniteltu täyttämään yritysten suorituskykytarpeet
• HP Officejet Pro -, Pro X - ja Officejet Enterprise X -tulostimet,
monitoimitulostimet ja AiO-tulostimet tulostavat jopa kaksi kertaa nopeammin
(jopa 72 s/min Yleinen toimisto -tilassa) ja puolet edullisemmalla sivuhinnalla
kuin lasertulostimet4,1
• Niille tehdään samat tiukat testaukset kuin HP LaserJet -tulostimille, ja niille
tarjotaan sama yritystason palvelu ja tuki. Lue BLI:n kilpailukykyraportti
• Ne tuottavat suositellut ”yritystason” kuukausittaiset tulostusmäärät
• Suunniteltu kestämään yrityskäyttö, läpäissyt laajat luotettavuutta mittaavat
testit, erinomainen käytettävyys. Paikan päällä takuukorjaus koskee HP
Officejet Pro X - ja Officejet Enterprise X -sarjaa13
• HP Officejet Pro X - ja Officejet Enterprise X -tuotteiden kaseteilla on lasereihin
verrattavat sivutuotot ja muihin Officejet Pro -malleihin on valinnaisena tarjolla
riittoisia kasetteja5
• Vankkaa tekoa, luotettavat syöttölokerot, samanlaiset kuin HP LaserJet tulostimissa; useissa malleissa on mukana 500 arkin syöttölokerot ja lisäksi
lisävarusteena on saatavissa 500 arkin syöttölokero5
• HP Officejet Enterprise X -laitteissa on samat edistykselliset suojaus- ja
työnkulkuominaisuudet kuin HP Laserjet Enterprise -laitteissa, mikä tekee
niistä kestävän valinnan suuriinkin yrityksiin.
4
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HP Officejet Pro - ja Officejet Enterprise X mallit voivat pienentää tulostuskustannukset
puoleen laserväritulostimiin verrattuina.

MYYTTI: Tulostuslaatu ei ole riittävän hyvä.
Ei ole totta. Tulostuslaatu on prioriteetti numero1
HP:llä, eikä kukaan muu pysty parempaan
• HP Officejet Pro - ja Officejet Enterprise X -sarja tuottaa
ammattitasoisia väritulosteita ja tarkkaa mustaa tekstiä
• Alkuperäiset HP-pigmenttimusteet tuottavat korkealaatuiset,
vedenkestävät6 tulokset, jotka eivät haalistu7 tai tahriinnu edes
korostuskynää käytettäessä. Ne ovat saaneet
kestävyyssertifioinnin ISO 11798 -standardin mukaan
• Tulostuspäät on suunniteltu kestämään tuotteen koko käyttöikä
• Tahriintumattomat tulosteet edistyksellisen HP-tekniikan ansiosta
• HP Officejet Pro X - ja Officejet Enterprise X -tuotteissa on HP
PageWide -teknologia, joka perustuu HP:n edistyksellisiin
kaupallisiin tulostusteknologioihin, jotka tuottavat aina saman
tasaisen ja korkealaatuisen tulostuslaadun

5
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MYYTTI: Mustesuihkutulostimissa ei ole niitä hallintaja tietoturvaominaisuuksia, joita IT vaatii.
Ei ole totta. Ne on suunniteltu integroitumaan saumattomasti
toimistoympäristöihin,hallintajärjestelmällä tai ilman
• HP Officejet Pro X - ja Officejet Enterprise X -laitteissa on sisäänrakennetut
suojausominaisuudet ja mahdollisuus asettaa suojausmenettelyjä HP Imaging and
Printing -tietoturvakeskuksen kautta8,9
• Voit etävalvoa ja -hallita tulostimiasi HP Web Jetadminin (verkossa) tai USB:n kautta
käytettävän välityspalvelimen avulla (suora yhteys) tai HP Universal Print Driver -ajurilla8,10
• Tukikumppanuusratkaisuilla lisäsuojauksia, asiakirjanhallinta- ja reititysominaisuuksia11
• HP Officejet Enterprise X -, Officejet Pro X - ja Officejet 200 -sarjan tulostimet voidaan
liittää HP Managed Print Services -palveluun, joka auttaa työpaikan tulostimien hallinnassa
ja käytön sujuvuudessa auttaen samalla pienentämään kustannuksia
• HP Officejet Enterprise X -sarjassa on kaikki samat hallinta- ja ratkaisuominaisuudet kuin
HP Enterprise LaserJet -tulostimissa
• Kolmannen osapuolen BLI:n suorittamissa testeissä HP Officejet Pro X:n ja Enterprise X:n
tulostuslaatu on yhtä hyvä tai joissakin tapauksissa parempi kuin lasertulostimien
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HP Officejet Pro e-AiO - ja monitoimitulostimet
HP Officejet Pro 6830
e-All-in-One

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

159 €
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ammattitason väritulostusta
lasertulostimia edullisemmin
Jopa 18/10 s/min ISO4
3,0/10,0 senttiä1
Sivutuotto jopa 1 000/825 14
Parannetut
tuottavuusominaisuudet
35 arkin automaattinen
asiakirjojen syöttölaite
2,65"/6,75 cm värikosketusnäyttö
Autom. kaksipuol. tulostus
225 arkin syöttölokero
Helppo mobiilitulostus työpaikalla
tai liikkeellä ollessa
USB/Ethernet/langaton
Jopa 15 000 sivun kapasiteetti
Suositeltu sivumäärä kuukaudessa
jopa 200–800
1–3 käyttäjää

179–199 €/279 €
Kaikki Officejet Pro 6830:n
ominaisuudet ja lisäksi:
+
Jopa 19/14,5 s/min ISO4
+
2,0/7,0 senttiä1
+
Sivutuotto jopa 2 300/1 000 14
+
Luvallinen skannauslasi
+
Skannaus sähköpostiin,
pilvipalveluun tai verkkokansioihin
+
Jopa 30 000 sivun kapasiteetti
+
Suositeltu sivumäärä kuukaudessa
jopa 250–2 000
Officejet Pro 8620 lisäksi:
+
Jopa 21/16,5 s/min
+
50 sivun automaattinen
kaksipuolinen tulostus
+
4,3"/10,3 cm kosketusnäyttö
+
Kaksipuolinen skannaus ja
kopiointi
+
Touch-to-print NFC
+
Suositeltu sivumäärä kuukaudessa
jopa 250–2 500
+
1–5 käyttäjää
Officejet Pro 8630 lisäksi:
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HP Officejet Pro
276dw monitoimitulostin

HP Officejet Pro
X476dw monitoimitulostimet

649 €

399 €
Kaikki Officejet Pro 8600 -sarjan
ominaisuudet ja lisäksi:
+
Jopa 20/16 s/min ISO4
+
1,6/7,2 senttiä1
+
Sivutuotto jopa 2 300/1 500 14
+
USB, Ethernet, Wi-Fi, 802.1x
langaton yritystason tietoturva,
suora langaton
+
PCL 5/6 /PS 3 UPD
+
HP Imaging & Printing tietoturvakeskus
+
Tuettuja ovat HPCR, HPAC
(todennus, valtuutus, PIN) ePrint,
Apps, AirPrint™
+
Valinn. 2. 250 arkin lokero
+
Muistikorttipaikka, edessä USB
2.0, suora PDF-tulostus

Kaikki Officejet Pro 276dw:n
ominaisuudet ja lisäksi:
+
Näyttää lasertulostimelta, toimii
kuin lasertulostin, kustannukset
puolet vähemmän
+
Jopa 36/36 s/min ISO4
+
Jopa 55 s/min Yleinen toimisto tilassa
+
1,3/6,8 senttiä1
+
Sivutuotto jopa 9 200/6 600 14
+
2 lokeroa: 500 + 50 arkin MP
–
Vain Ethernet (ei Wi-Fiominaisuutta)
–
Ei muistikorttipaikkaa
(vain USB)
+
Jopa 50 000 sivun kapasiteetti
+
Suositeltu sivumäärä kuukaudessa
jopa 500–4 000
+
3–10 käyttäjää
Officejet Pro X476dw lisäksi
+
802.11.n Wi-Fi
+
Suora langaton

+
2Development
250 arkin paperilokero
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+
+

2 pakkaus vakiovärimustetta
OCR:n ohjelmisto

HP Officejet Pro
X576dw monitoimitulostin

849 €
Kaikki Officejet Pro X476 -sarjan
ominaisuudet ja lisäksi:
+
Jopa 42/42 s/min ISO4
+
Jopa 70 s/min Yleinen toimisto tilassa
+
Jopa 75 000 sivun kapasiteetti
+
Suositeltu sivumäärä kuukaudessa
jopa 2 000–6 000
+
5–15 käyttäjää

HP Officejet Enterprise
Color (Flow) X585 -sarjan
monitoimitulostimet

1 799–2 549 €
Kaikki Officejet Pro X576dw:n
ominaisuudet ja lisäksi:
+
Jopa 44/44 s/min ISO4
+
Jopa 72 s/min Yleinen toimisto tilassa
+
1,2/5,6 senttiä1
+
Jopa 80 000 sivun kapasiteetti
+
Full-color 8"/20,3 cm
kosketusnäyttö-näyttöpaneeli
+
320 Gt:n salattu kiintolevyasema
+
Yritystason ADF/skanneri
+
Yritystason hallinta, tietoturva,
ratkaisutuki
OJ Enterprise X585f lisäksi
+
Faksi
OJ Enterprise X585fz lisäksi
+
HP EveryPage ultraäänellä toimiva
kahden arkin syötön tunnistus
Integroitu näppäimistö
+
Tehokas skanneri, optinen
tekstintunnistus
+
Yhden pyyhkäisyn, kaksipuolinen
automaattinen asiakirjojen
syöttölaite

HP Officejet Pro -tulostimet
HP Officejet Pro 6230

79 €
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ammattitason väritulostusta
lasertulostimia edullisemmin
Jopa 18/10 s/min ISO4
3,0/10,0 senttiä1
Parannetut
tuottavuusominaisuudet
225 arkin syöttölokero
Autom. kaksipuol. tulostus
Neljä mustekasettia/riittoisia
saatavissa
Tulosta reunattomia väriesitteitä
Helppo mobiilitulostus työpaikalla
tai liikkeellä ollessa
USB/Ethernet/langaton
Tulosta älypuhelimista ja
tableteista
Jopa 15 000 sivun kapasiteetti
Suositeltu sivumäärä kuukaudessa
jopa 200–800
1–3 käyttäjää

Officejet Pro 8100

109 €
Kaikki OJ Pro 6230:n ominaisuudet ja
lisäksi:
+
Jopa 20/16 s/min ISO4
+
2,0/7,0 senttiä1
+
Sivutuotto jopa 2 300/1 500 14
+
USB, Ethernet, Wi-Fi, 802.1x
langaton, suora langaton
+
ePrint, Apps, AirPrint™
+
USB 2.0 -portti, jossa suora PDFtulostus
+
Valinn. 2. 250 arkin syöttölokero
+
Jopa 25 000 sivun kapasiteetti
+
Suositeltu sivumäärä kuukaudessa
jopa 250–2 500
+
1–5 käyttäjää

Officejet Pro 251dw

Officejet Pro
X451dw

399 €

299 €
Kaikki OJ Pro 8100:n ominaisuudet ja
lisäksi:
+
Jopa 20/16 s/min ISO4
+
1,6/7,2 senttiä1
+
USB, Ethernet, Wi-Fi, 802.1x
langaton yritystason tietoturva,
suora langaton
+
4,3"/10,9 cm värikosketusnäyttö
+
PCL 5/6 /PS 3 UPD
+
HPAC-tuki (PIN, todennus,
valtuutus)
+
ePrint, apps, AirPrint™
+
250 arkin syöttölokero –
valinn. 2. 250 arkkia
+
Muistikorttipaikka, edessä USB 2.0
-portti, suora PDF-tulostus
+
Jopa 30 000 sivun kapasiteetti

Kaikki OJ Pro 251dw:n ominaisuudet ja
lisäksi:
+
Näyttää lasertulostimelta, toimii
kuin lasertulostin, kustannukset
puolet vähemmän
+
Jopa 36/36 s/min ISO4
+
Jopa 55 s/min Yleinen toimisto tilassa
+
1,3/6,8 senttiä
+
Jopa 9 200/6 600 sivun tuotto14
2,0"/5,1 cm mononäyttö
(ei sovelluksia)
+
500 + 50 arkin MP – valinn. 2. 500
+
Vain Ethernet (ei Wi-Fiominaisuutta)
+
Ei USB:tä
edessä/muistikorttipaikat
+
Jopa 50 000 sivun kapasiteetti
+
Suositeltu sivumäärä kuukaudessa
jopa 500–4 000
+
3–10 käyttäjää
Officejet Pro X451dw lisäksi
+
802.1.x Wi-Fi
+
Suora langaton

8
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Officejet Pro
X551dw

599 €
Kaikki OJ Pro X451dw:n ominaisuudet
ja lisäksi:
+
Jopa 42/42 s/min ISO4
+
Jopa 70 s/min Yleinen toimisto tilassa
+
4,3"/10,9 cm värikosketusnäyttö
+
Sovellukset
+
HPAC-tuki (PIN, todennus,
valtuutus)
+
Edessä USB suoralla PDFtulostuksella
+
Jopa 75 000 sivun kapasiteetti
+
Suositeltu sivumäärä kuukaudessa
jopa 2 000–6 000
+
5–15 käyttäjää

Officejet Enterprise X555dn
/ X555xh

679–1 089 €
Kaikki OJ Pro X551dw:n ominaisuudet
ja lisäksi:
+
Jopa 44/44 s/min ISO4
+
Jopa 72 s/min Yleinen toimisto tilassa
+
1,2/5,6 senttiä1
+
Säädettävä 4,3"/10,9 cm SVGAvärikosketusnäyttö
+
Jopa 80 000 sivun kapasiteetti
+
Kaksipuolinen tulostus yritysten
5–15 hengen ryhmille
+
Paperikapasiteetti jopa 1 050
arkkia valinnaisen tuotetelineen
kanssa 12
+
Yritystason hallinta, tietoturva,
ratkaisutuki
Officejet Enterprise X555xh lisäksi
+
320 Gt:n salattu kiintolevy

HP on luotettava
HP on johtava innovatiivisissa musteissa
• HP Officejet Pro X - ja Officejet Enterprise X sarjoissa on sama innovaatio – HP PageWide teknologia – käytetty ennen vain HP:n teollisuudelle
tarkoitetuissa painokoneissa
• Laitteiden lisäksi HP on johtava yritys ITintegraatiossa
• Tiedonkäsittelyalan ja palveluiden
markkinajohtajana HP on itsestään selvä valinta
työnkulun integrointiin ja sisällönhallintaan
• Saat lisätietoja käymällä seuraavissa osoitteissa:
hp.com/go/officejetenterprisex
hp.com/go/officejetprox
hp.com/go/officejetpro

9
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HP Officejet Pro - ja Officejet Enterprise -sarjan palkinnot
BLI – kesä 2015 valinta / arvostelut
Officejet Enterprise Color X585 -monitoimitulostinsarja - Erinomainen A4 värimonitoimitulostin pienille ja keskisuurille työryhmille
Officejet Enterprise Color X555 -sarja – erinomainen A4-väritulostin pienille ja keskisuurille työryhmille
Officejet Enterprise Color X585 -monitoimitulostin – erinomainen arvosana verrattuna kilpaileviin laser-/LED-malleihin

CNET
Officejet Pro X576dw -monitoimitulostin – erinomainen arvosana «««««

Toimituksen valinta
Officejet Enterprise X585dn -monitoimitulostin ««««««

10
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Resurssit
Online
• HP Officejet Pro - ja Officejet Enterprise -verkkosivu

Tiedotteet
• Säästä resursseja suorituskyvystä tinkimättä – HP Officejet Enterprise Color X -sarjat
• HP Officejet Pro X -sarjan tulostimet – ympäristön huomioon ottavat läpimurtomallit
• HP Officejet Pro X551dw vs. kilpailevat lasertulostimet – BLI vertailu
• HP Officejet Pro 86X0 -sarja verrattuna laserlaitteisiin – BLI-vertailu tulostimien tarvikejätteiden määrästä
• HP Officejet Pro 86X0 -sarja verrattuna laserlaitteisiin – BLI-vertailu energiankulutus
• Sisäilman laatukysymykset – miten alkuperäiset HP:n mustekasetit eroavat muista
• HP PageWide -teknologia – läpimurto nopeudessa, ammattitason laatu

11
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Huomautuksia
1.

HP Officejet Enterprise X -sarjat: Sivuhintalaskelma perustuu enemmistöön enintään 3 000 dollarin monitoimisista laserväritulostimista ja enemmistöön enintään 1 200 dollarin värilasertulostimista joulukuussa 2013 IDC:n ilmoittamien
vuoden 2013 kolmannen neljänneksen markkinaosuuksien perusteella. ISO-riittoisuus perustuu jatkuvaan tulostukseen oletustilassa. HP Officejet Pro X -sarjat: Sivuhintalaskelma perustuu enemmistöön alle 1 000 dollarin monitoimisista
laserväritulostimista ja enemmistöön alle 800 dollarin värilasertulostimista elokuussa 2013 IDC:n ilmoittamien vuoden 2013 toisen neljänneksen markkinaosuuksien perusteella. ISO-riittoisuus perustuu jatkuvaan tulostukseen oletustilassa.
Officejet Pro 200 -sarja: Enemmistö alle 300 dollarin värilasertulostimista ja alle 500 dollarin AiO-värilasertulostimista lokakuussa 2013. Officejet Pro 8600 -sarjat: Enemmistö alle 500 dollarin AiO-värilasertulostimista elokuussa 2013 IDC:n
ilmoittamien vuoden 2013 toisen neljänneksen markkinaosuuksien perusteella. Officejet Pro 6000 -sarjat: Sivuhintavertailussa (CPP) verrataan enemmistöä alle 300 dollarin monikertaisista värilasertulostimista helmikuussa 2015 IDC:n
ilmoittamien vuoden 2013 neljännen neljänneksen markkinaosuuksien perusteella. Lasertulostinten tulostustarvikkeiden sivuhinnat perustuvat julkaistuihin teknisiin tietoihin kunkin valmistajan kasetista, jonka kapasiteetti on suurin.
Lisätietoja on osoitteessa hp.com/go/officejet. OJ Pro ISO -riittoisuus suurimman kapasiteetin kaseteissa jatkuvassa tulostuksessa; katso HP Officejet -sivuhinta perustuu suuren kapasiteetin mustekasettien HP 970XL/971XL, 950XL/951XL,
934XL/935XL tai vakiokapasiteetin 980-mustekasettien arvioituihin jälleenmyyntihintoihin, julkaistuihin väritulostemääriin ja jatkuvaan tulostukseen oletustilassa; katso hp.com/go/learnaboutsupplies.

2.

Officejet Enterprise X -sarjan energiaväite perustuu enintään 3 000 dollarin johtaviin keskimääräisiin kilpaileviin värilasermonitoimitulostimiin IDC:n vuoden 2013 kolmannen neljänneksen tietojen mukaan. Energiankulutus perustuu HP:n
sisäisiin ja Buyers Lab Inc'in testeihin tammikuussa 2015. Officejet Pro X -sarjan energiaväite perustuu enemmistöön alle 800 dollarin värilasertulostimista ja alle 1 000 dollarin värilasermonitoimitulostimista toukokuussa 2015.
Energiankulutus perustuu HP:n testeihin. Officejet Pro 200 -sarjan energiaväite perustuu enemmistöön alle 300 dollaria maksavista värilasertulostimista syyskuussa 2012. Energiankulutus perustuu HP:n ja kolmansien osapuolten testeihin.
Officejet Pro 8600 -sarjan energiaväite perustuu enemmistöön alle 500 dollaria maksavista värilasermonitoimitulostimista elokuussa 2013. Officejet Pro ISO-riittoisuus suuren kapasiteetin kaseteilla. Energiankäyttö perustuu HP:n
testaukseen. Officejet Pro 8100 -sarjan energiaväite perustuu enemmistöön alle 300 dollaria maksavista värilasertulostimista maaliskuussa 2011. Officejet Pro suuren kapasiteetin kaseteilla. Energiankäyttö perustuu HP:n testaukseen.
Todellinen kustannus ja energiankäyttö voivat vaihdella. Katso lisätietoja osoitteesta www.hp.com/go/officejet.

3.

4.

Officejet Enterprise X: Verrattuna enemmistöön enintään 1 200 dollarin värilasertulostimista ja enintään 3 000 dollarin värilasermonitoimitulostimista IDC:n vuoden 2013 kolmannen neljänneksen markkinaosuuksien perusteella. Laskelmassa
verrataan tarvikkeiden ja kasettien pakkausmateriaalin painoa samalle sivumäärälle ISO-standardin mukaiseen riittoisuuteen ja jatkuvaan tulostukseen perustuen. Officejet Pro X: Vertaillaan 15 000 sivuun tarvittavien tyhjien kasettien ja
pakkausmateriaalien painoa käytettäessä suurimman kapasiteetin kasetteja saman luokan tärkeimpien kilpailijoiden alle 1 000 dollarin värilasermonitoimitulostimilla ja alle 800 dollarin värilasertulostimilla lokakuussa 2012. Testaus: Buyers
Lab Inc. Katso lisätietoja osoitteesta hp.com/go/officejet.
Officejet Enterprise X: Vertailu perustuu valmistajien ilmoittamiin tietoihin nopeimmasta käytettävissä olevasta väritilasta (joulukuu 2013) ja sisältää enintään 3 000 dollaria maksavat monitoimivärilasertulostimet sekä alle 1 200 dollarin
värilasertulostimet perustuen IDC:n ilmoittamiin vuoden 2013 kolmannen neljänneksen markkinaosuuksiin sekä HP:n sisäisiin tulostintesteihin nopeimmassa mahdollisessa väritilassa (nelisivuisten esimerkkiluokan asiakirjojen testaus ISO
24734:n mukaan). Lisätietoja: hp.com/go/printerspeeds. Officejet Pro X: Vertailu perustuu valmistajien ilmoittamiin tietoihin nopeimmasta käytettävissä olevasta väritilasta (elokuu 2013) ja sisältää alle 1 000 dollarin
värilasermonitoimitulostimet ja alle 800 dollarin värilasertulostimet elokuussa 2013 IDC:n ilmoittamien vuoden 2013 toisen neljänneksen markkinaosuuksien perusteella ja HP:n omien, nopeimman käytettävissä olevan väritilan testien
perusteella (nelisivuisten esimerkkiasiakirjojen testaus ISO 24734:n mukaan). Lisätietoja: hp.com/go/printerclaims. Muut Officejet Pro -mallit: Ensimmäisen ISO-testisivusarjan jälkeen. Lisätietoja: hp.com/go/printerspeeds.

5.

Hankittava erikseen.

6.
7.

Perustuu HP:n sisäisiin testeihin, joissa on käytetty ColorLok-logolla varustettua paperia. Lisätietoja on osoitteessa hp.com/go/printpermanence.
Perustuu paperialan hapottomia papereita ja alkuperäisiä HP-musteita koskeviin ennusteisiin; väriaineen vakaustiedot huoneenlämmössä perustuvat samanlaisiin järjestelmiin, jotka on testattu ISO 11798- ja ISO 18909 -standardien
mukaisesti.

8.

Saatavissa malleihin HP Officejet Pro 200, HP Officejet Pro X ja HP Officejet Enterprise X -sarjat.

9.
10.

Saatavissa valittuihin tuotemalleihin ja laiteohjelmistoversioihin. Katso tuotedokumentaatio tai käy osoitteessa hp.com/go/ipsc lisätietoja.
HP Web Jetadmin on ilmainen ja ladattavissa osoitteesta hp.com/go/webjetadminHP Universal Print Driver on ilmainen, ja sen voi ladata osoitteesta hp.com/go/upd.

11.

HP Imaging and Printing -tietoturvakeskus, HP Access Control, HP Capture and Route.

12.
13.

Lisävarusteena hankittava paperilokero vaaditaan.
Asiakkaan tiloissa tapahtuvaa palvelutasoa ei ehkä ole saatavissa kaikissa maissa. Joissakin tapauksissa asiakkaan tiloissa tapahtuvat palvelut toimittaa HP:n valtuuttama huoltoasentaja.

14.

Perustuu alkuperäisiin HP:n riittoisiin mustekasetteihin. Riittoisat mustekasetit eivät sisälly pakkaukseen; ne on ostettava erikseen.

AirPrint ja AirPrint-logo ovat Apple® Inc.:n tavaramerkkejä. iPad, iPhone ja iPod touch ovat Apple Inc.:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröimiä tavaramerkkejä.
ENERGY STAR on Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston (Environmental Protection Agency, EPA) rekisteröimä tavaramerkki.
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