ÚTMUTATÁSOK – távolítsa el ezt a diát
A jelen útmutató jellegű prezentációnak a célja, hogy párbeszédet indítson arról, hogyan mutassa be a PPS a
tintasugaras nyomtatási és képalkotási termékkínálatát. Az itt szereplő információk nyilvánosak, és felhasználhatók
a ügyfelekkel folytatott beszélgetések során. A prezentáció használata előtt ügyeljen az alábbiakra:
1. TÁVOLÍTSA EL EZT A DIÁT.
2. Töltse ki személyes adatait a 2. dián.
3. DIAVETÍTÉS üzemmódban elindul az animációk lejátszása. Tapasztalja ki, hogy követik egymást az animációk,
mielőtt az ügyfeleknek is levetítené a prezentációt.
4. Az ELŐADÓI JEGYZETEK bővebb tájékoztatást nyújtanak.
5. A jelen prezentáció 2015. májusi állás szerint összhangban van a márkára vonatkozó előírásokkal. Részletesebb
tájékoztatást a prezentáció végén található kiegészítő diák nyújtanak.
6. A közszférában tevékenykedő üzletkötőknek át kell tekinteniük a 8. és 9. dián szereplő árakat, és szükség
esetén módosítaniuk kell őket az ügyfeleknek szerződésben biztosított árak alapján.
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4AA5-1003HUE, 2. kiadás, 2015. június

Tévhitek eloszlatása
a tinta irodai nyomtatásra való használatával kapcsolatosan
Részletesen az irodai tintasugaras nyomtatásról
Előadó neve / 2015. hónap nap
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TÉVHIT: Túl költséges tintasugaras nyomtatót használni az irodában.
Nem igaz – akár jelentős költségmegtakarítás is elérhető
• A színes nyomtatás oldalköltsége a konkurens lézernyomtatókénál akár
50%-kal alacsonyabb lehet 1
ENERGY STAR® tanúsítvánnyal

• A HP Officejet Pro termékek
rendelkeznek, és
akár 50%-kal kevesebb energiát fogyasztanak, mint a színes
lézernyomtatók2
• Az HP Officejet Enterprise X sorozatú nyomtatók és többfunkciós
készülékek akár 65%-kal kevesebb energiát fogyasztanak, mint a színes
lézernyomtatók (a heti átlagos energiafogyasztás alapján)2
• Kisebb a környezetterhelés. A színes lézernyomtatókhoz képest
csökkentett károsanyag-kibocsátás és tömegarányosan akár 90%-kal
kevesebb csomagolási hulladék (Officejet Enterprise X modellek esetében).
–

3

Az eredeti HP pigment alapú tinták patronjaihoz kevesebb
csomagolóanyagra van szükség, mint a festékkazettákhoz. A jobbra
látható képek a HP Officejet Enterprise X (balra) tintapatronját és a
Kyocera FS-C2626 (jobbra) festékkazettáját vetik össze3
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TÉVHIT: A tintasugaras nyomtatók otthonra valók, üzleti használatra alkalmatlanok
Nem igaz – a HP üzleti tintasugaras termékek kifejezetten üzleti igénybevételre készültek
• A HP Officejet Pro, Pro X és Officejet Enterprise X nyomtatók, többfunkciós és All-inOne készülékek akár kétszer gyorsabban (általános irodai üzemmódban akár 72
oldal/perc sebességgel) és feleakkora oldalankénti költséggel nyomtatnak, mint a
lézernyomtatók4,1
• Ugyanolyan szigorú tesztelésen esnek át, mint a HP LaserJet nyomtatók, és
kereskedelmi szintű szerviz és támogatás jár hozzájuk. Olvassa el a BLI a konkurens
modellekkel való összehasonlításról készült jelentését
• Az ajánlott havi nyomtatási mennyiség szempontjából is „üzleti szintű” készülékek
• Strapabíró kialakításuk megfelel az üzleti világ elvárásainak, átfogó megbízhatósági
tesztelésen estek át, felhasználhatóságuk pedig kimagaslóan jó. A HP Officejet Pro X és
Officejet Enterprise X sorozat tagjaira helyszíni javítási garancia vonatkozik13
• A HP Officejet Pro X és Officejet Enterprise X termékek tintapatronjainak
oldalkapacitása a lézernyomtatókéval vetekszik, más Officejet Pro modellekhez pedig
nagy oldalkapacitású patronok választhatók5
• Masszív, megbízható adagolótálcák a HP LaserJet nyomtatókhoz hasonlóan; több
modell 500 lapos adagolótálcával van felszerelve, amely másik 500 lapos tálcával
bővíthető5
• A HP Officejet Enterprise X készülékek ugyanazokat a fejlett biztonsági és
munkafolyamati funkciókat kínálják, mint a HP LaserJet Enterprise készülékek, így
elsőrangú választásnak bizonyulnak, mivel a nagyvállalati követelményeknek is teljes
mértékben megfelelnek
4

A HP Officejet Pro és Officejet Enterprise X
modellekkel akár felére is csökkenthetők a
nyomtatási költségek a színes lézernyomtatókhoz
képest.
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TÉVHIT: A nyomtatás minőség egyszerűen nem elég jó.
Nem igaz – a HP számára a nyomtatási minőség az első
helyen áll, és ebben felülmúlhatatlanok vagyunk
• A HP Officejet Pro és Officejet Enterprise X sorozat tagjai professzionális
nyomtatási színminőséget és tiszta fekete szöveget produkálnak
• Az eredeti HP pigment alapú tinták kiváló minőségű vízálló6 nyomatokat
biztosítanak, amelyek ellenállnak a fakulásnak7 és az elmosódásnak még
szövegkiemelő használata esetén is, és tintatartóssági tanúsítvánnyal
rendelkeznek az ISO 11798 szabvány szerint
• A nyomtatófejek a termék teljes élettartama alatt tökéletesen
teljesítenek
• A HP továbbfejlesztett műszaki megoldásai gondoskodnak a hibátlan
működésről
• A HP Officejet Pro X és Officejet Enterprise X termékek fel vannak szerelve
a HP PageWide technológiával is, amely a HP továbbfejlesztett
kereskedelmi nyomtatási technológiáin alapul, és egyenletesen magas
nyomtatásiminőséget biztosítanak

5
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TÉVHIT: A tintasugaras nyomtatóknem rendelkeznek az informatikai részleg
számára szükséges felügyeleti és biztonságifunkciókkal.
Nem igaz – atökéletesenilleszkednek
bármely irodai – akár felügyelt, akár egyéb – nyomtatási környezetbe
• A HP Officejet Pro X és Officejet Enterprise X készülékek beépített biztonsági funkciókkal
rendelkeznek, és biztonsági házirendek állíthatók be rajtuk a HP képalkotási és
nyomtatásbiztonsági központban8,9
• Távoli figyelés és felügyelet a HP Web Jetadmin (hálózat) vagy USB proxy (közvetlen
kapcsolat) és a univerzális nyomtató-illesztőprogram8,10 segítségével
• Partnermegoldások támogatása a fejlett biztonsági, dokumentumkezelési és
útválasztási képességekért11
• A HP Officejet Enterprise X, Officejet Pro X és Officejet 200 sorozatú nyomtatók a HP felügyelt
nyomtatási szolgáltatásokhoz is használhatók a munkahelyi nyomtatók kezelése és
problémamentes működése érdekében, egyúttal pediga költségek is csökkenthetőkvelük
• A HP Officejet Enterprise X sorozatú készülékek minden olyan felügyeleti funkcióval és
megoldással rendelkeznek, mint egy HP Enterprise LaserJet nyomtató
• A BLI által végzett külső tesztelés eredményei szerint a HP Officejet Pro X és Enterprise X
készülékek nyomtatási minősége a lézernyomtatókéval megegyezik, sőt, esetenként felül is
múlja azt
6
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HP Officejet Pro e-All-in-One és többfunkciós készülékek
HP Officejet Pro 6830
e-All-in-One

159 euró
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Professzionális minőségű színes
nyomatok a lézernyomtatóknál
kedvezőbb áron
Percenként akár 18/10 oldal (ISO4)
3,0 / 10,0 cent1
Akár 1000/825 oldalas kapacitás14
Továbbfejlesztett termelékenységi
funkciók
35 lapos automatikus lapadagoló
2,65”-es/6,75 cm-es színes
érintőképernyő
Automatikus kétoldalas nyomtatás
225 lapos adagolótálca
Egyszerű mobilnyomtatás munkahelyen
vagy út közben egyaránt
USB / Ethernet / vezeték nélküli
Akár 15 000 oldalas terhelhetőség
Akár 200–800 oldal ajánlott havi
nyomtatási mennyiség
1–3 felhasználó

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

179–199 euró/ 279 euró
Az Officejet Pro 6830 valamennyi funkciója,
plusz:
+
Percenként akár 19/14,5 oldal (ISO4)
+
2,0 / 7,0 cent1
+
Akár 2300/1000 oldalas kapacitás14
+
Legal méretű lapok beolvasására szolgáló
üveg
+
Beolvasás e-mailbe, felhőbe vagy hálózati
mappákba
+
Akár 30 000 oldalas terhelhetőség
+
Akár 250–2000 oldal ajánlott havi
nyomtatási mennyiség
Az Officejet Pro 8620 többletfunkciói:
+
Percenként akár 21/16,5 oldal
+
50 lapos automatikus kétoldalas
lapadagoló
+
4,3”-es/10,3 cm-es színes érintőképernyő
+
Kétoldalas lapolvasás és másolás
+
NFC érintéssel indítható nyomtatás
+
Akár 250–2500 oldal ajánlott havi
nyomtatási mennyiség
+
1–5 felhasználó

HP Officejet Pro
276dw többfunkciós készülék

399 euró
Az Officejet Pro 8600 sorozat valamennyi
funkciója, plusz:
+
Percenként akár 20/16 oldal (ISO4)
+
1,6 / 7,2 cent1
+
Akár 2300/1500 oldalas kapacitás14
+
USB, Ethernet, Wi-Fi, 802.1x vállalati
vezeték nélküli biztonság, vezeték nélküli
közvetlen kapcsolat
+
PCL 5/6 /PS 3 UPD
+
HP képalkotási és nyomtatásbiztonsági
központ
+
HPCR, HPAC (hitelesítés, engedélyezés,
PIN) ePrint, alkalmazások, AirPrint™
támogatása
+
Opcionális 2. 250 lapos tálca
+
Memóriakártya-foglalat, elülső USB 2.0,
közvetlen PDF-nyomtatás

HP Officejet Pro
X476dw többfunkciós készülékek

649 euró
A HP Officejet Pro 276dw valamennyi
funkciója, plusz:
+
Nemcsak külsőre hasonlít a
lézernyomtatókra, de olyan kiválóan is
működik, mégis mindössze feleannyiba
kerül
+
Percenként akár 36/36 oldal (ISO4)
+
Percenként akár 55 oldal általános irodai
üzemmódban
+
1,3 / 6,8 cent1
+
Akár 9200/6600 oldalas kapacitás14
+
2 tálca: 500 + 50 lap MP
–
Csak Ethernet (Wi-Fi nincs)
–
Nincs memóriakártya-foglalat
(USB only)
+
Akár 50 000 oldalas terhelhetőség
+
Akár 500–4000 oldal ajánlott havi
nyomtatási mennyiség
+
3–10 felhasználó
Az Officejet Pro X476dw többletfunkciói
+
802.11.n Wi-Fi
+
Közvetlen vezeték nélküli csatlakozás

Az Officejet Pro 8630 többletfunkciói:
+
2. 250 lapos papírtálca
+
2. standard színes tintakészlet
+
OCR szoftver

7
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HP Officejet Pro
X576dw többfunkciós készülék

849 euró
A HP Officejet Pro X476 többfunkciós készülék
valamennyi funkciója, plusz:
+
Percenként akár 42/42 oldal (ISO4)
+
Percenként akár 70 oldal általános irodai
üzemmódban
+
Akár 75 000 oldalas terhelhetőség
+
Akár 2000–6000 oldal ajánlott havi
nyomtatási mennyiség
+
5–15 felhasználó

HP Officejet Enterprise Color (Flow)
X585 sorozatú többfunkciós
készülékek

1799–2549 euró
A HP Officejet Pro X576dw többfunkciós
készülék valamennyi funkciója, plusz:
+
Percenként akár 44/44 oldal (ISO4)
+
Percenként akár 72 oldal általános irodai
üzemmódban
+
1,2 / 5,6 cent1
+
Akár 80 000 oldalas terhelhetőség
+
Színes 8„-es / 20,3 cm-es érintőképernyős
kijelzőpanel
+
320 GB-os titkosított merevlemez
+
Vállalati szintű automatikus
lapadagoló/lapolvasó
+
Vállalati kezelhetőség, biztonság és
megoldástámogatás
Az OJ Enterprise X585f többletfunkciói:
+
Fax
Az OJ Enterprise X585fz többletfunkciói:
+
HP EveryPage ultrahangos
duplaadagolás-érzékelés
Beépített billentyűzet
+
Nagy teljesítményű lapolvasó, OCR
szoftver
+
Egy lépéses, kétoldalas automatikus
lapadagoló

HP Officejet Pro nyomtatók
HP Officejet Pro 6230

79 euró
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Professzionális minőségű színes
nyomatok a lézernyomtatóknál
kedvezőbb áron
Percenként akár 18/10 oldal (ISO4)
3,0 / 10,0 cent1
Továbbfejlesztett termelékenységi
funkciók
225 lapos adagolótálca
Automatikus kétoldalas nyomtatás
Négy tintapatron / nagy
oldalkapacitás
Szegély nélküli, színes brosúrák
nyomtatása
Egyszerű mobilnyomtatás
munkahelyen vagy út közben
egyaránt
USB / Ethernet / vezeték nélküli
Nyomtatás okostelefonról és
táblagépről
Akár 15 000 oldalas terhelhetőség
Akár 200–800 oldal ajánlott havi
nyomtatási mennyiség
1–3 felhasználó

8

Officejet Pro 8100

109 euró
Az OJ Pro 6230 valamennyi funkciója,
plusz:
+
Percenként akár 20/16 oldal (ISO4)
+
2,0 / 7,0 cent1
+
Akár 2300/1500 oldalas kapacitás14
+
USB, Ethernet, Wi-Fi, 802.1x vezeték
nélküli technológia, vezeték nélküli
közvetlen kapcsolat
+
ePrint, Alkalmazások, AirPrint™
+
USB 2.0 port közvetlen PDFnyomtatással
+
Opcionális 2. 250 lapos adagolótálca
+
Akár 25 000 oldalas terhelhetőség
+
Akár 250–2500 oldal ajánlott havi
nyomtatási mennyiség
+
1–5 felhasználó

Officejet Pro 251dw

299 euró
Az OJ Pro 8100 valamennyi funkciója,
plusz:
+
Percenként akár 20/16 oldal (ISO4)
+
1,6 / 7,2 cent1
+
USB, Ethernet, Wi-Fi, 802.1x vállalati
vezeték nélküli biztonság, vezeték
nélküli közvetlen kapcsolat
+
4,3 hüvelykes/10,9 cm-es
érintőképernyős színes grafikus
kijelző
+
PCL 5/6 /PS 3 UPD
+
HPAC (hitelesítés, engedélyezés,
PIN) támogatása
+
ePrint, alkalmazások, AirPrint™
+
250 lapos adagolótálca –
opcionális 2. 250 lapos tálca
+
Memóriakártya-foglalat, elülső USB
2.0 port közvetlen PDFnyomtatással
+
Akár 30 000 oldalas terhelhetőség

Officejet Pro
X451dw

Officejet Pro
X551dw

399 euró

599 euró

Az OJ Pro 251dw valamennyi funkciója,
plusz:
+
Nemcsak külsőre hasonlít a
lézernyomtatókra, de olyan kiválóan
is működik, mégis mindössze
feleannyiba kerül
+
Percenként akár 36/36 oldal (ISO4)
+
Percenként akár 55 oldal általános
irodai üzemmódban
+
1,3/6,8 cent
+
Akár 9200/6600 oldalas kapacitás14
2,0” / 5,1 cm-es monokróm kijelző
(nincsenek alkalmazások)
+
500 + 50 lap MP – opcionális 2. 500
lapos tálca
+
Csak Ethernet (Wi-Fi nincs)
+
Elülső USB / memóriakártya-foglalat
nélkül
+
Akár 50 000 oldalas terhelhetőség
+
Akár 500–4000 oldal ajánlott havi
nyomtatási mennyiség
+
3–10 felhasználó
Az Officejet Pro X451dw többletfunkciói
+
802.1.x Wi-Fi
+
Közvetlen vezeték nélküli
csatlakozás
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Az OJ Pro 451dw valamennyi funkciója,
plusz:
+
Percenként akár 42/42 oldal (ISO4)
+
Percenként akár 70 oldal általános
irodai üzemmódban
+
4,3”-es/10,9 cm-es színes
érintőképernyő
+
Alkalmazások
+
HPAC (hitelesítés, engedélyezés,
PIN) támogatása
+
Elülső USB port közvetlen PDFnyomtatással
+
Akár 75 000 oldalas terhelhetőség
+
Akár 2000–6000 oldal ajánlott havi
nyomtatási mennyiség
+
5–15 felhasználó

Officejet Enterprise X555dn
/ X555xh

679–1089 euró
Az OJ Pro X551dw valamennyi funkciója,
plusz:
+
Percenként akár 44/44 oldal (ISO4)
+
Percenként akár 72 oldal általános
irodai üzemmódban
+
1,2 / 5,6 cent1
+
Állítható 4,3”-es/10,9 cm-es színes
SVGA érintőképernyő
+
Akár 80 000 oldalas terhelhetőség
+
Kétoldalas nyomtatás 5–15 fős
vállalati csoportok számára
+
Akár 1050 lapos papírkapacitás az
opcionális terméktartóval 12
+
Vállalati kezelhetőség, biztonság és
megoldástámogatás
Az Officejet Enterprise X555xh
többletfunkciói
+
320 GB-os titkosított merevlemez

A HP termékeire mindig számíthat
A HP élen jár a tintasugaras termékek
innovációjában.
• A HP Officejet Pro X és Officejet Enterprise X sorozatú
készülékek ugyanazzal az innovatív HP PageWide
technológiával vannak felszerelve, mint a HP ipari
nyomdagépei
• A HP a készülékinnováció mellett az informatikai integrációs
funkciók terén is élen jár
• A számítástechnikában és a szolgáltatások terén betöltött
vezető szerepünknek köszönhetően megoldásaink
egyértelmű választást jelentenek a munkafolyamatintegrációhoz és a tartalomkezeléshez
• További tudnivalókért keresse fel az alábbi oldalakat:
hp.com/go/officejetenterprisex
hp.com/go/officejetprox
hp.com/go/officejetpro

9
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A HP Officejet Pro és Officejet Enterprise termékek elismerései
BLI – 2015. nyári választás / értékelés
Officejet Enterprise Color X585 többfunkciós készülékek - Kiváló A4-es színes többfunkciós készülék kis- és közepes
méretűmunkacsoportoknak
Officejet Enterprise Color X555 sorozat - Kiváló A4-es színes nyomtató kis és közepes méretű munkacsoportoknak
Officejet Enterprise Color X585 többfunkciós készülék - Kitűnő értékelés a konkurens lézeres/LED-es modellekkel szemben

CNET
Officejet Pro X576dw többfunkciós készülék - Kitűnő értékelés «««««

A szerkesztőség kedvence
Officejet Enterprise X585dn többfunkciós készülék ««««««

10
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Források
Internet
• HP Officejet Pro és Officejet Enterprise weboldal

Tanulmányok
• Erőforrás-takarékosság teljesítménycsökkenés nélkül – HP Officejet Enterprise Color X sorozat
• HP Officejet Pro X sorozatú nyomtatók – forradalmi kialakítás környezettudatos szemlélettel
• HP Officejet Pro X551dw a. konkurens lézernyomtatókkal szemben – a BLI összehasonlítása
• HP Officejet Pro 86X0 sorozat a lézernyomtatókkal szemben – a BLI összehasonlítása a nyomtatási
fogyóeszközök hulladékairól
• HP Officejet Pro 86X0 sorozat a lézernyomtatókkal szemben – a BLI összehasonlítása az
energiafogyasztásról
• A beltéri levegő minősége számít – miért fontos az eredeti HP tintapatronok használata?
• HP PageWide technológia – páratlan sebesség, professzionális minőség
11
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Megjegyzések
1.

HP Officejet Enterprise X sorozat: Az oldalankénti költség a 3000 dollárnál olcsóbb színes többfunkciós lézernyomtatók és az 1200 dollárnál olcsóbb színes lézernyomtatók többségén alapul a 2013. decemberi állapotnak megfelelően, az IDC által a 2013
harmadik negyedévére vonatkozóan kimutatott piaci részesedés alapján. Az ISO-kapacitás az alapértelmezett módban végzett folyamatos nyomtatáson alapul. HP Officejet Pro X sorozat: Az oldalankénti költség az 1000 dollárnál olcsóbb színes többfunkciós
lézernyomtatók és a 800 dollárnál olcsóbb színes lézernyomtatók többségén alapul a 2013. decemberi állapotnak megfelelően, az IDC által a 2013 második negyedévére vonatkozóan kimutatott piaci részesedés alapján. Az ISO-kapacitás az alapértelmezett
módban végzett folyamatos nyomtatáson alapul. Officejet Pro 200 sorozat: A 300 dollárnál olcsóbb színes lézernyomtatók és az 500 dollárnál olcsóbb színes All-in-One lézernyomtatók többsége a 2013. októberi állapotnak megfelelően. Officejet Pro 8600
sorozat: Az 500 dollárnál olcsóbb színes All-in-One lézernyomtatók többsége, 2013. augusztus, az IDC által a 2013 második negyedévére vonatkozóan kimutatott piaci részesedés alapján. Officejet Pro 6000 sorozat: Az oldalankénti költség a 300 dollárnál
olcsóbb színes, többmenetes lézernyomtatók többségének összehasonlításán alapulnak a 2015. februári állapotnak megfelelően, az IDC által 2013. negyedik negyedévére vonatkozóan kimutatott piaci részesedés alapján. A lézernyomtatók kellékanyagaira
vonatkozó oldalankénti költség a gyártók legnagyobb kapacitású patronjainak nyilvános műszaki adatain alapul. Részletek: hp.com/go/officejet. OJ Pro ISO-kapacitás a legnagyobb kapacitású patronokkal folyamatos nyomtatás esetén; lásd a HP Officejet
oldalkapacitását a nagy kapacitású HP 970XL/971XL, 950XL/951XL, 934XL/935XL vagy a normál kapacitású 980 tintapatronok becsült kiskereskedelmi ára, valamint az alapértelmezett üzemmódban történő színes és folyamatos nyomtatásra vonatkozóan
közzétett oldalkapacitás alapján; lásd: hp.com/go/learnaboutsupplies.

2.

Az Officejet Enterprise X sorozatú készülékek energiafogyasztása a 3000 dollárnál olcsóbb vezető, konkurens, színes többfunkciós lézernyomtatók átlagán alapul az IDC 2013 harmadik negyedévére vonatkozó adatai szerint. Az energiafogyasztás a HP belső és a
Buyer's Lab Inc 2015. januári tesztjein alapul. Az Officejet Pro X sorozatú készülékek energiafogyasztása a 800 dollárnál olcsóbb színes lézernyomtatók és az 1000 dollárnál olcsóbb színes többfunkciós lézernyomtatók többségén alapul, 2015. májusi adatok
szerint. Az energiafogyasztás a HP tesztjein alapul. Az Officejet Pro 200 sorozatú készülékek energiafogyasztása a 300 dollárnál olcsóbb színes lézernyomtatók többségén alapul, 2012. szeptemberi adatok szerint. Az energiafogyasztás a HP belső és harmadik
felek tesztjein alapul. Az Officejet Pro 8600 sorozatú készülékek energiafogyasztása az 500 dollárnál olcsóbb színes többfunkciós lézernyomtatók többségén alapul, 2013. augusztusi adatok szerint. Officejet Pro ISO-kapacitás a legnagyobb kapacitású
patronokkal. Az energiafogyasztás a HP tesztjein alapul. Az Officejet Pro 8100 sorozatú készülékek energiafogyasztása a 300 dollárnál olcsóbb színes lézernyomtatók többségén alapul, 2011. márciusi adatok szerint. OJ Pro a legnagyobb kapacitású patronokkal.
Az energiafogyasztás a HP tesztjein alapul. A tényleges költség és energiafogyasztás eltérhet. Részletek: www.hp.com/go/officejet.

3.

Officejet Enterprise X: A legfeljebb 1200 USD áron kapható színes lézernyomtatók és a legfeljebb 3000 USD áron kapható színes többfunkciós lézernyomtatók többségéhez képest, az IDC által 2013 harmadik negyedévére vonatkozóan kimutatott piaci részesedés
alapján. A számítás az ISO-kapacitás és folyamatos nyomtatás alapján hasonlítja össze az azonos mennyiségű oldal nyomtatásához szükséges kellékek és patroncsomagolások tömegét. Officejet Pro X: 15 000 oldalhoz szükséges üres tintapatronok és
csomagolóanyagok súlyának összehasonlítása, az azonos kategóriájú főbb versenytársak 1000 dollárnál olcsóbb színes többfunkciós lézernyomtatói és 800 dollárnál olcsóbb színes lézernyomtatói legnagyobb kapacitású tintapatronjainak használatával, 2012.
októberi állapot szerint. Tesztelés: Buyer’s Lab Inc. További információ: hp.com/go/officejet.

4.

Officejet Enterprise X: Az összehasonlítás a gyártók által a leggyorsabb színes nyomtatási módról közzétett műszaki adatokon alapul (a 2013. decemberi állapotoknak megfelelően), és legfeljebb 3000 USD áron kapható színes többfunkciós lézernyomtatókat,
valamint és a legfeljebb 1200 USD áron kapható színes lézernyomtatókat foglalja magában az IDC által 2013 harmadik negyedévére kimutatott piaci részesedés alapján, továbbá a HP leggyorsabb színes módban végzett belső tesztelésén alapul (az ISO 24734
tesztdokumentumok a minta 4 oldalas kategóriateszt-fájljából lettek nyomtatva). További tudnivalók: hp.com/go/printerspeeds. Officejet Pro X: Az összehasonlítás a gyártó által a leggyorsabb színes nyomtatási módról közzétett műszaki adatokon alapul (a
2013. augusztusi állapotnak megfelelően), és 2013. augusztusában kapható, 1000 dollárnál olcsóbb színes többfunkciós lézernyomtatókat, valamint 800 dollárnál olcsóbb színes lézernyomtatókat foglalja magában, az IDC által 2013 második negyedévére
kimutatott piaci részesedés és a HP leggyorsabb színes módban végzett belső tesztelése alapján (az ISO 24734 tesztdokumentumok a minta 4 oldalas kategóriateszt-fájljából lettek nyomtatva). További tudnivalók: hp.com/go/printerclaims. Egyéb Officejet Pro
modellek: Az ISO tesztoldalak első adagja után. További tudnivalók: hp.com/go/printerspeeds.

5.

Külön megvásárolandó.

6.

A HP belső tesztje alapján, ColorLok emblémás papírok felhasználásával. Részletek: hp.com/go/printpermanence.

7.

A savmentes papírokra és az eredeti HP-tintákra vonatkozó iparági előrejelzések alapján; a szobahőmérsékleti színtartósság megállapítása az ISO 11798 és az ISO 18909 szabványok alapján tesztelt hasonló rendszerek alapján történt.

8.

A HP Officejet Pro 200, HP Officejet Pro X és HP Officejet Enterprise X sorozatú készülékeken érhető el.

9.

Kiválasztott termékmodellek és firmware-verziók esetében érhető el. Lásd a termékdokumentációt vagy a hp.com/go/ipsc weboldalt a részletekért.

10.

A HP Web Jetadmin ingyenesen letölthető innen: hp.com/go/webjetadmin. A HP univerzális nyomtató-illesztőprogram ingyenesen letölthető itt: hp.com/go/upd.

11.

HP képalkotási és nyomtatásbiztonsági központ, HP Access Control, HP Capture and Route.

12.

Opcionális papírtálca megvásárlása szükséges.

13.

Előfordulhat, hogy a helyszíni szerviz nem érhető el bizonyos területeken. Bizonyos esetekben a helyszíni szervizelést hivatalos HP szerviztechnikusnak kell végeznie.

14.

Az eredeti, nagy kapacitású HP tintapatronok alapján. A nagy kapacitású tintapatronokat a termék nem tartalmazza; kérjük, vásárolja meg külön.

Az AirPrint és az AirPrint embléma az Apple® Inc. védjegye. Az iPad, az iPhone és az iPod touch az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye.
Az ENERGY STAR az Amerikai Környezetvédelmi Hivatal bejegyzett védjegye.
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