INSTRUCTIES – verwijder deze dia
Deze presentatie dient als leidraad en uitgangspunt voor een gesprek over de manier waarop PPS zijn inkjet
printing- en imagingproducten presenteert. Alle informatie hierin is openbaar en kan worden gebruikt in gesprekken
met klanten. Doe het volgende voordat u deze presentatie gebruikt:
1. VERWIJDER DEZE DIA.
2. Voorzie dia 2 van uw naam en de datum.
3. Bij het afspelen als DIAVOORSTELLING worden animaties geactiveerd. Zorg dat u weet hoe het geheel verloopt
voordat u de presentatie aan klanten toont.
4. SPREKERSNOTITIES bevatten extra informatie voor u.
5. Deze presentatie is merkconform per mei 2015. Aan het eind van de presentatie zijn dia's opgenomen met extra
informatie.
6. Verkoopvertegenwoordigers voor de publieke sector: Controleer de prijzen op dia 8 en 9 en pas deze zo nodig
aan de contractprijzen van de klant aan.

1

© Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

4AA5-1003NLE, Rev. 2, juni 2015

Fabels
over inkt voor
kantoorprinters
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FABEL: inkt is te duur voor de kantooromgeving.
Onjuist – er zijn zelfs flinke kostenbesparingen
mogelijk
• Tot 50% lagere kosten per pagina dan concurrerende
laserprinters.1
• HP Officejet Pro producten zijn ENERGY STAR®-gecertificeerd en
gebruiken tot 50% minder stroom dan kleurenlaserprinters.2
• HP Officejet Enterprise X-serie printers en MFP's gebruiken tot
65% minder stroom dan kleurenlaserprinters (gebaseerd op
gemiddeld energieverbruik per week.)2
• Minder impact op het milieu. Minder uitstoot en tot 90% minder
verpakkingsgewicht (Officejet Enterprise X-modellen) dan
kleurenlaserprinters.
– Voor originele HP inktcartridges op pigmentbasis is minder
verpakkingsmateriaal nodig dan voor tonercartridges.
Bekijk de afbeelding hiernaast, waarin inkt voor de HP Officejet
Enterprise X (links) wordt vergeleken met toner voor de
Kyocera FS-C2626 (rechts).3
3
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50%

FABEL: inkjetprinters zijn voor thuisgebruik, niet voor bedrijven.
Onjuist – HP business inktproducten zijn afgestemd op bedrijsfgebruik
• HP Officejet Pro, Pro X en Officejet Enterprise X-printers, MFP's en AiO's
drukken tot tweemaal zo snel af (tot 72 ppm in algemene kantoormodus)
voor de helft van de kosten per pagina van laserprinters.4,1
• Ze worden even intensief getest als HP LaserJet printers en worden
ondersteund met professionele service en support. Lees een
concurrentierapport van BLI
• Ze hebben 'professionele' aanbevolen afdrukvolumes per maand.
• Ze zijn robuust voor zakelijk gebruik, met uitgebreide betrouwbaarheidstests en een groot gebruiksgemak. Garanties voor onsite reparatie zijn
beschikbaar voor de HP Officejet Pro X- en Officejet Enterprise X-serie.13
• De pagina-opbrengst van cartridges voor de HP Officejet Pro X en Officejet
Enterprise X-producten is vergelijkbaar met die van laser en voor andere
Officejet Pro zijn optionele high-capacity cartridges verkrijgbaar.5
• Invoerladen zijn robuust en betrouwbaar, net zoals bij HP LaserJets; diverse
modellen hebben een lade voor 500 vel en een optionele lade voor 500 vel.5
• HP Officejet Enterprise X-modellen bevatten dezelfde geavanceerde
beveiligings- en workflowfunctionaliteit als HP LaserJet Enterprise
apparaten, wat ze zeer geschikt maakt voor grote bedrijven.
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HP Officejet Pro en Officejet Enterprise X
modellen kunnen de afdrukkosten tot de helft
reduceren in vergelijking met kleurenlaser.
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FABEL: de afdrukkwaliteit is minder goed.
Onjuist – afdrukkwaliteit heeft de hoogste
prioriteit bij HP en is nergens beter
• De HP Officejet Pro en Officejet Enterprise X-serie produceren
professionele kleurenafdrukken en haarscherpe zwarte tekst.
• Originele HP inkt op pigmentbasis levert hoogwaardige,
waterbestendige6 resultaten die niet verbleken7 , markeerpenbestendig zijn en duurzaamheidscertificeringen hebben voor
de ISO 11798 standaard.
• Printkoppen zijn ontworpen om net zo lang mee te gaan als
het product zelf.
• Geavanceerde HP technologie voor een naadloze werking.
• HP Officejet Pro X en Officejet Enterprise X-producten bevatten
HP PageWide-technologie, die gebaseerd is op HP's
geavanceerde afdruktechnologie voor de zakelijke markt en
die een consistente, hoge afdrukkwaliteit waarborgt.
5
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FABEL: inkjetprinters bieden niet de beheer- of
beveiligingsfuncties die IT nodig heeft.
Onjuist – ze zijn ontworpen om naadloos te integreren in
kantooromgevingen – beheerd of niet beheerd
• HP Officejet Pro X en Officejet Enterprise X-modellen bevatten ingebouwde beveiligingsfuncties en de mogelijkheid om beveiligingsbeleid in te stellen met het HP Imaging and
Printing Security Center.8,9
• Remote bewaking en beheer met HP Web Jetadmin (in het netwerk) of via USB-proxy
(direct aangesloten) en de HP Universal Print Driver.8,10
• Ze ondersteunen oplossingen van partners voor geavanceerde beveiliging, documentbeheer en routingfunctionaliteit.11
• HP Officejet Enterprise X-, Officejet Pro X- en Officejet 200-serie printers zijn geschikt
voor HP Managed Print Services, om printers te beheren en probleemloos te laten werken
met lagere kosten.
• De HP Officejet Enterprise X-serie heeft dezelfde beheerkenmerken en oplossingen als
een HP Enterprise LaserJet.
• Tests door BLI wijzen uit dat de afdrukkwaliteit van de HP Officejet Pro X en Enterprise X
gelijk is aan of soms zelfs beter is dan die van laserprinters.
6
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HP Officejet Pro e-AiO's en MFP's
HP Officejet Pro 6830
e-All-in-One

€159
• Professionele kleuren,
voordeliger dan laser
• Tot 18 / 10 ppm ISO4
• 3,0 / 10,0 cent1
• Opbrengst 1000/825 pagina's14
• Verbeterde
productiviteitskenmerken
• Invoer voor 35 pagina’s
• 6,75-cm kleurentouchscreen
• Automatisch dubbelzijdig
• Invoerlade voor 225 vel
• Gemakkelijk mobiel printen, op
het werk en onderweg
• USB, Ethernet, draadloos
• Max. gebruik 15.000 pagina's
• AMPV 200 – 800
• 1 – 3 gebruikers
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HP Officejet Pro
8610, 8620
e-All-in-Ones

€179-199/ €279
Alle kenmerken van de Officejet
Pro 6830, plus:
+ Tot 19 / 14,5 ppm ISO4
+ 2,0 / 7,0 cent1
+ Opbrengst 2300/1000 pag14
+ Folio scannerglasplaat
+ Scannen naar e-mail, cloud of
netwerkmappen
+ Max. gebruik 30.000 pagina's
+ AMPV 250 – 2000
Officejet Pro 8620 biedt:
+ Tot 21 / 16,5 ppm
+ Invoer voor 50 pagina's
+ 10,3-cm touchscreen
+ Dubbelzijdig scannen, kopiëren
+ Touch-to-print NFC
+ AMPV 250 – 2.500
+ 1 – 5 gebruikers

HP Officejet Pro
276dw MFP

€399
Alle kenmerken van de Officejet
Pro 8600-serie, plus:
+ Tot 20 / 16 ppm ISO4
+ 1,6 / 7,2 cent1
+ Opbrengst 2300/1500
pagina's14
+ USB, Ethernet, Wi-Fi, 802.1x
enterprise draadloze
beveiliging, Wireless Direct
+ PCL 5/6 /PS 3 UPD
+ HP Imaging & Printing Security
Center
+ Ondersteuning voor HPCR, HPAC
(authenticatie, autorisatie, PIN)
ePrint, apps, AirPrint™
+ Opt. 2e lade voor 250 vel
+ Geheugenkaartslot, USB 2.0
vóór, direct PDF afdrukken

HP Officejet Pro
X476dw MFP's

HP Officejet Pro
X576dw MFP

€649
Alle kenmerken van de Officejet
Pro 276dw, plus:
+ Het ziet eruit en werkt als laser,
maar kost slechts de helft
+ Tot 36 / 36 ppm ISO4
+ Tot 55 ppm in algemene
kantoormodus
+ 1,3 / 6,8 cent1
+ Opbrengst 9.200/6.600
pagina's14
+ 2 laden: 500 + 50 vel via MP
– Alleen Ethernet (geen Wi-Fi)
– Geen geheugenkaartslots
(alleen USB)
+ Max. gebruik 50.000 pagina's
+ AMPV 500 – 4000
+ 3 – 10 gebruikers
Officejet Pro X476dw biedt:
+ 802.11.n Wi-Fi
+ Wireless Direct

€849
Alle kenmerken van de Officejet
Pro X476-serie, plus:
+ Tot 42 / 42 ppm ISO4
+ Tot 70 ppm in algemene
kantoormodus
+ Max. gebruik 75.000 pagina's
+ AMPV 2000 – 6000
+ 5 – 15 gebruikers

Officejet Pro 8630 biedt:
+ 2e papierlade voor 250 vel
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standaard kleureninkt
+ 2e set
+ OCR-software

HP Officejet Enterprise
Color (Flow) X585 serie
MFP's

€1799-2549
Alle kenmerken van de Officejet
Pro X576dw, plus:
+ Tot 44 / 44 ppm ISO4
+ Tot 72 ppm in algemene
kantoormodus
+ 1,2 / 5,6 cent1
+ Max. gebruik 80.000 pagina's
+ 20,3-cm kleurentouchscreendisplay
+ 320-GB schijf met encryptie
+ Enterpriseklasse ADF/scanner
+ Enterprisebeheer, beveiliging,
oplossingenondersteuning
OJ Enterprise X585f biedt:
+ Fax
OJ Enterprise X585fz biedt:
+ HP EveryPage ultrasone
detectie van dubbele invoer
Geïntegreerd toetsenbord
+ Heavy-duty scanner, OCR
+ 1-pass dubbelzijdige invoer

HP Officejet Pro printers
HP Officejet Pro 6230

€79
• Professionele kleuren,
voordeliger dan laser
• Tot 18 / 10 ppm ISO4
• 3,0 / 10,0 cent1
• Verbeterde
productiviteitskenmerken
• Invoerlade voor 225 vel
• Automatisch dubbelzijdig
• Vier inktcartridges / optioneel
high-capacity
• Randloze kleurenbrochures
drukken
• Gemakkelijk mobiel printen, op
het werk en onderweg
• USB, Ethernet, draadloos
• Afdrukken vanaf smartphones
en tablets
• Max. gebruik 15.000 pagina's
• AMPV 200 – 800
• 1 – 3 gebruikers
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Officejet Pro 8100

€109
Alle kenmerken van de OJ Pro
6230, plus:
+ Tot 20 / 16 ppm ISO4
+ 2,0 / 7,0 cent1
+ Opbrengst 2300/1.500
pagina's14
+ USB, Ethernet, Wi-Fi, 802.1x
draadloos, Wireless Direct
+ ePrint, apps, AirPrint™
+ USB 2.0-poort, direct PDF
afdrukken
+ Opt. 2e invoerlade voor 250 vel
+ Max. gebruik 25.000 pagina's
+ AMPV 250 – 2500
+ 1 – 5 gebruikers

Officejet Pro 251dw

€299
Alle kenmerken van de OJ Pro
8100, plus:
+ Tot 20 / 16 ppm ISO4
+ 1,6 / 7,2 cent1
+ USB, Ethernet, Wi-Fi, 802.1x
enterprise draadloze
beveiliging, Wireless Direct
+ 10,9-cm touchscreen grafisch
kleurendisplay
+ PCL 5/6 /PS 3 UPD
+ Ondersteuning voor HPAC (PIN,
authenticatie, autorisatie)
+ ePrint, apps, AirPrint™
+ Invoerlade voor 250 vel –
opt. 2e lade voor 250 vel
+ Geheugenkaartslot, USB 2.0
vóór, direct PDF afdrukken
+ Max. gebruik 30.000 pagina's

Officejet Pro
X451dw

Officejet Pro
X551dw

€399
Alle kenmerken van de OJ Pro
251dw, plus:
+ Het ziet eruit en werkt als laser,
maar kost slechts de helft
+ Tot 36 / 36 ppm ISO4
+ Tot 55 ppm in algemene
kantoormodus
+ 1,3/6,8 cent
+ Opbrengst 9200/6600
pagina's14 5,1-cm mono display
(geen apps)
+ 500+50 vel in MP – opt 2e lade
500 vel
+ Alleen Ethernet (geen Wi-Fi)
+ Geen USB vóór/
geheugenkaartslots
+ Max. gebruik 50.000 pagina's
+ AMPV 500 – 4000
+ 3 – 10 gebruikers

€599
Alle kenmerken van de OJ Pro
X451dw, plus:
+ Tot 42 / 42 ppm ISO4
+ Tot 70 ppm in algemene
kantoormodus
+ 10,9-cm kleurentouchscreen
+ Apps
+ Ondersteuning voor HPAC (PIN,
authenticatie, autorisatie)
+ USB vóór, direct PDF afdrukken
+ Max. gebruik 75.000 pagina's
+ AMPV 2000 – 6000
+ 5 – 15 gebruikers

Officejet Pro X451dw biedt:
+ 802.1.x Wi-Fi
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+ Wireless
Direct

Officejet Enterprise X555dn
/ X555xh

€679-1089
Alle kenmerken van de OJ
Officejet Pro X551dw, plus:
+ Tot 44 / 44 ppm ISO4
+ Tot 72 ppm in algemene
kantoormodus
+ 1,2 / 5,6 cent1
+ Draaibaar 10,9-cm SVGAkleurentouchscreen
+ Max. gebruik 80.000 pagina's
+ Dubbelzijdig afdrukken voor
enterpriseteams van 5–15
+ Papiercapaciteit tot 1050 vel
met optionele standaard 12
+ Enterprisebeheer, beveiliging,
oplossingenondersteuning
Officejet Enterprise X555xh
biedt:
+ 320-GB vaste schijf met
encryptie

Vertrouw op HP
HP loopt voorop in inkjetinnovatie
• De HP Officejet Pro X- en Officejet Enterprise
X-serie bevatten dezelfde innovatieve
HP PageWide-technologie die bekend is uit
industriële HP drukpersen.
• HP is niet alleen toonaangevend in apparatuur
maar ook in IT-integratie.
• Door onze vooraanstaande positie op het gebied
van IT en services zijn wij de beste keus voor
workflowintegratie en contentbeheer.
• Hier vindt u meer informatie:
hp.com/go/officejetenterprisex
hp.com/go/officejetprox
hp.com/go/officejetpro
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Bekroningen voor HP Officejet Pro en Officejet Enterprise
BLI, zomer 2015 – keuze / beoordeling
Officejet Enterprise Color X585 MFP serie – uitstekende A4 kleuren-MFP voor kleine en middelgrote teams
Officejet Enterprise Color X555 serie – uitstekende A4-kleurenprinter voor kleine en middelgrote teams
Officejet Enterprise Color X585 MFP – uitstekende beoordeling in vergelijking met concurrerende Laser/LED-modellen

CNET
Officejet Pro X576dw MFP – uitstekende score «««««

Editor's choice
Officejet Enterprise X585dn MFP ««««««

10
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Aanvullende informatie
Op internet
• HP Officejet Pro en Officejet Enterprise website

Whitepapers
• Spring zuinig om met grondstoffen zonder impact op de prestaties – HP Officejet Enterprise Color X serie
• HP Officejet Pro X serie printers – baanbrekend design waarbij ook aan het milieu is gedacht
• HP Officejet Pro X551dw vs. concurrerende laserprinters – BLI vergelijking
• HP Officejet Pro 86X0 serie vs. laserapparaten – vergelijking door BLI van printersuppliesafval
• HP Officejet Pro 86X0 serie vs. laserapparaten – vergelijking door BLI van energieverbruik
• Luchtkwaliteit binnen is belangrijk – originele HP inktcartridges maken verschil
• HP PageWide-technologie – baanbrekende snelheid, professionele kwaliteit
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Opmerkingen
1.

HP Officejet Enterprise X-serie: De paginakostenvergelijking (CPP) is gebaseerd op de meeste kleurenlaser-MFP's tot $3000 en kleurenlaserprinters tot $1200 uit december 2013, op basis van marktgegevens van IDC uit het derde
kwartaal van 2013. De ISO-opbrengstberekening is gebaseerd op continu afdrukken in standaardmodus. HP Officejet Pro X-serie: De paginakostenvergelijking (CPP) is gebaseerd op de meeste kleurenlaser-MFP's tot $1000 en
kleurenlaserprinters tot $800 uit augustus 2013, op basis van marktgegevens van IDC uit het tweede kwartaal van 2013. De ISO-opbrengstberekening is gebaseerd op continu afdrukken in standaardmodus. Officejet Pro 200-serie:
De meeste kleurenlaserprinters onder $300 en kleurenlaser AiO's onder$500 uit oktober 2013. Officejet Pro 8600-serie: De meeste kleurenlaser-AiO's onder $500 uit augustus 2013; gebaseerd op marktgegevens van IDC uit het
tweede kwartaal van 2013. Officejet Pro 6000-serie: Vergelijkingen van de kosten per pagina (CPP) op basis van de meeste multi-pass kleurenlaserprinters onder $300 uit februari 2015 op basis van marktgegevens van IDC uit het
vierde kwartaal van 2013. De kosten per pagina voor lasersupplies zijn gebaseerd op specificaties van de fabrikant voor cartridges met de hoogste capaciteit. Kijk voor meer informatie op hp.com/go/officejet. OJ Pro ISO-opbrengst
met cartridges met de hoogste capaciteit bij continu afdrukken; vergelijkingen van de kosten per pagina voor HP Officejet zijn gebaseerd op de verkoopadviesprijs van high-capacity HP 970XL/971XL, 950XL/951XL, 934XL/935XL
en standaard HP 980 inktcartridges en de gepubliceerde opbrengst voor kleurenafdrukken bij continu afdrukken in standaardmodus; zie hp.com/go/learnaboutsupplies.
2.
Energieclaim voor Officejet Enterprise X-serie is gebaseerd op het gemiddelde van toonaangevende concurrerende kleurenlaser-MFP's tot $3000 door IDC uit het derde kwartaal van 2013. Energieverbruik is gebaseerd op interne
tests van HP en tests van Buyers Lab Inc uit januari 2015. Energieclaim voor Officejet Pro X-serie is gebaseerd op de meeste kleurenlaserprinters onder $800 en kleurenlaser-MFP's onder $1000 uit mei 2015. Energieverbruik is
gebaseerd op tests van HP. Energieclaim voor Officejet Pro 200-serie is gebaseerd op de meeste kleurenlaserprinters onder $300 uit september 2012. Energieverbruik is gebaseerd op tests van HP en derden. Energieclaim voor
Officejet Pro 8600-serie is gebaseerd op de meeste kleurenlaser-MFP's onder $500 uit augustus 2013. Officejet Pro ISO-opbrengst met cartridges met de hoogste capaciteit. Het energieverbruik is gebaseerd op tests van HP.
Energieclaim voor Officejet Pro 8100-serie is gebaseerd op de meeste kleurenlaserprinters onder $300 uit maart 2011. Officejet Pro met cartridges met de hoogste capaciteit. Het energieverbruik is gebaseerd op tests van HP.
De werkelijke kosten en het werkelijke stroomverbruik kunnen variëren. Kijk voor meer informatie op www.hp.com/go/officejet.
3.
Officejet Enterprise X: Vergeleken met de meeste kleurenlaserprinters tot $1200 en kleurenlaser-MFP's tot $3000 op basis van marktgegevens van IDC uit het derde kwartaal van 2013. De berekening vergelijkt het gewicht van
supplies en cartridgeverpakking die nodig zijn voor hetzelfde aantal pagina's op basis van ISO-opbrengst en bij continu afdrukken. Officejet Pro X: Vergelijking van het gewicht van een lege cartridge en verpakkingsmateriaal zoals
nodig voor 15.000 pagina's, met cartridges met de hoogste capaciteit van kleurenlaser-MFP's tot $1000 en kleurenlaserprinters tot $800 van de voornaamste concurrenten uit oktober 2012. Getest door Buyer’s Lab Inc. Kijk voor
meer informatie op hp.com/go/officejet.
4.
Officejet Enterprise X: De vergelijking is gebaseerd op specificaties van de fabrikant voor de snelste kleurenmodus (uit december 2013) van kleurenlaser-MFP's tot $3000 en kleurenlaserprinters tot $1200, op basis van
marktgegevens van IDC uit het derde kwartaal van 2013 en interne tests van HP met de printer in de snelste kleurenmodus (tests met ISO 24734 voorbeelddocumenten van 4 pagina's). Kijk voor meer informatie op
hp.com/go/printerspeeds. Officejet Pro X: De vergelijking is gebaseerd op specificaties van de fabrikant voor de snelste kleurenmodus (uit augustus 2013) van kleurenlaser-MFP's onder $1000 en kleurenlaserprinters onder $800
uit augustus 2013, op basis van marktgegevens van IDC uit het tweede kwartaal van 2013 en interne tests van HP met de printer in de snelste kleurenmodus (tests met ISO 24734 voorbeelddocumenten van 4 pagina's). Kijk voor
meer informatie op hp.com/go/printerclaims. Overige Officejet Pro-modellen: Na de eerste set ISO-testpagina's. Kijk voor meer informatie op hp.com/go/printersnelheden.
5.
Apart aan te schaffen.
6.
Gebaseerd op interne tests van HP op papier met het ColorLok-logo. Kijk voor meer informatie op hp.com/go/printpermanence.
7.
Gebaseerd op prognoses uit de papierindustrie voor zuurvrij papier en originele HP inkt; de stabiliteit van kleurstoffen bij kamertemperatuur is gebaseerd op vergelijkbare systemen, getest volgens ISO 11798 en ISO 18909.
8.
Beschikbaar op de HP Officejet Pro 200, HP Officejet Pro X en HP Officejet Enterprise X-serie.
9.
Beschikbaar voor geselecteerde productmodellen en firmwareversies. Raadpleeg de productdocumentatie of kijk op hp.com/go/ipsc voor meer informatie.
10. HP Web Jetadmin kan gratis worden gedownload van hp.com/go/webjetadmin. De HP Universal Print Driver kan gratis worden gedownload van hp.com/go/upd.
11. HP Imaging and Printing Security Center, HP Access Control, HP Capture and Route.
12. Aanschaf van een extra optionele papierlade is vereist.
13. Onsite service is niet op alle locaties beschikbaar. In sommige gevallen kan onsite service worden uitgevoerd door een door HP geautoriseerde servicetechnicus.
14. Gebaseerd op originele HP high-capacity inktcartridges. High-capacity inktcartridges zijn niet inbegrepen; apart aan te schaffen.
AirPrint en het AirPrint logo zijn handelsmerken van Apple® Inc. iPad, iPhone en iPod touch zijn handelsmerken van Apple Inc., die zijn geregistreerd in de V.S. en andere landen.
ENERGY STAR is een geregistreerd handelsmerk van de United States Environmental Protection Agency.
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Dank u
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