INSTRUÇÕES – remover este diapositivo
Esta apresentação tem um caráter informativo – é um documento que demonstra como a área de PPS apresenta
a sua oferta de imagem e impressão a jato de tinta. Todas as informações aqui presentes são públicas e podem ser
utilizadas em debates com clientes. Tenha em conta o seguinte antes de utilizar esta apresentação:
1. REMOVER ESTE DIAPOSITIVO.
2. Preencha os seus detalhes profissionais no diapositivo 2.
3. O modo de APRESENTAÇÃO DE DIAPOSITIVOS irá ativar as animações. Certifique-se de que sabe como as
animações progridem antes de as mostrar aos clientes.
4. As NOTAS DO ORADOR irão dar-lhe mais informações.
5. Esta apresentação cumpre as normas da marca a partir de maio de 2015. No final da apresentação estão
incluídos diapositivos adicionais para uma comunicação mais aprofundada.
6. Os representantes do setor público devem rever os preços nos diapositivos 8 e 9 e fazer as modificações
necessárias com base nos preços de contrato do cliente.
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Acabar com os mitos
da tinta na impressão
para escritório
Analisar mais de perto a tinta no escritório
Nome do orador/dia de mês de 2015
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MITO: a tinta no escritório é demasiado dispendiosa.
Não é verdade – as poupanças de custos podem ser
significativas
• Custo por página a cores até 50% mais baixo do que as impressoras
a laser concorrentes1
• Os produtos HP Officejet Pro têm certificação ENERGY STAR®
e consomem até 50% menos energia do que as impressoras
a laser a cores2
• As impressoras e multifunções da série HP Officejet Enterprise
X consomem até 65% menos energia do que as impressoras a laser
a cores (com base no consumo de energia semanal médio)2
• Impacto ambiental reduzido. Menos emissões e até 90% menos de
desperdício de embalagens por peso (modelos Officejet Enterprise X)
do que impressoras a laser a cores
–

3

Os tinteiros de tintas pigmentadas HP originais requerem menos
embalagens do que os toners. Consulte as imagens
à direita, comparando a tinta da HP Officejet
Enterprise X (esquerda) com o toner da Kyocera FS-C2626 (direita)3
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50%

MITO: as impressoras a jato de tinta são para casas, não para
impressões empresariais.

Não é verdade – os produtos de tinta empresariais HP são concebidos para desempenho empresarial
• As impressoras, multifunções e AiO HP Officejet Pro, Pro X e Officejet Enterprise X imprimem
até duas vezes mais rápido (até 72 ppm em General Office Mode) e a metade do custo por
página de impressoras a laser4,1
• São submetidas aos mesmos rigorosos testes que as impressoras HP LaserJet e oferecem
serviço e suporte de nível comercial. Ler um relatório de concorrência da BLI
• Estas proporcionam volumes de impressão mensais recomendados para "classe empresarial"
• Design rígido para o mundo empresarial com fiabilidade abrangente e utilização superior.
Com garantias de reparação no local para as séries HP Officejet Pro X e Officejet
Enterprise X13
• Os produtos HP Officejet Pro X e Officejet Enterprise X incluem cartuchos com rendimentos
de página comparáveis a laser e outros modelos Officejet Pro oferecem cartuchos de elevado
rendimento opcionais5
• Obtenha tabuleiros de entrada resistentes e fiáveis – semelhantes a HP LaserJets; vários
modelos incluem tabuleiros de entrada de 500 folhas com um tabuleiro de entrada opcional
de 500 folhas5
• Os equipamentos HP Officejet Enterprise X estão equipados com todas as mesmas
funcionalidade de segurança e fluxo de trabalho de equipamentos HP LaserJet Enterprise,
tornando-os numa escolha robusta para requisitos de grandes empresas

4

Os modelos HP Officejet Pro e Officejet
Enterprise X podem reduzir os custos
de impressão para metade em comparação
com impressoras a laser a cores.
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MITO: a qualidade de impressão não é tão boa.
Não é verdade – a qualidade de impressão é a nossa
prioridade n.º 1 na HP e ninguém o faz melhor
• As séries HP Officejet Pro e Officejet Enterprise X produzem
qualidade de impressão a cores profissional e texto preto nítido
• As tintas pigmentadas HP originais fornecem resultados e alta
qualidade e resistentes à água6 que resistem ao desbotamento7
e às manchas mesmo com a utilização de marcadores e receberam
certificados de durabilidade da tinta segundo a norma ISO 11798
• As cabeças de impressão são concebidas para durar toda a vida útil
do produto
• Engenharia HP avançada para uma experiência sem falhas
• Os produtos HP Officejet Pro X e Officejet Enterprise X possuem
a tecnologia HP PageWide, com base nas tecnologias de impressão
comercial avançadas da HP, que produz uma qualidade de
impressão elevada consistente
5
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MITO: as impressoras a jato de tinta não possuem as funcionalidades
de gestão nem de segurança de que as TI necessitam.
Não é verdade – estas foram concebidas de forma a serem integradas na
perfeição em ambientes de escritório – geridos ou não
• Os equipamentos HP Officejet Pro X e Officejet Enterprise X proporcionam funcionalidades
de segurança incorporadas e a capacidade de definir políticas de segurança através do
HP Imaging and Printing Security Center8,9
• Monitorização e gestão remotas com o HP Web Jetadmin (em rede) ou através de proxy USB
(ligação direta) e o HP Universal Print Driver8,10
• Suportam soluções de parceiros para segurança avançada, gestão de documentos
e capacidades de encaminhamento11
• As impressoras das séries HP Officejet Enterprise X, Officejet Pro X e Officejet 200 qualificam-se
para os HP Managed Print Services, para ajudar a gerir impressoras do local de trabalho
e mantê-las a funcionar sem problemas, enquanto ajudam a reduzir os custos
• A série HP Officejet Enterprise X tem todas as funcionalidades de gestão e soluções de uma
HP Enterprise LaserJet
• Os testes da BLI realizados por terceiros indicaram que a qualidade de impressão da HP Officejet
Pro X e Enterprise X é igual ou superior à das impressoras a laser em alguns casos
6
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e-AiO e multifunções HP Officejet Pro
e-All-in-One HP Officejet
Pro 6830

159 €
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cores profissionais por um valor
inferior a impressoras a laser
Até 18/10 ppm ISO4
3,0/10,0 cêntimos1
Rendimento de até 1000/825
páginas14
Funcionalidades de produtividade
melhoradas
Alimentador automático de
documentos para 35 páginas
Ecrã tátil a cores de 2,65 pol. (6,75
cm)
Impressão frente e verso
automática
Tabuleiro de entrada para 225
folhas
Impressão móvel fácil no trabalho
ou em viagem
USB/Ethernet/sem fios
Ciclo de produtividade até 15 000
páginas
RMPV de até 200 a 800 páginas
1 a 3 utilizadores
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Multifunções HP Officejet Pro
276dw

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

179 € a 199 €/279 €
Todas as funcionalidades da Officejet
Pro 6830, mais:
+
Até 19/14,5 ppm ISO4
+
2,0/7,0 cêntimos1
+
Rendimento de até 2300/1000
páginas14
+
Vidro para digitalização
de documentos legais
+
Digitalizar para e-mail, nuvem ou
pastas de rede
+
Ciclo de produtividade até 30 000
páginas
+
RMPV de até 250 a 2000 páginas
A Officejet Pro 8620 acrescenta:
+
Até 21/16,5 ppm
+
Alimentador automático de
documentos frente e verso
automático de 50 páginas
+
Ecrã tátil de 4,3 pol (10,3 cm)
+
Digitalização e cópia frente e verso
+
Impressão através de toque (NFC)
+
RMPV de até 250 a 2500 páginas
+
1 a 5 utilizadores

A Officejet Pro 8630 acrescenta:
+
2.º tabuleiro de papel para 250 folhas
+
2.º conjunto de tinta de cor padrão
© Copyright 2015, Hewlett-Packard
Development
Company, L.P.
+
Software
OCR

399 €
Todas as funcionalidades da série
Officejet Pro 8600, mais:
+
Até 20/16 ppm ISO4
+
1,6/7,2 cêntimos1
+
Rendimento de até 2300/1500
páginas14
+
USB, Ethernet, Wi-Fi, 802.1x
segurança sem fios empresarial,
wireless direct
+
PCL 5/6 /PS 3 UPD
+
HP Imaging & Printing Security
Center
+
Suporte para HPCR, HPAC
(autenticação, autorização, PIN)
ePrint, aplicações, AirPrint™
+
Opção de segundo tabuleiro para
250 folhas
+
Ranhura para cartão de memória,
USB 2.0 frontal com impressão
direta de PDF

HP Officejet Pro
Multifunções X476dw

649 €
Todas as funcionalidades da
HP Officejet Pro 276dw, mais:
+
Parece uma impressora a laser,
funciona como uma impressora
a laser, custa metade do preço
+
Até 36/36 ppm ISO4
+
Até 55 ppm em General Office
Mode
+
1,3/6,8 cêntimos1
+
Rendimento de até 9200/6600
páginas14
+
2 tabuleiros: 500 + 50 folhas MP
–
Ethernet apenas (sem Wi-Fi)
–
Sem ranhuras para cartões de
memória
(apenas USB)
+
Ciclo de produtividade até 50 000
páginas
+
RMPV de até 500 a 4000 páginas
+
3 a 10 utilizadores
A Officejet Pro X476dw acrescenta
+
802.11.n Wi-Fi
+
Wireless direct
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Multifunções HP Officejet Pro
X576dw

849 €
Todas as funcionalidades da série
Officejet Pro X476, mais:
+
Até 42/42 ppm ISO4
+
Até 70 ppm em General Office
Mode
+
Ciclo de produtividade até
75 000 páginas
+
RMPV de até 2000 a 6000
+
5 a 15 utilizadores

Multifunções da série HP
Officejet Enterprise Color
(Flow) X585

1799 € a 2549 €
Todas as funcionalidades da Officejet
Pro X576dw, mais:
+
Até 44/44 ppm ISO4
+
Até 72 ppm em General Office
Mode
+
1,2/5,6 cêntimos1
+
Ciclo de produtividade até 80 000
páginas
+
Painel de visualização tátil de 8
pol. (20,3 cm) a cores
+
Disco rígido de 320 GB encriptado
+
Alimentador automático de
documentos/scanner de nível
empresarial
+
Facilidade de gestão empresarial,
segurança, suporte de soluções
A OJ Enterprise X585f acrescenta
+
Fax
A OJ Enterprise X585fz acrescenta
+
Teclado integrado de deteção de
alimentação dupla ultrassónica
HP EveryPage
+
Scanner resistente, OCR
+
Alimentador automático de
documentos frente e verso de
passagem única

Impressoras HP Officejet Pro
HP Officejet Pro 6230

79 €
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cores profissionais por um valor
inferior a impressoras a laser
Até 18/10 ppm ISO4
3,0/10,0 cêntimos1
Funcionalidades de produtividade
melhoradas
Tabuleiro de entrada para
225 folhas
Impressão frente e verso
automática
Quatro tinteiros/elevado
rendimento disponível
Imprima brochuras a cores sem
margens
Impressão móvel fácil no trabalho
ou em viagem
USB/Ethernet/sem fios
Imprima a partir de smartphones
e tablets
Ciclo de produtividade até 15 000
páginas
RMPV de até 200 a 800 páginas
1 a 3 utilizadores
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Officejet Pro 8100

109 €
Todas as funcionalidades da OJ Pro
6230, mais:
+
Até 20/16 ppm ISO4
+
2,0/7,0 cêntimos1
+
Rendimento de até 2300/1500
páginas14
+
USB, Ethernet, Wi-Fi, 802.1x sem
fios, wireless direct
+
ePrint, aplicações, AirPrint™
+
Porta USB 2.0 com impressão
direta de PDF
+
Opção de 2.º tabuleiro de entrada
para 250 folhas
+
Ciclo de produtividade até 25 000
páginas
+
RMPV de até 250 a 2500 páginas
+
1 a 5 utilizadores

Officejet Pro 251dw

299 €
Todas as funcionalidades da OJ Pro
8100, mais:
+
Até 20/16 ppm ISO4
+
1,6/7,2 cêntimos1
+
USB, Ethernet, Wi-Fi, 802.1x
segurança sem fios empresarial,
wireless direct
+
Ecrã tátil a cores de visualização
gráfica de 4,3 pol. (10,9 cm)
+
PCL 5/6 /PS 3 UPD
+
Suporte para HPAC (PIN,
autenticação, autorização)
+
ePrint, aplicações, AirPrint™
+
Tabuleiro de entrada para 250
folhas –
opção de um 2.º para 250 folhas
+
Ranhura para cartão de memória,
porta USB 2.0 frontal com
impressão direta de PDF
+
Ciclo de produtividade até 30 000
páginas

Officejet Pro
X451dw

399 €
Todas as funcionalidades da OJ Pro
251dw, mais:
+
Parece uma impressora a laser,
funciona como uma impressora
a laser, custa metade do preço
+
Até 36/36 ppm ISO4
+
Até 55 ppm em General Office
Mode
+
1,3/6,8 cêntimos
+
Rendimento de até 9200/6600
páginas14, ecrã mono de 2,0 pol.
(5,1 cm)
(sem aplicações)
+
500 + 50 folhas MP – opção de 2.º
tabuleiro de 500
+
Ethernet apenas (sem Wi-Fi)
+
Sem USB frontal/ranhuras para
cartões de memória
+
Ciclo de produtividade até 50 000
páginas
+
RMPV de até 500 a 4000
+
3 a 10 utilizadores

A Officejet Pro X451dw acrescenta
+
802.1.x Wi-Fi
+
Wireless
direct sem aviso prévio.
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Officejet Pro
X551dw

599 €
Todas as funcionalidades da OJ Pro
X451dw, mais:
+
Até 42/42 ppm ISO4
+
Até 70 ppm em General Office
Mode
+
Ecrã tátil a cores de 4,3 pol.
(10,9 cm)
+
Aplicações
+
Suporte para HPAC (PIN,
autenticação, autorização)
+
USB frontal com impressão direta
de PDF
+
Ciclo de produtividade até 75 000
páginas
+
RMPV de até 2000 a 6000
+
5 a 15 utilizadores

Officejet Enterprise
X555dn/X555xh

De 679 € a 1089 €
Todas as funcionalidades da OJ Pro
X551dw, mais:
+
Até 44/44 ppm ISO4
+
Até 72 ppm em General Office
Mode
+
1,2/5,6 cêntimos1
+
Ecrã tátil ajustável a cores SVGA
de 4,3 pol. (10,9 cm)
+
Ciclo de produtividade até 80 000
páginas
+
Impressão frente e verso para
equipas empresariais de 5 a 15
utilizadores
+
Capacidade de papel de até 1050
folhas com suporte de produto
opcional12
+
Facilidade de gestão empresarial,
segurança, suporte de soluções
A Officejet Enterprise X555xh
acrescenta
+
Disco rígido de 320 GB encriptado

Confie na HP
A HP é líder na inovação do jato de tinta
• As séries HP Officejet Pro X e Officejet Enterprise X
possuem a mesma inovação – tecnologia HP
PageWide – utilizada nas impressoras HP de nível
industrial
• Para além dos equipamentos, a HP é líder nas
funcionalidades de integração de TI
• A nossa posição de liderança em computação e
serviços faz-nos ser a escolha óbvia para integração
de fluxo de trabalho e gestão de conteúdo
• Visite estas ligações para saber mais:
hp.com/go/officejetenterprisex
hp.com/go/officejetprox
hp.com/go/officejetpro

9
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Prémios da HP Officejet Pro e Officejet Enterprise
BLI – Escolhas/classificações do verão de 2015
Multifunções da série Officejet Enterprise Color X585 – Melhor multifunções A4 a cores para grupos de trabalho
pequenos a médios
Série Officejet Enterprise Color X555 – Melhor impressora A4 a cores para grupos de trabalho pequenos a médios
Multifunções Officejet Enterprise Color X585 – Modelos com classificação excelente versus impressoras
a laser/LED concorrentes

CNET
Multifunções Officejet Pro X576dw – Classificação excelente «««««

Escolha do editor

Multifunções Officejet Enterprise X585dn ««««««

10
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Recursos
Online
• Web site da HP Officejet Pro e Officejet Enterprise

Livros brancos
• Conserve recursos sem sacrificar o desempenho – série HP Officejet Enterprise Color X
• Impressoras da série HP Officejet Pro X – design revolucionário com o ambiente em mente
• HP Officejet Pro X551dw vs. impressoras a lasers concorrentes – comparação da BLI
• Série HP Officejet Pro 86X0 vs. equipamentos a laser – comparação da BLI do desperdício de consumíveis
de impressão
• Série HP Officejet Pro 86X0 vs. equipamentos a laser – comparação da BLI de consumo energético
• A qualidade do ar interior importa – como os tinteiros HP originais fazem a diferença
• Tecnologia HP PageWide – velocidade revolucionária, qualidade profissional
11

© Copyright 2015, Hewlett-Packard Development Company, L.P. A informação contida neste documento está sujeita a alterações sem aviso prévio.

Notas
1.

Série HP Officejet Enterprise X: custo por página (CPP) com base na maioria das multifunções a laser a cores ≤3000 USD e impressoras a laser a cores ≤1200 USD, a partir de dezembro de 2013, com base na quota de mercado comunicada pela
IDC no 3.º trimestre de 2013. O rendimento ISO baseia-se na impressão contínua no modo predefinido. Série HP Officejet Pro X: custo por página (CPP) com base na maioria das multifunções a laser a cores ≤1000 USD e impressoras a laser
a cores ≤800 USD, a partir de agosto de 2013, com base na quota de mercado comunicada pela IDC no 2.º trimestre de 2013. O rendimento ISO baseia-se na impressão contínua no modo predefinido. Série Officejet Pro 200: a maioria das
impressoras a laser a cores <300 USD e AiO a laser a cores <500 USD, a partir de outubro de 2013. Série Officejet Pro 8600: a maioria das AiO a laser a cores <500 USD, a partir de agosto de 2013; com base na quota de mercado comunicada pela
IDC no 2.º trimestre de 2013. Série Officejet Pro 6000: o custo por página (CPP) compara a maioria das impressoras a laser a cores com passagem múltipla <300 USD, a partir de fevereiro de 2015, com base na quota de mercado comunicada
pela IDC no 4.º trimestre de 2013. CPP para consumíveis de laser com base nas especificações publicadas pelos fabricantes dos consumíveis de maior capacidade. Para mais informações, consulte hp.com/go/officejet. Rendimento ISO de OJ
Pro com tinteiros da mais elevada capacidade e com base numa impressão contínua; consulte o CPP da HP Officejet com base no preço comercial estimado dos tinteiros HP 970XL/971XL, 950XL/951XL, 934XL/935XL de alta capacidade ou nos
tinteiros de capacidade padrão 980, rendimento anunciado para impressões a cores e impressão contínua no modo predefinido; consulte hp.com/go/learnaboutsupplies.

2.

A declaração de energia da série Officejet Enterprise X baseia-se na média da multifunções a laser a cores do concorrente líder ≤3000 USD, pela IDC a partir do 3.º trimestre de 2013. Consumo de energia com base em testes internos da HP e em
testes da Buyers Lab Inc., janeiro de 2015. A declaração de energia da série Officejet Pro X baseia-se na maioria das impressoras a laser a cores < 800 USD e multifunções a laser a cores <1000 USD, a partir de maio de 2015. Consumo de energia
com base em testes da HP. A declaração de energia da série Officejet Pro 200 baseia-se na maioria das impressoras a laser a cores <300 USD, setembro de 2012. Consumo de energia com base em testes da HP e de terceiros. A declaração de
energia da série Officejet Pro 8600 baseia-se na maioria das multifunções a laser a cores <500 USD, agosto de 2013. Rendimento ISO da Officejet Pro com cartuchos da mais elevada capacidade. Utilização energética com base em testes da HP.
A declaração de energia da série Officejet Pro 8100 baseia-se na maioria das impressoras a laser a cores <300 USD, março de 2011, OJ Pro com cartuchos da mais elevada capacidade. Utilização energética com base em testes da HP. O custo
real e o consumo de energia podem variar. Para mais informações, consulte www.hp.com/go/officejet.

3.

4.

Officejet Enterprise X: comparação com a maioria das impressoras a laser a cores ≤1200 USD e multifunções a laser a cores ≤3000 USD, com base na quota de mercado conforme comunicada pela IDC a partir do 3.º trimestre de 2013. O cálculo
compara o peso dos consumíveis e da embalagem dos tinteiros necessário para a mesma quantidade de páginas com base no rendimento ISO e na impressão contínua. Officejet Pro X: compara o peso de cartuchos vazios e de materiais
de embalagem necessários para 15 000 páginas, utilizando cartuchos da mais elevada capacidade das principais multifunções a laser a cores da concorrência na mesma categoria <1000 USD e impressoras a laser a cores <800 USD, a partir
de outubro de 2012. Testado pela Buyer’s Lab Inc. Para mais informações, visite hp.com/go/officejet.
Officejet Enterprise X: comparação com base nas especificações publicadas pelos fabricantes relativamente ao modo a cores mais rápido disponível (a partir de dezembro de 2013) e inclui multifunções a laser a cores ≤3000 USD e impressoras
a laser a cores <1200 USD, com base na quota de mercado conforme comunicado pela IDC a partir do 3.º trimestre de 2013 e testes internos da HP à impressora no modo a cores mais rápido disponível (amostra de documentos de categoria de
4 páginas testados de acordo com a norma ISO 24734). Para obter mais informações, consulte hp.com/go/printerspeeds. Officejet Pro X: comparação com base nas especificações publicadas pelos fabricantes relativamente ao modo a cores
mais rápido disponível (a partir de agosto de 2013) e inclui multifunções a laser a cores <1000 USD e impressoras a laser a cores <800 USD, disponíveis em agosto de 2013, com base na quota de mercado, conforme comunicado pela IDC a partir
do 2.º trimestre de 2013 e testes internos da HP à impressora no modo a cores mais rápido disponível (amostra de documentos de categoria de 4 páginas testados de acordo com a norma ISO 24734). Para obter mais informações, consulte
hp.com/go/printerclaims. Outros modelos da Officejet Pro: Após o primeiro conjunto de páginas de teste ISO. Para obter mais informações, consulte hp.com/go/printerspeeds.

5.

Deve ser adquirido separadamente.

6.
7.

Com base em testes internos da HP utilizando papel com o logótipo ColorLok. Para mais informações, visite hp.com/go/printpermanence.
Com base em previsões da indústria de papel para papel sem ácido e tintas HP originais; dados sobre a estabilidade dos corantes à temperatura ambiente com base em sistemas semelhantes em conformidade com as normas ISO 11798
e ISO 18909.

8.

Disponível nas séries HP Officejet Pro 200, HP Officejet Pro X e HP Officejet Enterprise X.

9.
10.

Disponível em modelos de produtos selecionados e versões de firmware. Consulte a documentação do produto ou visite hp.com/go/ipsc para obter mais detalhes.
O HP Web Jetadmin é gratuito e pode ser transferido em hp.com/go/webjetadmin. O HP Universal Print Driver é gratuito e pode ser transferido em hp.com/go/upd.

11.

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

12.
13.

Requer a aquisição adicional de um tabuleiro de papel opcional.
Os níveis de serviço no local podem não estar disponíveis em todas as localizações. Em alguns casos, os serviços no local podem ser executados por um técnico de serviços autorizado HP.

14.

Com base em tinteiros HP originais a cores de elevado rendimento. Tinteiros de elevado rendimento não incluídos; adquirir separadamente.

AirPrint e o logótipo AirPrint são marcas comerciais da Apple® Inc. iPad, iPhone e iPod touch são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e noutros países.
ENERGY STAR é uma marca comercial registada da U.S. Environmental Protection Agency (Agência para a proteção ambiental dos EUA).
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Obrigado.
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