POKYNY – túto snímku odstráňte
Tento dokument má byť v podstate nasmerovaním – začiatkom konverzácie o tom, ako PPS prezentuje svoju ponuku
atramentovej tlače a zobrazovania. Všetky informácie uvedené v tomto dokumente sú verejné a môžu byť použité
v rozhovoroch so zákazníkmi. Pred použitím tohto dokumentu venujte pozornosť nasledujúcim pokynom:
1. ODSTRÁŇTE TÚTO SNÍMKU.
2. Na snímke č. 2 vyplňte svoje osobné údaje.
3. Režim PREZENTÁCIA aktivuje animácie. Predtým ako ukážete prezentáciu zákazníkom, uistite sa, že poznáte
priebeh animácií.
4. Ďalšie informácie získate v POZNÁMKACH LEKTORA.
5. Tento dokument je v súlade so značkou k máju 2015. Na konci prezentácie sú vložené dodatočné snímky
s podrobnejšími informáciami.
6. Zástupcovia verejného sektora, pozrite si ceny na snímkach 8 a 9 a v prípade potreby ich upravte podľa
zmluvných cien zákazníka.
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Búranie mýtov
o atramente v kancelárskej tlači
Bližší pohľad na atrament v kancelárii
Meno rečníka – deň. mesiac. 2015
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MÝTUS: Atrament v kancelárii je príliš drahý.
Nie je to pravda – môže priniesť významné úspory
• Až o 50 % nižšie náklady na farbu na jednu stranu ako v prípade
konkurenčných laserových tlačiarní1.
ENERGY STAR® a

• Produkty HP Officejet Pro prešli certifikáciou
o 50 % menej energie ako farebné laserové tlačiarne2.

využívajú až

• Tlačiarne a multifunkčné tlačiarne radu HP Officejet Enterprise X využívajú
až o 65 % menej energie ako farebné laserové tlačiarne (na základe
priemernej týždňovej spotreby energie)2.
• Nižšia záťaž pre životné prostredie. Menej emisií a až o 90 % menej odpadu
z obalov na jednotku hmotnosti (modely Officejet Enterprise X) ako farebné
laserové tlačiarne.
–

3

Originálne pigmentové atramentové kazety spoločnosti HP vyžadujú
menej balenia ako tonerové kazety. Pozrite si obrázky napravo
s porovnaním atramentu pre tlačiareň HP Officejet Enterprise X (vľavo)
a toneru pre tlačiareň Kyocera FS-C2626 (vpravo)3
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50 %

MÝTUS: Atramentové tlačiarne sú pre domácnosti, nie na tlač v kanceláriách.
Nie je to pravda – podnikové atramentové tlačiarne od spoločnosti HP sú určené na podnikový výkon
• Tlačiarne, multifunkčné tlačiarne a zariadenia typu všetko v jednom HP Officejet Pro,
Pro X a Officejet Enterprise X tlačia až dvakrát rýchlejšie (až do 72 str./min.
vo všeobecnom kancelárskom režime) a s polovičnými nákladmi na stranu v porovnaní
s laserovými tlačiarňami4,1.
• Prechádzajú rovnako prísnym testovaním ako tlačiarne HP LaserJet a ponúkajú služby
a podporu na komerčnej úrovni. Prečítajte si porovnávaciu správu spoločnosti BLI.
• Umožňujú mesačné objemy tlače odporúčané v podnikateľskej triede.
• Navrhnuté ako odolné pre podnikateľský svet s rozsiahlym testovaním spoľahlivosti
a prvotriednou použiteľnosťou. Súčasťou je záruka opravy priamo na mieste pre rady
HP Officejet Pro X a Officejet Enterprise X13.
• Produkty HP Officejet Pro X a Officejet Enterprise X obsahujú kazety s výťažnosťou
porovnateľnou s laserovými tlačiarňami a ostatné modely Officejet Pro ponúkajú
voliteľné kazety s vysokou výťažnosťou5.
• Získajte stabilné, spoľahlivé vstupné zásobníky – podobné ako v modeloch HP LaserJet;
niekoľko modelov obsahuje vstupné zásobníky na 500 listov a voliteľný zásobník
na 500 listov5.
• Zariadenia HP Officejet Enterprise X sú vybavené rovnakými pokročilými funkciami
zabezpečenia a toku činností ako zariadenia HP LaserJet Enterprise, vďaka čomu
predstavujú spoľahlivý výber pre veľké podnikové prostredia.

4

Modely HP Officejet Pro a Officejet Enterprise X
môžu znížiť náklady na tlač na polovicu v porovnaní
s farebnými laserovými tlačiarňami.
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MÝTUS: Kvalita tlače nie je dosť dobrá.
Nie je to pravda – kvalita tlače je v spoločnosti HP
prioritou č. 1 a nikto to nerobí lepšie
• Rady HP Officejet Pro a Officejet Enterprise X produkujú
profesionálnu kvalitu farebnej tlače a ostrý čierny text.
• Originálne pigmentové atramenty HP prinášajú vysokokvalitné
výsledky odolné voči vode6 , ktoré odolávajú vyblednutiu7
a rozmazaniu aj pri použití zvýrazňovača , a vďaka trvanlivosti
atramentu získali certifikáty normy ISO 11798.
• Tlačové hlavy sú navrhnuté tak, aby vydržali celú životnosť
produktu.
• Pokročilá technika spoločnosti HP pre bezchybné používanie.
• Produkty HP Officejet Pro X a Officejet Enterprise X obsahujú
technológiu HP PageWide založenú na pokročilých komerčných
tlačových technológiách spoločnosti HP, ktorá zabezpečuje
neustálu vysokú kvalitu tlače.
5
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MÝTUS: Atramentovým tlačiarňam chýbajú funkcie riadenia
alebo zabezpečenia, ktoré potrebuje IT oddelenie.
Nie je to pravda – sú navrhnuté tak, aby sa bez problémov integrovali
do kancelárskeho prostredia – či už je spravované alebo nie
• Zariadenia HP Officejet Pro X a Officejet Enterprise X obsahujú vstavané bezpečnostné funkcie
a možnosť nastaviť bezpečnostné politiky prostredníctvom Centra zabezpečenia zobrazovania
a tlače spoločnosti HP8,9.
• Vzdialené sledovanie a spravovanie pomocou aplikácie HP Web Jetadmin (v sieti) alebo
prostredníctvom USB proxy (priame pripojenie) a univerzálneho tlačového ovládača HP8,10.
• Podpora partnerských riešení pre pokročilé zabezpečenie, spravovanie dokumentov a možnosti
smerovania11.
• Tlačiarne radov HP Officejet Enterprise X, Officejet Pro X a Officejet 200 majú nárok na spravované
tlačové služby HP, ktoré pomáhajú spravovať tlačiarne na pracovisku a udržať ich bezproblémový
chod a zároveň pomáhajú znížiť náklady.
• Rad HP Officejet Enterprise X má všetky funkcie spravovania a riešení ako tlačiareň HP Enterprise
LaserJet.
• Testovanie treťou stranou, ktoré vykonala spoločnosť BLI, ukázalo, že kvalita tlače produktov
HP Officejet Pro X a Enterprise X je rovnaká alebo v niektorých prípadoch lepšia ako poskytujú
laserové tlačiarne.
6
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Zariadenia typu všetko v jednom e-AiO a multifunkčné zariadenia HP Officejet Pro
Zariadenie typu všetko v jednom
e-AiOHP Officejet
Pro 6830

159 EUR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Profesionálna farebná tlač lacnejšia ako
pri laserových tlačiarňach
Až 18/10 str./min. podľa ISO4
3,0/10,0 centov1
Výťažnosť až 1 000/825 strán14
Vylepšené funkcie produktivity
Automatický podávač dokumentov
na 35 listov
Farebná dotyková obrazovka
s uhlopriečkou 6,75 cm (2,65 palca)
Automatická obojstranná tlač
Vstupný zásobník na 225 listov
Jednoduchá mobilná tlač v práci alebo
na cestách
USB, Ethernet, bezdrôtové pripojenie
Kapacita tlače až 15 000 strán
Odporúčaný mesačný objem tlače
až 200 – 800 strán
1 – 3 používatelia

Zariadenia typu všetko v jednom
e-AiO HP Officejet Pro
8610, 8620

179 – 199 EUR / 279 EUR
Všetky funkcie zariadenia Officejet Pro 6830
a navyše:
+
Až 19/14,5 str./min. podľa ISO4
+
2,0/7,0 centov1
+
Výťažnosť až 2 300/1 000 strán14
+
Sklo skenera vo formáte Legal
+
Skenovanie do e-mailu, cloudu alebo
sieťových priečinkov
+
Kapacita tlače až 30 000 strán
+
Odporúčaný mesačný objem tlače
až 250 – 2 000 strán
Navyše v modeli Officejet Pro 8620:
+
Až 21/16,5 str./min.
+
Automatický obojstranný podávač
dokumentov na 50 listov
+
Dotyková obrazovka s uhlopriečkou
10,3 cm (4,3 palca)
+
Obojstranné skenovanie a kopírovanie
+
Tlač dotykom prostredníctvom
technológie NFC
+
Odporúčaný mesačný objem tlače
až 250 – 2 500 strán
+
1 – 5 používateľov

Multifunkčná tlačiareň
HP Officejet Pro 276dw

399 EUR
Všetky funkcie série Officejet Pro 8600 a
navyše:
+
Až 20/16 str./min. podľa ISO4
+
1,6/7,2 centa1
+
Výťažnosť až 2 300/1 500 strán14
+
USB, Ethernet, Wi-Fi, podnikové
bezdrôtové zabezpečenie 802.1x,
bezdrôtová priama tlač
+
Ovládače UPD PCL 5/6 /PS 3
+
Centrum zabezpečenia zobrazovania
a tlače spoločnosti HP
+
Podpora pre HPCR, HPAC (overenie,
autorizácia, PIN) ePrint, aplikácie,
AirPrint™
+
Voliteľný 2. zásobník na 250 listov
+
Otvor na pamäťovú kartu, predný port
USB 2.0, priama tlač PDF

Multifunkčné tlačiarne
HP Officejet Pro X476dw

Multifunkčná tlačiareň
HP Officejet Pro X576dw

649 EUR
Všetky funkcie zariadenia Officejet Pro 276dw
a navyše:
+
Vyzerá ako laserová, pracuje ako
laserová, stojí len polovicu
+
Až 36/36 str./min. podľa ISO4
+
Až 55 str./min vo všeobecnom
kancelárskom režime
+
1,3/6,8 centa1
+
Výťažnosť až 9 200/6 600 strán14
+
2 zásobníky: 500 + 50 listov, viacúčelový
–
Iba Ethernet (bez Wi-Fi)
–
Bez otvorov na pamäťové karty
(iba USB)
+
Kapacita tlače až 50 000 strán
+
Odporúčaný mesačný objem tlače
500 – 4 000 strán
+
3 – 10 používateľov

849 EUR
Všetky funkcie série Officejet Pro X476 a
navyše:
+
Až 42/42 str./min. podľa ISO4
+
Až 70 str./min vo všeobecnom
kancelárskom režime
+
Kapacita tlače až 75 000 strán
+
Odporúčaný mesačný objem tlače
až 2 000 – 6 000 strán
+
5 – 15 používateľov

Navyše v modeli Officejet Pro X476dw:
+
802.11.n Wi-Fi
+
Bezdrôtová priama tlač

Navyše v modeli Officejet Pro 8630:
+
2. zásobník papiera na 250 listov
+
2. súprava štandardného farebného
atramentu
+
Softvér OCR
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Multifunkčné tlačiarne série HP
Officejet Enterprise Color (Flow)
X585

1 799 – 2 549 EUR
Všetky funkcie zariadenia Officejet Pro
X576dw a navyše:
+
Až 44/44 str./min. podľa ISO4
+
Až 72 str./min vo všeobecnom
kancelárskom režime
+
1,2/5,6 centa1
+
Kapacita tlače až 80 000 strán
+
Panel s plnofarebným displejom
s uhlopriečkou 20,3 cm (8 palcov)
+
Šifrovaný pevný disk s kapacitou 320 GB
+
Skener a automatický podávač
dokumentov na podnikovej úrovni
+
Podniková spravovateľnosť,
zabezpečenie, podpora riešení
Navyše v modeli OJ Enterprise X585f
+
Fax
Navyše v modeli OJ Enterprise X585fz
+
Ultrazvuková detekcia podania dvoch
papierov HP EveryPage
Integrovaná klávesnica
+
Skener na vysokú záťaž, OCR
+
Automatický podávač dokumentov
na obojstrannú tlač s jedným prechodom

Tlačiarne HP Officejet Pro
HP Officejet Pro 6230

79 EUR
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Profesionálna farebná tlač
lacnejšia ako pri laserových
tlačiarňach
Až 18/10 str./min. podľa ISO4
3,0/10,0 centov1
Vylepšené funkcie produktivity
Vstupný zásobník na 225 listov
Automatická obojstranná tlač
Štyri atramentové
kazety/dostupné sú kazety
s vysokou výťažnosťou
Tlač farebných brožúr bez okrajov
Jednoduchá mobilná tlač v práci
alebo na cestách
USB, Ethernet, bezdrôtové
pripojenie
Tlač zo smartfónov a tabletov
Kapacita tlače až 15 000 strán
Odporúčaný mesačný objem tlače
až 200 – 800 strán
1 – 3 používatelia
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Officejet Pro 8100

109 EUR
Všetky funkcie zariadenia OJ Pro 6230
a navyše:
+
Až 20/16 str./min. podľa ISO4
+
2,0/7,0 centov1
+
Výťažnosť až 2 300/1 500 strán14
+
USB, Ethernet, Wi-Fi, bezdrôtové
pripojenie 802.1x, bezdrôtová
priama tlač
+
ePrint, aplikácie, AirPrint™
+
Port USB 2.0 s priamou tlačou PDF
+
Voliteľný 2. vstupný zásobník
papiera na 250 listov
+
Kapacita tlače až 25 000 strán
+
Odporúčaný mesačný objem tlače
až 250 – 2 500 strán
+
1 – 5 používateľov

Officejet Pro 251dw

299 EUR
Všetky funkcie zariadenia OJ Pro 8100
a navyše:
+
Až 20/16 str./min. podľa ISO4
+
1,6/7,2 centa1
+
USB, Ethernet, Wi-Fi, podnikové
bezdrôtové zabezpečenie 802.1x,
bezdrôtová priama tlač
+
Farebný dotykový grafický displej
s uhlopriečkou 10,9 cm (4,3 palca)
+
Ovládače UPD PCL 5/6 /PS 3
+
Podpora pre HPAC (PIN, overenie,
autorizácia)
+
ePrint, aplikácie, AirPrint™
+
Vstupný zásobník na 250 listov –
voliteľný 2. zásobník na 250 listov
+
Otvor na pamäťovú kartu, predný
port USB 2,0 s priamou tlačou PDF
+
Kapacita tlače až 30 000 strán

Officejet Pro
X451dw

Officejet Pro
X551dw

399 EUR

599 EUR

Všetky funkcie zariadenia OJ Pro
251dw a navyše:
+
Vyzerá ako laserová, pracuje ako
laserová, stojí len polovicu
+
Až 36/36 str./min. podľa ISO4
+
Až 55 str./min vo všeobecnom
kancelárskom režime
+
1,3/6,8 centa
+
Výťažnosť až 9 200/6 600 strán14
Monochromatický displej s
uhlopriečkou 5,1 cm (2,0 palca)
(bez aplikácií)
+
Viacúčelový zásobník na 500 +
50 listov – voliteľný 2. zásobník
na 500 listov
+
Iba Ethernet (bez Wi-Fi)
+
Bez predného portu USB a otvorov
na pamäťové karty
+
Kapacita tlače až 50 000 strán
+
Odporúčaný mesačný objem tlače
až 500 – 4 000 strán
+
3 – 10 používateľov

Všetky funkcie zariadenia OJ Pro
X451dw a navyše:
+
Až 42/42 str./min. podľa ISO4
+
Až 70 str./min vo všeobecnom
kancelárskom režime
+
Farebná dotyková obrazovka
s uhlopriečkou 10,9 cm (4,3 palca)
+
Aplikácie
+
Podpora pre HPAC (PIN, overenie,
autorizácia)
+
Predný port USB s priamou tlačou
PDF
+
Kapacita tlače až 75 000 strán
+
Odporúčaný mesačný objem tlače
až 2 000 – 6 000 strán
+
5 – 15 používateľov

Navyše v modeli Officejet Pro X451dw
+
802.1.x Wi-Fi
+ zmeniť
Bezdrôtová
tlač
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Officejet Enterprise X555dn
/ X555xh

679– 1 089 EUR
Všetky funkcie zariadenia OJ Pro
X551dw a navyše:
+
Až 44/44 str./min. podľa ISO4
+
Až 72 str./min vo všeobecnom
kancelárskom režime
+
1,2/5,6 centa1
+
Nastaviteľný farebný dotykový
displej SVGA s uhlopriečkou
10,9 cm (4,3 palca)
+
Kapacita tlače až 80 000 strán
+
Obojstranná tlač pre podnikové
tímy s 5 – 15 členmi
+
Kapacita papiera až 1 050 listov
s voliteľným stojanom12
+
Podniková spravovateľnosť,
zabezpečenie, podpora riešení
Navyše v modeli Officejet Enterprise
X555xh
+
Šifrovaný pevný disk s kapacitou
320 GB

Spoľahnite sa na HP
HP je lídrom v inováciách atramentovej tlače
• Rady HP Officejet Pro X a Officejet Enterprise X obsahujú
rovnakú inováciu – HP PageWide Technology – aká sa používa
v priemyselných tlačiarenských lisoch HP.
• Okrem zariadení je HP tiež lídrom vo funkciách integrácie do IT.
• Vďaka nášmu vedúcemu postaveniu vo výpočtových
technológiách a službách predstavujeme jednoznačnú voľbu
pre integráciu toku činností a spravovanie obsahu.
• Viac sa dozviete po kliknutí na nasledujúce prepojenia:
hp.com/go/officejetenterprisex
hp.com/go/officejetprox
hp.com/go/officejetpro

9
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Ocenenia zariadení HP Officejet Pro a Officejet Enterprise
BLI – výber leta 2015/Hodnotenia
Série multifunkčných tlačiarní Officejet Enterprise Color X585 – vynikajúca farebná multifunkčná tlačiareň pre formát A4 pre malé až stredné
pracovné skupiny
Séria Officejet Enterprise Color X555 – vynikajúca farebná tlačiareň pre formát A4 pre malé až stredné pracovné skupiny
Multifunkčná tlačiareň Officejet Enterprise Color X585 – výborné hodnotenie v porovnaní s konkurenčnými laserovými a LED modelmi

CNET
Multifunkčná tlačiareň Officejet Pro X576dw – výborné hodnotenie «««««

Výber redakcie
Multifunkčná tlačiareň Officejet Enterprise X585dn ««««««

10
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Zdroje
Online
• Webová lokalita zariadení HP Officejet Pro a Officejet Enterprise

Technická dokumentácia
• Šetrenie zdrojov bez obetovania výkonu – séria HP Officejet Enterprise Color X (v angličtine)
• Tlačiarne série HP Officejet Pro X – prelomový dizajn s ohľadom na životné prostredie (v angličtine)
• HP Officejet Pro X551dw v. konkurenčné laserové tlačiarne – porovnanie spoločnosti BLI
• Séria HP Officejet Pro 86X0 v. laserové zariadenia – porovnanie odpadu zo spotrebného materiálu tlačiarní,
ktoré vypracovala spoločnosť BLI
• Séria HP Officejet Pro 86X0 v. laserové zariadenia – porovnanie spotreby energie, ktoré vypracovala
spoločnosť BLI
• Na kvalite vzduchu v miestnosti záleží – aký rozdiel predstavujú originálne atramentové kazety HP
• Technológia HP PageWide – prelomová rýchlosť, profesionálna kvalita (v angličtine)
11
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Poznámky
1.

Rad zariadení HP Officejet Enterprise X: Náklady na stranu (CPP) vychádzajú z údajov väčšiny farebných laserových multifunkčných tlačiarní do 3 000 USD a farebných laserových tlačiarní do 1 200 USD v decembri 2013 na základe podielu na trhu podľa
spoločnosti IDC za 3. štvrťrok 2013. Výťažnosť ISO vychádza z nepretržitej tlače v štandardnom režime. Rad HP Officejet Pro X: Náklady na stranu (CPP) vychádzajú z údajov väčšiny farebných laserových multifunkčných tlačiarní do 1 000 USD a farebných
laserových tlačiarní do 800 USD v auguste 2013 na základe podielu na trhu podľa spoločnosti IDC za 2. štvrťrok 2013. Výťažnosť ISO vychádza z nepretržitej tlače v štandardnom režime. Rad Officejet Pro 200: Väčšina farebných laserových tlačiarní do
300 USD a farebných laserových zariadení typu všetko v jednom do 500 USD v októbri 2013. Rad Officejet Pro 8600: Väčšina farebných laserových zariadení typu všetko v jednom do 500 USD, august 2013; na základe podielu na trhu podľa spoločnosti
IDC za 2. štvrťrok 2013. Rad Officejet Pro 6000: Vyhlásenie o nákladoch na stranu (CPP) je založené na porovnaní s väčšinou farebných laserových tlačiarní s viacerými prechodmi do 300 USD vo februári 2015 na základe podielu na trhu podľa spoločnosti
IDC za 4. štvrťrok 2013. Náklady na stranu pre spotrebný materiál laserových tlačiarní sú založené na publikovaných údajoch výrobcov o kazetách s najvyššou kapacitou. Podrobnosti nájdete na lokalite hp.com/go/officejet. Výťažnosť produktov OJ Pro
podľa normy ISO s kazetami s najvyššou kapacitou na základe metódy nepretržitej tlače. pozri náklady na stranu (CPP) zariadení HP Officejet založené na odhadovanej maloobchodnej cene vysokokapacitných atramentových kaziet HP 970XL/971XL,
950XL/951XL, 934XL/935XL alebo atramentových kaziet so štandardnou kapacitou 980, zverejnenej výťažnosti farebných výtlačkov a nepretržitej tlači v štandardnom režime; pozri hp.com/go/learnaboutsupplies.

2.

Vyhlásenie o spotrebe energie radu Officejet Enterprise X je založené na priemerných farebných laserových multifunkčných tlačiarňach hlavných konkurentov do 3 000 USD, údaje spoločnosti IDC za 3. štvrťrok 2013. Spotreba energie na základe
interného testovania spoločnosti HP a testovania spoločnosti Buyers Lab Inc v januári 2015. Vyhlásenie o spotrebe energie radu Officejet Pro X je založené na väčšine farebných laserových tlačiarní do 800 USD a farebných laserových multifunkčných
tlačiarní do 1 000 USD v máji 2015. Spotreba energie na základe testovania spoločnosti HP. Vyhlásenie o spotrebe energie radu Officejet Pro 200 je založené na väčšine farebných laserových tlačiarní do 300 USD, september 2012. Spotreba energie na
základe testovania spoločnosti HP a tretej strany. Vyhlásenie o spotrebe energie radu Officejet Pro 8600 je založené na väčšine farebných laserových multifunkčných tlačiarní do 500 USD, august 2013. Výťažnosť ISO zariadení Officejet Pro s kazetami s
najvyššou kapacitou. Spotreba energie je určená na základe výsledkov testovania spoločnosťou HP. Vyhlásenie o spotrebe energie zariadení Officejet Pro 8100 je založené na väčšine farebných laserových tlačiarní do 300 USD, marec 2011, OJ Pro s
kazetami s najvyššou kapacitou. Spotreba energie je určená na základe výsledkov testovania spoločnosťou HP. Skutočné náklady a spotreba energie sa môžu líšiť. Podrobnosti nájdete na lokalite www.hp.com/go/officejet.
Officejet Enterprise X: Porovnanie s väčšinou farebných laserových tlačiarní do 1 200 USD a farebných laserových multifunkčných tlačiarní do 3 000 USD na základe trhového podielu podľa údajov spoločnosti IDC za 3. štvrťrok 2013. Výpočty porovnávajú
hmotnosť spotrebného materiálu a obalov kaziet potrebných na rovnaké množstvo strán na základe výťažnosti podľa normy ISO a pri nepretržitej tlači. Officejet Pro X: Porovnáva hmotnosť prázdnej kazety a obalových materiálov, ktoré sú potrebné na
15 000 strán, pri tlači s použitím kaziet s najvyššou kapacitou na hlavných farebných laserových multifunkčných tlačiarňach v rámci porovnávanej triedy do 1 000 USD a farebných laserových tlačiarňach do 800 USD v októbri 2012. Testované
spoločnosťou Buyers Lab Inc. Ďalšie informácie nájdete na lokalite hp.com/go/officejet.

3.

4.

Officejet Enterprise X: Porovnanie je založené na technických parametroch publikovaných výrobcami o najrýchlejšom dostupnom farebnom režime (k decembru 2013) a zahŕňa farebné laserové multifunkčné tlačiarne do 3 000 USD a farebné laserové
tlačiarne do 1 200 USD na základe trhového podielu podľa údajov spoločnosti IDC za 3. štvrťrok 2013 a interného testovania tlačiarne v spoločnosti HP v najrýchlejšom dostupnom farebnom režime (kategória vzorových 4-stranových dokumentov
testovaných podľa normy ISO 24734). Ďalšie informácie nájdete na lokalite hp.com/go/printerspeeds. Officejet Pro X: Porovnanie je založené na technických parametroch publikovaných výrobcami o najrýchlejšom dostupnom farebnom režime (k
augustu 2013) a zahŕňa farebné laserové multifunkčné tlačiarne do 1 000 USD a farebné laserové tlačiarne do 800 USD dostupné v auguste 2013 na základe trhového podielu podľa údajov spoločnosti IDC za 2. štvrťrok 2013 a interného testovania
tlačiarne v spoločnosti HP v najrýchlejšom dostupnom farebnom režime (kategória vzorových 4-stranových dokumentov testovaných podľa normy ISO 24734). Ďalšie informácie nájdete na lokalite hp.com/go/printerclaims. Ostatné modely Officejet Pro:
Po prvej súprave testovacích strán ISO. Ďalšie informácie nájdete na lokalite hp.com/go/printerspeeds.

5.
6.

Predáva sa samostatne.
Na základe interného testovania spoločnosti HP s použitím papiera s logom ColorLok. Bližšie informácie nájdete na stránke hp.com/go/printpermanence.

7.

Na základe prognóz papierenského priemyslu pre papiere bez obsahu kyseliny a originálne atramenty HP; údaje o stabilite farbiva pri izbovej teplote sú odvodené od podobných systémov testovaných podľa noriem ISO 11798 a ISO 18909.

8.
9.

Dostupné v radoch HP Officejet Pro 200, HP Officejet Pro X a HP Officejet Enterprise X.
Dostupné vo vybratých produktových modeloch a verziách firmvéru. Podrobné informácie nájdete v produktovej dokumentácii alebo na stránke hp.com/go/ipsc .

10.

Aplikácia HP Web Jetadmin je zdarma a dá sa stiahnuť na lokalite hp.com/go/webjetadmin. Univerzálny tlačový ovládač HP je zdarma a dá sa stiahnuť na lokalite hp.com/go/upd.

11.
12.

Centrum zabezpečenia zobrazovania a tlače spoločnosti HP, HP Access Control, HP Capture and Route.
Je potrebný dodatočný nákup voliteľného zásobníka papiera.

13.

Servis na mieste nemusí byť dostupný vo všetkých oblastiach. V niektorých prípadoch môže servisné služby na mieste vykonávať autorizovaný servisný technik spoločnosti HP.

14.
Na základe originálnych atramentových kaziet HP s vysokou výťažnosťou. Atramentové kazety s vysokou výťažnosťou nie sú súčasťou dodávky. Treba ich zakúpiť samostatne.
AirPrint a logo AirPrint sú ochrannými známkami spoločnosti Apple® Inc. iPad, iPhone a iPod touch sú ochrannými známkami spoločnosti Apple Inc. registrovanými v USA a ďalších krajinách.
ENERGY STAR je registrovaná ochranná známka Agentúry na ochranu životného prostredia USA.
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Ďakujeme.
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