DIREKTIV – ta bort denna bild
Tanken med detta program är att ge riktlinjer—att starta en konversation om hur PPS presenterar deras erbjudande
för bläckstråleutskrifter och bilder. All information häri är offentlig och kan användas vid diskussioner med kunder.
Observera följande innan du använder detta program:
1. TA BORT DENNA BILD
2. Fyll i dina personuppgifter på bild 2.
3. BILDSPEL-läget kommer att aktivera animationer. Se till att du vet hur animationerna fungerar innan dem visas
för kunderna.
4. TALARANTECKNINGAR kommer ge dig mer information.
5. Detta program var i maj 2015 helt kompatibelt med varumärket. Ytterligare bilder är inkluderade i slutet av
denna presentation för att ge genomgången en mer djupgående upplevelse.
6. Representanter av den offentliga sektorn, se över prissättningen på bild 8 och 9 och ändra om det behövs,
baserat på kundens pris i kontraktet.

1

© Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande.

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

Knäcka myter om
bläck för kontorsskrivare
En närmare titt på bläck på kontoret
Föredragarens namn/dag månad 2015

© Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande.

MYT: Bläck på kontoret är för dyrt.
Inte sant—kostnadsbesparingarna kan vara
betydande
• Upp till 50 % lägre färgkostnad per sida jämfört med
konkurrerande laserskrivare1
• HP Officejet Pro produkter är ENERGY STAR® certifierade och
använder upp till 50 % mindre energi än färglaserskrivare2
• HP Officejet Enterprise X-serier skrivare och MFP:er använder
upp till 65 % mindre energi än färglaser (baserad på den
genomsnittliga energianvändningen per vecka)2
• Minskad miljöpåverkan. Mindre utsläpp och upp till 90 % mindre
vikt av förpackningsavfall (Officejet Enterprise X modeller) än
färglaserskrivare
– HP:s bläckpatroner med originalpigment kräver mindre
förpackningar än tonerkassetter. Se bild till höger där bläck
från HP Officejet Enterprise X (vänster) jämförs med toner för
Kyocera FS-C2626 (höger)3
3
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50 %

MYT: Bläckstråle är för hemmet och inte för affärsutskrifter.
Inte sant—HP affärsbläckprodukter är konstruerade för att ge affärsresultat
• HP Officejet Pro, Pro X och Officejet Enterprise X-skrivare, MFP:er och AiO:s
skriver ut med upp till dubbla hastigheten (upp till 72 sidor/minut i General
Office-läge) och halverar kostnaden per sida jämfört med laserskrivare4,1
• Genomgår samma rigorösa tester som HP LaserJet-skrivare och erbjuder
kommersiell service och support. Läs en BLI konkurrenskraftig rapport
• De levererar "affärsklass" rekommenderade utskriftsvolymer månadsvis
• Tuff design för affärsvärlden med omfattande tillförlitlighetstester och
överlägsen användbarhet. Innehåller reparationsgarantier för HP Officejet
Pro X och Officejet Enterprise X-serierna13
• HP Officejet Pro X och Officejet Enterprise X-produkter har patroner med
sidkapacitet jämförbar med laser, och andra Officejet Pro-modellerna
erbjuder valfria patroner med hög kapacitet5
• Få robusta och pålitliga inmatningsfack—som påminner om HP LaserJet;
flera modeller inkluderar 500-ark inmatningsfack med ytterligare ett 500ark inmatningsfack5
• HP Officejet Enterprise X-enheter är utrustade med samma avancerade
säkerhets- och arbetsflödesfunktioner som i HP LaserJet Enterprise-enheter,
vilket gör dem till ett utmärkt val för att leva upp till företags stora behov
4

HP Officejet Pro och Officejet Enterprise Xmodeller kan halvera utskriftskostnaderna
jämfört med färglaser.
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MYT: Utskriftskvalitén är inte lika bra.
Inte sant—utskriftskvaliteten är HP:s viktigaste
prioritet, och ingen gör det bättre
• HP Officejet Pro och Officejet Enterprise X-serierna producerar
professionell färgutskriftskvalitet och tydlig svart text
• Original HP Pigmentbläck ger högklassiga, vattenresistenta6
resultat som är färgbeständiga7 och smetas inte ut även vid
betonad användning, och har fått färghållbarhetscertifikat ISO
11798 standard
• Skrivhuvuden är designade för att hålla under hela produktens
livslängd
• Avancerad HP-teknik som ger en perfekt upplevelse
• HP Officejet Pro X och Officejet Enterprise X produkter
innehåller HP PageWide-teknik, baserad på HP:s avancerade
kommersiella utskriftstekniker, som konsekvent producerar
högkvalitativa utskrifter
5
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MYT: Bläckstråle har inte hanterings- eller
säkerhetsfunktionerna som IT kräver.
Inte sant—deär designade att integrera utan problem med
kontorsmiljöer—förvaltade eller inte
• HP Officejet Pro X och Officejet Enterprise X-enheter erbjuder inbyggda
säkerhetsfunktioner och möjligheten att ställa in säkerhetsprinciper via HP Imaging och
Printing Security Center8,9
• Fjärrövervakning och hantering med HP Web Jetadmin (genom nätverk) eller via USBproxy (direktanslutning) och HP Universal Print Driver8,10
• Supportpartnerlösningar för avancerad säkerhet, dokumenthantering och
routing-kapacitet11
• HP Officejet Enterprise X, Officejet Pro X och Officejet 200 -seriernas skrivare är
kvalificerade för HP Managed Print Services för att hantera arbetsplatsskrivare och hålla
dem i trim medan de hjälper till att sänka kostnaderna
• HP Officejet Enterprise X-serier har alla hanterings- och lösningsfunktioner av en HP
Enterprise LaserJet
• Tredje-part tester, utförda av BLI har indikerat att HP Officejet Pro X och Enterprise Xutskriftskvalité är lika med eller i vissa fall även bättre än laser.
6
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HP Officejet Pro e-AiOs och MFP:er
HP Officejet Pro 6830
e-Allt-i-ett

€159
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Professionell färg till lägre
kostnad än med laser
Upp till 18/10 sidor/minut ISO4
3,0/10,0 cents1
Upp till 1 000/825 sidokapacitet14
Förbättrade
produktivitetsfunktioner
Automatisk dokumentmatare för
35 ark
2.65"/6,75 cm pekskärm i färg
Automatisk dubbelsidig utskrift
Inmatningsfack för 225 ark
Enkla mobila utskrifter på arbetet
eller när du är ute
USB/ethernet/trådlöst
Upp till 15 000 sidor dutycykel
Upp till 200 – 800 RMPV
1 – 3 användare
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HP Officejet Pro
8610, 8620
e-Allt-i-ett

€179-199/ €279
Alla funktioner i Officejet Pro
6830 plus:
+
Upp till 19/14.5 sidor/minut ISO4
+
2.0/7.0 cents1
+
Upp till 2 300/1 000 sidokapacitet14
+
Lämpligt glas för skannern
+
Skanna till e-post, molntjänst eller
nätverksmappar
+
Upp till 30 000 sidor dutycykel
+
Upp till 250 – 2 000 RMPV
Officejet Pro 8620 tillägg:
+
Upp till 21/16,5 sidor/min
+
Automatisk dokumentmatare för
50 ark
+
4.3"/10,3 cm pekskärm
+
Dubbelsidig skanning och
kopiering
+
Touch-to-print NFC
+
Upp till 250 – 2 500 RMPV
+
1 – 5 användare

HP Officejet Pro
276dw MFP

€399
Alla funktionerna i Officejet Pro 8600 serierna plus:
+
Upp till 20/16 sidor/minut ISO4
+
1,6/7,2 cents1
+
Upp till 2,300/1,500 sidokapacitet14
+
USB, Ethernet, Wi-Fi, 802.1x
enterprise trådlös säkerhet,
trådlöst direkt
+
PCL 5/6 /PS 3 UPD
+
HP Imaging & Printing
Säkerhetscenter
+
Support för HPCR, HPAC
(autentisering, auktorisering, PIN)
ePrint, Appar, AirPrint™
+
Tillval Extra 250-arks-fack
+
Minneskortlucka, fram USB 2.0,
direkt PDF-utskrift

HP Officejet Pro
X476dw MFP:er

€649
Alla funktioner i HP Officejet Pro L7680
AiO plus:
+
Ser ut som en laser, fungerar som
en laser men till halva priset
+
Upp till 36/36 sidor/minut ISO4
+
Upp till 55 sidor/minut General
Office-läge
+
1,3/6,8 cents1
+
Upp till 9 200/6 600 sidokapacitet14
+
2 fack: 500 + 50-ark MP
–
Endast ethernet (inget Wi-Fi)
–
Ingen minneskortlucka
(endast USB)
+
Upp till 50 000 sidor dutycykel
+
Upp till 500-4 000 RMPV
+
3 – 10 användare
Officejet Pro X476dw tillägg
+
802.11.n Wi-Fi
+
Trådlöst direkt

Officejet Pro 8630 tillägg:
+
2:a 250-arks pappersfack
:a uppsättning av
+
2Development
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standardfärgbläck
+
OCR programvara

HP Officejet Pro
X576dw MFP

849 €
Alla funktioner i Officejet Pro X476serien plus:
+
Upp till 42/42 sidor/minut ISO4
+
Upp till 70 sidor/minut General
Office-läge
+
Upp till 75 000 sidor dutycykel
+
Upp till 2,000 – 6,000 RMPV
+
5 – 15 användare

HP Officejet Enterprise
Color (Flöde) X585 serier
MFP:er

€1 799-2 549
Alla funktioner i HP Officejet Pro
X576dw plus:
+
Upp till 44/44 sidor/minut ISO4
+
Upp till 72 sidor/minut General
Office-läge
+
1,2/5,6 cents1
+
Upp till 80 000 sidor dutycykel
+
Full-color 8" / 20,3-cm
pekskärmspanel
+
320GB krypterad hård disk
+
Enterprise nivå ADF/skanner
+
Enterprise support för hanteringar,
säkerhet, lösningar
OJ Enterprise X585f tillägg
+
Fax
OJ Enterprise X585fz tillägg
+
HP EveryPage dubbelsidig
ultraljud-detektering
Integrerat tangentbord
+
Kraftfull skanner, OCR
+
ADF med dubbelsidig inmatning i
ett svep

HP Officejet Pro-skrivare
HP Officejet Pro 6230

€79
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Professionell färg till lägre
kostnad än med laser
Upp till 18/10 sidor/minut ISO4
3,0/10,0 cents1
Förbättrade
produktivitetsfunktioner
Inmatningsfack för 225 ark
Automatisk dubbelsidig utskrift
Fyra bläckpatroner/hög
kapacitet tillgänglig
Skriva ut ramlösa broschyrer i
färg
Enkla mobila utskrifter på
arbetet eller när du är ute
USB/ethernet/trådlöst
Skriv ut från smartphones och
surfplattor
Upp till 15 000 sidor dutycykel
Upp till 200 – 800 RMPV
1 – 3 användare
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Officejet Pro 8100

€109
Alla funktioner i OJ Pro 6230 plus:
+
Upp till 20/16 sidor/minut ISO4
+
2,0/7,0 cents1
+
Upp till 2 300/1 500 sidokapacitet14
+
USB, Ethernet, Wi-Fi, 802.1x
trådlöst, trådlöst direkt
+
ePrint, Appar, AirPrint™
+
USB 2.0 port med direkt PDFutskrift
+
Tillval Extra 250-arks
pappersfack
+
Upp till 25 000 sidor dutycykel
+
Upp till 250 – 2,500 RMPV
+
1 – 5 användare

Officejet Pro 251dw

€299
Alla funktioner i OJ Pro 8100 plus:
+
Upp till 20/16 sidor/minut ISO4
+
1.6/7.2 cents1
+
USB, Ethernet, Wi-Fi, 802.1x
Enterprise trådlös säkerhet,
trådlöst direkt
+
10.9-cm pekskärm i färg
+
PCL 5/6 /PS 3 UPD
+
Support för HPAC (PIN,
autentisering, auktorisering)
+
ePrint, appar, AirPrint™
+
250-arks inmatningsfack –
tillägg Extra 250-ark
+
Minneskortlucka, fram USB 2.0
port med direkt PDF-utskrift
+
Upp till 30 000 sidor dutycykel

Officejet Pro
X451dw

€399
Alla funktioner i OJ Pro 251dw plus:
+
Ser ut som en laser, fungerar
som en laser men till halva
priset
+
Upp till 36/36 sidor/minut ISO4
+
Upp till 55 sidor/minut i General
Office-läge
+
1,3/6,8 cent
+
Upp till 9 200/6 600 sidokapacitet14 5,1 cm mono-skärm
(inga appar)
+
500 + 50-ark MP – tillval extra
500
+
Endast ethernet (inget Wi-Fi)
+
Ingen fram USB/
minneskortluckor
+
Upp till 50 000 sidor dutycykel
+
Upp till 500 – 4,000 RMPV
+
3 – 10 användare
Officejet Pro X451dw tillägg
+
802.1.x Wi-Fi
+
Trådlöst direkt
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Officejet Pro
X551dw

€599
Alla funktioner i OJ Pro X451dw
plus:
+
Upp till 42/42 sidor/minut ISO4
+
Upp till 70 sidor/minut General
Office-läge
+
10,9 cm pekskärm i färg
+
Appar
+
Support för HPAC (PIN,
autentisering, auktorisering)
+
Fram USB med direkt PDFutskrift
+
Upp till 75 000 sidor dutycykel
+
Upp till 2 000 – 6 000 RMPV
+
5 – 15 användare

Officejet Enterprise X555dn
/ X555xh

€679-1 089
Alla funktioner i OJ Pro X551dw
plus:
+
Upp till 44/44 sidor/minut ISO4
+
Upp till 72 sidor/minut General
Office-läge
+
1.2/5.6 cents1
+
Justerbar 4.3”/10,9 cm färgSVGA-pekskärm
+
Upp till 80 000 sidor dutycykel
+
Dubbelsidig utskrift för
företagsteam med 5-15
anställda
+
Papperskapacitet upp till 1 050
ark med valfritt produktställ 12
+
Enterprise support för
hanteringar, säkerhet, lösningar
Officejet Enterprise X555xh tillägg
+
Krypterad hårddisk på 320 GB

Lita på HP
HP är ledande inom blänkstråleinnovationen
• HP Officejet Pro X och Officejet Enterprise X-serier
innehåller samma innovation—HP PageWideteknik—används i HP industri-tryckpressar
• HP är även ledande inom IT-integrationsfunktioner
• Vår ledande position inom datorvärlden och tjänster
gör oss till det självklara valet för arbetsflödesintegration och innehållshantering
• Besök dessa länkar för att få mer information:
hp.com/go/officejetenterprisex
hp.com/go/officejetprox
hp.com/go/officejetpro

9
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HP Officejet Pro och Officejet Enterprise utmärkelser
BLI – Sommaren 2015 Val/Omdöme
Officejet Enterprise Color X585 MFP Serier - Överlägsen A4 Färg MFP för små och medelstora arbetsgrupper
Officejet Enterprise Color X555 Serier - Överlägsen A4 Färgskrivare för små och medelstora arbetsgrupper
Officejet Enterprise Color X585 MFP - Utmärkt omdöme jämfört med konkurrenskraftiga laser/LED- modeller

CNET
Officejet Pro X576dw MFP - Utmärkt omdöme «««««

Redaktörens val
Officejet Enterprise X585dn MFP ««««««

10
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Resurser
Online
• HP Officejet Pro och Officejet Enterprise webbsida

Vitt papper
• Bevara resurser utan att prestandan försämras – HP Officejet Enterprise Color X-serier
• HP Officejet Pro X-serier skrivare – banbrytande design med miljön i åtanke
• HP Officejet Pro X551dw kontra. konkurrenskraftig laser – BLI jämförelse
• HP Officejet Pro 86X0 serier kontra laser-enheter – BLI jämförelse av förbrukningsavfall från skrivare
• HP Officejet Pro 86X0 serier kontra laser-enheter – BLI jämförelse av energiförbrukning
• Betydelsen av inomhusluftskvalité - hur Original HP bläckpatroner gör en skillnad
• HP PageWide-teknik – banbrytande hastighet, professionell kvalité
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Anteckningar
1.

HP Officejet Enterprise X serier: [1]Sidkostnaden (CPP) är baserad på resultat som erhållits med majoriteten av alla färglaser-MFP:er i prisklassen ≤$3 000 och majoriteten av alla färglaserskrivare i prisklassen ≤$1 200 i december 2013,
baserat på de marknadsandelar som rapporterats av IDC under det tredje kvartalet 2013. ISO-kapaciteten är baserad på kontinuerlig utskrift i standardläge. HP Officejet Pro X-serier: [1]Sidkostnaden (CPP) är baserad på resultat som erhållits
med majoriteten av alla färglaser-MFP:er i prisklassen ≤$1 000 och majoriteten av alla färglaserskrivare i prisklassen ≤$800 i december 2013, baserat på de marknadsandelar som rapporterats av IDC under det andra kvartalet 2013. ISOkapaciteten är baserad på kontinuerlig utskrift i standardläge. Officejet Pro 200-serier: Majoriteten av färglaser i prisklassen <$300 och färglaser-AiO:s i prisklassen <$500, i oktober 2013. Officejet Pro 8600-serier: Majoriteten av färglaserAiO:s i prisklassen <$500, augusti 2013; baserad på marknadsandelen som rapporterades av IDC under andra kvartalet 2013. Officejet Pro 6000-serier: Påståendet om kostnad per sida (CPP) är en jämförelse av majoriteten av färglaserskrivare med flera svep i prisklassen < $300 i februari 2015 baserat på marknadsandelar under det fjärde kvartalet 2013 enligt IDC. Kostnaden per sida för laserförbrukningsmaterial är baserad på publicerade specifikationer för tillverkarnas
tonerkassetter med högsta kapacitet. Mer information finns på hp.com/go/officejet. OJ Pro ISO-kapacitet med bläckpatroner med högst kapacitet baserat på kontinuerlig utskrift; se HP Officejet CPP baserad på hög kapacitet HP 970XL / 971XL,
950XL / 951XL, 934XL / 935XL eller standard-kapacitet av 980 bläckpatroner med uppskattat butikspris, publicerad kapacitet för färgutskrifter och kontinuerlig utskrift i standardläget; se hp.com/go/learnaboutsupplies.

2.

Officejet Enterprise X-serier energikrav är baserad på genomsnittet av ledande konkurrenter av färglaser-MFP:er i prisklassen ≤$3 000, IDC under tredje kvartalet 2013. Energiförbrukningen är baserad på interna HP-tester och Buyers Lab Inctester i januari 2015. Officejet Pro X-seriers energikrav är baserad på majoriteten av färglaserskrivare i prisklassen <800 och färglaser-MFP:er i prisklassen <$1000 i maj 2015. Energiförbrukningen är baserad på HP-tester. Officejet Pro 200seriers energikrav är baserad på majoriteten av färgskrivare i prisklassen <$300 i september 2012. Energiförbrukningen är baserad på HP och tredje-part tester. Officejet Pro 8600-seriers energikrav är baserad på majoriteten av färglaserMFP:er i prisklassen <$500 i augusti 2013. Officejet Pro ISO kapacitet med patroner med högst kapacitet. Energiförbrukningen baseras på HP-tester. Officejet Pro 8100 energikrav är baserad på majoriteten av färglaserskrivare <$300 i mars
2011, OJ Pro med patroner av högsta kapacitet. Energiförbrukningen baseras på HP-tester. Den faktiska kostnaden och energiförbrukningen kan variera. Mer information finns på www.hp.com/go/officejet.

3.

Officejet Enterprise X: Jämfört med majoriteten av alla färglaserskrivare i prisklassen ≤$1 200 och färglaser-MFP:er i prisklassen ≤$3,000 baserad på marknadsandelen enligt en rapport från IDC under det tredje kvartalet 2013. I beräkningen
jämförs vikten hos det förbruknings- och förpackningsmaterial som krävs för samma antal sidor baserat på ISO-resultat och kontinuerlig utskrift. Officejet Pro X: Jämför hur mycket tomma bläckpatroner och förpackningsmaterial som
behövdes för 15 000 sidor väger när bläckpatroner med högsta kapacitet används i färglaser-MFP:er med ett pris på under $1 000 och färglaserskrivare med ett pris på under $800 från de främsta konkurrenterna i jämförbar klass i oktober
2012. Tester utförda av Buyer’s Lab Inc. Mer information finns på hp.com/go/officejet.

4.

Officejet Enterprise X: Jämförelsen är baserad på tillverkarens publicerade specifikationer för det snabbaste färgläget (december 2013) och omfattar färglaser-MFP:er i prisklassen ≤$3 000 och färglaserskrivare i prisklassen ≤$1 200, baserat
på marknadsandelar rapporterade av IDC för första kvartalet 2013 och HP:s interna tester av skrivare i det snabbaste färgläget (exempeldokument på fyra sidor i olika kategorier testade enligt ISO 24734). Mer information finns på
hp.com/go/printerspeeds. Officejet Pro X: Jämförelsen är baserad på tillverkarnas publicerade specifikationer för det snabbaste tillgängliga färgläget (i mars 2013) och omfattar färglaser-MFP:er i prisklassen ≤$1000 och färglaserskrivare i
prisklassen ≤$800 i mars 2013, utifrån den marknadsandel som rapporterades av IDC för första kvartalet 2013 och HP:s interna skrivartester i det snabbaste tillgängliga färgläget (exempeldokument på fyra sidor i olika kategorier testade
enligt ISO 24734). Mer information finns på hp.com/go/printerclaimsAndra Officejet Pro-modeller: Efter den första uppsättningen med ISO-testsidor. Mer information finns på hp.com/go/printerspeeds.

5.

Köps separat.

6.
7.

Baserat på interna HP-tester, vid användning av papper med ColorLok-logotypen. För information, gå till hp.com/go/printpermanence.
Grundat på pappersbranschens förutsägelser för syrafritt papper och HP originalbläck; uppgifterna om färgämnenas stabilitet vid rumstemperatur är baserade på liknande system som testats i enlighet med ISO 11798 och ISO 18909.

8.

Tillgänglig för HP Officejet Pro 200, HP Officejet Pro X och HP Officejet Enterprise X serier.

9.
10.

Tillgänglig på vissa produktmodeller och firmware-versioner. Se produktbeskrivning eller besök hp.com/go/ipsc för närmare information.
HP Web Jetadmin är kostnadsfritt och kan laddas ned från hp.com/go/webjetadminHP Universal Print Driver är kostnadsfri och kan laddas ned från hp.com/go/upd.

11.

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

12.
13.

Köp av ett extra pappersmagasin krävs.
Servicenivå på plats finns kanske inte i alla geografiska områden. I vissa fall kan tjänster på plats utföras av en auktoriserad HP-servicetekniker.

14.

Baserad på HP:s original bläckpatroner med hög kapacitet. Bläckpatroner med hög kapacitet ingår ej; de köps separat.

AirPrint och AirPrint-logotypen är varumärken som tillhör Apple® Inc. iPad, iPhone och iPod touch är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder.
ENERGY STAR är ett USA registrerat servicemärke som tillhör USA:s Environmental Protection Agency.
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Tack
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