TALİMATLAR– bu slaytı kaldırın
Bu slayt grubununun yönlendirici niteliğe sahip olması ve PPS'nin inkjet baskı ve görüntüleme tekliflerini nasıl
sunduğuna dair bir sohbet başlatmak için kullanılması amaçlanmıştır. Burada verilen tüm bilgiler genel kullanıma
açıktır ve müşteriyle konuşmalarda kullanılabilir. Bu slayt grubunu kullanmadan önce lütfen şunlara dikkat edin:
1. BU SLAYTI KALDIRIN.
2. 2. slayta kişisel bilgilerinizi girin.
3. SLAYT GÖSTERİSİ modu animasyonları etkinleştirir. Müşterilerinize göstermeden önce animasyonların nasıl
ilerleyeceğini bildiğinizden emin olun.
4. KONUŞMACI NOTLARI size daha fazla bilgi verecektir.
5. Bu slayt grubu Mayıs 2015 itibarıyla marka uyumludur. Daha derinlemesine bir bilgilendirme deneyimi için bu
sunumun sonuna ek slaytlar dahil edilmiştir.
6. Kamu sektörü temsilcileri; lütfen 8. ve 9. slaytlardaki fiyatlandırma bilgilerini gözden geçirin ve gerekirse
müşterinin sözleşme fiyatlandırma gereksinimlerine göre değişiklik yapın.
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Ofis baskılarında
mürekkep kullanmaya
ilişkin efsaneleri yıkmak
Ofiste mürekkebe daha yakından bakış
Konuşmacının adı / Gün ay, 2015
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EFSANE: Ofiste mürekkep kullanmak çok pahalı.
Doğru değil—önemli oranda maliyet tasarrufu
sağlanabilir
• Rakip lazer yazıcılara göre sayfa başına %50'ye kadar daha düşük
maliyet1
• HP Officejet Pro ürünleri ENERGY STAR® sertifikalıdır ve renkli
lazer yazıcılara göre %50'ye kadar daha az enerji tüketebilir2
• HP Officejet Enterprise X serisi yazıcılar ver MFP'ler renkli lazer
yazıcılara göre %65'e kadar daha az enerji tüketebilir(haftalık
enerji tüketimi esas alınmıştır)2
• Çevre üzerinde daha az etki. Renkli lazerlere göre daha az
emisyon ve ağırlık bakımından %90'a kadar daha az ambalaj atığı
(Officejet Enterprise X modelleri)
– Orijinal HP pigment mürekkep kartuşları, toner kartuşlarına
göre daha az ambalaj gerektirir. HP Officejet Enterprise X (sol)
ile Kyocera FS-C2626 (sağ) için mürekkep karşılaştırmasını
gösteren resimleri yan tarafta görebilirsiniz3
3
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EFSANE: Inkjet'ler ev içindir, iş baskıları için uygun değildir.
Doğru değil—HP iş mürekkep ürünleri iş performansı için geliştirilmiştir
• HP Officejet Pro, Pro X ve Officejet Enterprise X yazıcıları, MFP'leri ve AiO
yazıcıları lazer yazıcılara göre iki kat daha hızlı (genel ofis modunda dakikada
72 sayfaya kadar) ve iki kat daha düşük sayfa başına maliyetle baskı alır4,1
• HP LaserJet yazıcılarla aynı zorlu testlerden geçirilmiştir ve aynı ticari
düzeyde hizmet ve desteği sunar. BLI rekabet raporunu okuyun
• ‘İş sınıfı’ için önerilen aylık baskı hacimleri sunarlar.
• Kapsamlı güvenilirlik testleri ve üstün kullanım özellikleriyle iş dünyasına
uygun sağlamlığa sahip olacak şekilde tasarlanmışlardır. HP Officejet Pro X
ve Officejet Enterprise X serisi için yerinde onarım garantileri mevcuttur13
• HP Officejet Pro X ve Officejet Enterprise X ürünleri, lazer yazıcılara benzer
sayfa kapasitelerine sahiptir ve diğer Officejet Pro modelleri isteğe bağlı
yüksek kapasiteli kartuşlar sunar5
• HP LaserJet yazıcılarında olduğu gibi sağlam, güvenilir giriş tepsileri elde
edersiniz; bazı modeller, isteğe bağlı 500 sayfalık tepsi seçeneğiyle birlikte
500 sayfalık giriş tepsileri içerir5
• HP Officejet Enterprise X aygıtları, HP LaserJet Enterprise aygıtlarıyla aynı
gelişmiş güvenlik ve iş akışı özelliklerine sahiptir; bu özellikler onları büyük
işletme gereksinimleri için sağlam bir seçenek yapar
4

© Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

HP Officejet Pro ve Officejet Enterprise X
modelleri, renkli lazer yazıcılara göre baskı
maliyetlerini yarıya indirebilir.

EFSANE: Baskı kalitesi yeterince iyi değil.
Doğru değil—baskı kalitesi HP'nin 1. önceliğidir
ve bunu kimse daha iyi yapamaz
• HP Officejet Pro ve Officejet Enterprise X serileri profesyonel
renkli baskı kalitesi ve net siyah metinler sağlar
• Orijinal HP Pigment mürekkepleri solmaya7 ve keçeli kalem
kullanıldığında dahi lekelenmeye karşı dayanıklı olan yüksek
kaliteli, suya dayanıklı sonuçlar6 sağlar ve ISO 11798 standardı
için mürekkep dayanıklılık sertifikaları almıştır
• Baskı kafaları ürünün ömrü boyunca dayanmak üzere
tasarlanmıştır
• Kusursuz deneyim için gelişmiş HP mühendisliği
• HP Officejet Pro X ve Officejet Enterprise X ürünleri, HP'nin
gelişmiş ticari baskı teknolojilerine dayanan ve sürekli yüksek
baskı kalitesi sağlayan HP PageWide Teknolojisini içerir
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EFSANE: Inkjet yazıcılar BT'nin ihtiyaç duyduğu
yönetim veya güvenlik özelliklerine sahip değildir.
Doğru değil—Yönetilen ve yönetilmeyen tüm ofis baskı
ortamlarına sorunsuzca entegre olur
• HP Officejet Pro X ve Officejet Enterprise X aygıtları, dahili güvenlik özellikleri ve
HP Görüntüleme ve Baskı Güvenlik Merkezi aracılığıyla güvenlik ilkeleri belirleme yeteneği
sağlar8,9
• HP Web Jetadmin (ağ bağlantısı) veya USB proxy (doğrudan bağlantı) ve HP Evrensel
Yazdırma Sürücüsü aracılığıyla uzaktan izleme ve yönetim8,10
• Gelişmiş güvenlik, belge yönetimi ve yönlendirme becerileri için
iş ortağı çözümlerini destekler11
• HP Officejet Enterprise X, Officejet Pro X ve Officejet 200 serisi yazıcılar işyeri yazıcılarının
yönetilmesine ve maliyetleri düşürürken bu yazıcıların sorunsuz çalışmasını sağlamaya
yardımcı olan HP Yönetilen Baskı Hizmetlerine uygundur
• HP Officejet Enterprise X serisi bir HP Enterprise LaserJet yazıcının tüm yönetim ve
güvenlik özelliklerine sahiptir
• BLI tarafından yapılan üçüncü taraf testleri, HP Officejet Pro X ve Enterprise X baskı
kalitesinin bazı durumlarda lazer yazıcıların baskı kalitesine eşit veya daha iyi olduğunu
göstermiştir
6
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HP Officejet Pro e-AiO'lar ve MFP'ler
HP Officejet Pro 6830
e-All-in-One

159 €
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lazer yazıcılardan daha ucuza
profesyonel renkli baskı
Dakikada 18 / 10 sayfaya kadar
ISO4
3,0 / 10,0 sent1
1.000/825 sayfaya kadar baskı
kapasitesi14
Gelişmiş üretkenlik özellikleri
35 sayfalık OBB
6,75 cm / 2,65" renkli dokunmatik
ekran
Otomatik çift taraflı
225 yapraklık giriş tepsisi
Ofiste ve hareket halindeyken
kolay mobil baskı
USB / Ethernet / kablosuz
15.000 sayfaya kadar baskı
kapasitesi
En fazla 200 – 800 RMPV (önerilen
aylık sayfa sayısı)
1–3 kullanıcı
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HP Officejet Pro
8610, 8620
e-All-in-One'lar

179-199 € / 279 €
Officejet Pro 6830 modelinin tüm
özelliklerinin yanı sıra:
+
Dakikada 19 / 14,5 sayfaya kadar
ISO4
+
2,0 / 7,0 sent1
+
2.300/1.000 sayfaya kadar baskı
kapasitesi14
+
Legal boyutta tarama camı
+
E-postaya tarama, buluta veya ağ
klasörlerine tarama
+
30.000 sayfaya kadar baskı
kapasitesi
+
En fazla 250 – 2.000 RMPV
(önerilen aylık sayfa sayısı)
Officejet Pro 8620 modelinin ek
özellikleri:
+
Dakikada 21 / 16,5 sayfaya kadar
+
50 sayfalık çift taraflı OBB
+
10,3 cm / 4,3" dokunmatik ekran
+
Çift taraflı tarama ve kopyalama
+
NFC dokunmatik baskı
+
En fazla 250 – 2.500 RMPV
(önerilen aylık sayfa sayısı)
+
1–5 kullanıcı

HP Officejet Pro
276dw MFP

399 €
Officejet Pro 8600 modelinin tüm
özelliklerinin yanı sıra:
+
Dakikada 20 / 16 sayfaya kadar
ISO4
+
1,6 / 7,2 sent1
+
2.300/1.500 sayfaya kadar baskı
kapasitesi14
+
USB, Ethernet, Wi-Fi, 802.1x
kurumsal kablosuz güvenlik,
kablosuz doğrudan
+
PCL 5/6 /PS 3 UPD
+
HP Görüntüleme ve Yazdırma
Güvenlik Merkezi
+
HPCR, HPAC desteği (kimlik
doğrulama, yetkilendirme, PIN)
ePrint, Uygulamalar, AirPrint™
+
İsteğe bağlı İkinci 250 yapraklık
tepsi
+
Bellek kartı yuvası, ön USB 2.0
bağlantı noktası, doğrudan PDF
baskısı

HP Officejet Pro
X476dw MFP'ler

649 €
Officejet Pro 276dw modelinin tüm
özelliklerinin yanı sıra:
+
Lazer görünümünde, lazer hızında,
yarı maliyetine
+
Dakikada 36 / 36 sayfaya kadar
ISO4
+
Genel ofis modunda dakikada 55
sayfaya kadar
+
1,3 / 6,8 sent1
+
9.200/6.600 sayfaya kadar baskı
kapasitesi14
+
2 tepsi: 500 + 50 sayfa MP
–
Yalnızca ethernet (Wi-Fi yok)
–
Fotoğraf bellek kartı yuvası yoktur
(yalnızca USB)
+
50.000 sayfaya kadar baskı
kapasitesi
+
500-4.000 sayfaya kadar RMPV
(önerilen aylık sayfa sayısı)
+
3 – 10 kullanıcı
Officejet Pro X476dw modelinin ek
özellikleri
+
802.11.n Wi-Fi
+
Kablosuz doğrudan

Officejet Pro 8630 modelinin ek
özellikleri:
+
İkinci 250 sayfalık kağıt tepsisi
© Copyright 2015 Hewlett-Packard
Development
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+
İkinci
standart renkli
mürekkep
seti
+
OCR yazılımı

HP Officejet Pro
X576dw MFP

849 €
Officejet Pro X476 modelinin tüm
özelliklerinin yanı sıra:
+
Dakikada 42 / 42 sayfaya kadar
ISO4
+
Genel ofis modunda dakikada 70
sayfaya kadar
+
75.000 sayfaya kadar baskı
kapasitesi
+
2.000 – 6.000 sayfaya kadar RMPV
(önerilen aylık sayfa sayısı)
+
5–15 kullanıcı

HP Officejet Enterprise
Renkli (Flow) X585 serisi
MFP'ler

1.799-2.549 €
Officejet Pro X576dw modelinin tüm
özelliklerinin yanı sıra:
+
Dakikada 44 / 44 sayfaya kadar
ISO4
+
Genel ofis modunda dakikada 72
sayfaya kadar
+
1,2 / 5,6 sent1
+
80.000 sayfaya kadar baskı
kapasitesi
+
Tam renkli 20,3 cm/ 8" dokunmatik
ekran paneli
+
320 GB şifrelenmiş sabit disk
sürücüsü
+
Kurumsal düzey OBB/tarayıcı
+
Kurumsal yönetilebilirlik, güvenlik,
çözümler desteği
Officejet Enterprise X585f modelinin
ek özellikleri
+
Faks
OJ Enterprise X585fz modelinin ek
özellikleri
+
HP EveryPage ultrasonik çift
besleme algılama
Tümleşik klavye
+
Yüksek kapasiteli tarayıcı, OCR
+
Tek geçişli, çift taraflı OBB

HP Officejet Pro yazıcılar
HP Officejet Pro 6230

79 €
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lazer yazıcılardan daha ucuza
profesyonel renkli baskı
Dakikada 18 / 10 sayfaya kadar
ISO4
3,0 / 10,0 sent1
Gelişmiş üretkenlik özellikleri
225 yapraklık giriş tepsisi
Otomatik çift taraflı
Dört mürekkep kartuşu /
yüksek kapasiteli kullanılabilir
Kenarlıksız renkli broşür baskısı
Ofiste ve hareket halindeyken
kolay mobil baskı
USB / Ethernet / kablosuz
Akıllı telefon ve tabletlerden
baskı
15.000 sayfaya kadar baskı
kapasitesi
En fazla 200 – 800 RMPV
(önerilen aylık sayfa sayısı)
1–3 kullanıcı
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Officejet Pro 8100

109 €
OJ Pro 6230 modelinin tüm
özelliklerinin yanı sıra:
+
Dakikada 20 / 16 sayfaya kadar
ISO4
+
2,0 / 7,0 sent1
+
2.300/1.500 sayfaya kadar
baskı kapasitesi14
+
USB, Ethernet, Wi-Fi, 802,1x
kablosuz, kablosuz doğrudan
+
ePrint, Uygulamalar, AirPrint™
+
Doğrudan PDF baskısı yapabilen
USB 2.0 bağlantı noktası
+
İsteğe bağlı İkinci 250 sayfalık
giriş tepsisi
+
25.000 sayfaya kadar baskı
kapasitesi
+
250 – 2.500 sayfaya kadar
RMPV (önerilen aylık sayfa
sayısı)
+
1–5 kullanıcı

Officejet Pro 251dw

Officejet Pro
X451dw

399 €

299 €
OJ Pro 8100 modelinin tüm
özelliklerinin yanı sıra:
+
Dakikada 20 / 16 sayfaya kadar
ISO4
+
1,6 / 7,2 sent1
+
USB, Ethernet, Wi-Fi, 802.1x
Kurumsal kablosuz güvenlik,
kablosuz doğrudan
+
10,9 cm / 4,3” dokunmatik
renkli grafik ekran
+
PCL 5/6 /PS 3 UPD
+
HPAC desteği (PIN, kimlik
doğrulama, yetkilendirme)
+
ePrint, uygulamalar, AirPrint™
+
250 sayfalık giriş tepsisi –
isteğe bağlı İkinci 250 sayfa
+
Bellek kartı yuvası, doğrudan
PDF baskısı yapabilen ön USB
2.0 bağlantı noktası
+
30.000 sayfaya kadar baskı
kapasitesi

OJ Pro 251dw modelinin tüm
özelliklerinin yanı sıra:
+
Lazer görünümünde, lazer
hızında, yarı maliyetine
+
Dakikada 36 / 36 sayfaya kadar
ISO4
+
Genel ofis modunda dakikada
55 sayfaya kadar
+
1,3/6,8 sent
+
9.200/6.600 sayfaya kadar
baskı kapasitesi14 5,1 cm / 2.0”
tek renkli ekran
(uygulama yok)
+
500 + 50 sayfalık MP – isteğe
bağlı ikinci 500
+
Yalnızca ethernet (Wi-Fi yok)
+
Ön USB/bellek kartı yuvası yok
+
50.000 sayfaya kadar baskı
kapasitesi
+
500 – 4,000 sayfaya kadar
RMPV (önerilen aylık sayfa
sayısı)
+
3 – 10 kullanıcı

Officejet
Pro X451dw ek özellikler
© Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden
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+
+

802.1.x Wi-Fi
Kablosuz doğrudan

Officejet Pro
X551dw

599 €
OJ Pro X451dw modelinin tüm
özelliklerinin yanı sıra:
+
Dakikada 42 / 42 sayfaya kadar
ISO4
+
Genel ofis modunda dakikada
70 sayfaya kadar
+
10,9 cm / 4,3” renkli
dokunmatik ekran
+
Uygulamalar
+
HPAC desteği (PIN, kimlik
doğrulama, yetkilendirme)
+
Doğrudan PDF baskısı yapan ön
USB
+
75.000 sayfaya kadar baskı
kapasitesi
+
2.000 – 6.000 sayfaya kadar
RMPV (Önerilen aylık sayfa
sayısı)
+
5–15 kullanıcı

Officejet Enterprise
X555dn / X555xh

679-1.089 €
OJ Pro X551dw modelinin tüm
özelliklerinin yanı sıra:
+
Dakikada 44 / 44 sayfaya kadar
ISO4
+
Genel ofis modunda dakikada
72 sayfaya kadar
+
1,2 / 5,6 sent1
+
10,9 cm / 4,3” ayarlanabilir
renkli SVGA dokunmatik ekran
+
80.000 sayfaya kadar baskı
kapasitesi
+
5-15 kullanıcılı kurumsal
ekipler için çift taraflı baskı
+
İsteğe bağlı ürün sehpasıyla
1.050 sayfaya kadar kağıt
kapasitesi 12
+
Kurumsal yönetilebilirlik,
güvenlik, çözümler desteği
Officejet Enterprise X555xh
modelinin ek özellikleri
+
320 GB şifrelenmiş sabit disk
sürücüsü

HP'ye güvenin
HP, inkjet yeniliğinde liderdir.
• HP Officejet Pro X ve Officejet Enterprise X serileri
HP endüstriyel sınıf baskı makinelerinde kullanılan
aynı yeniliğe, yani HP PageWide Teknolojisine
sahiptir.
• HP, aygıtın ötesinde BT tümleştirme özelliklerinde
de liderdir
• Bilişim ve hizmetler alanındaki lider konumumuz,
bizi iş akışı tümleştirme ve içerik yönetimi
konusunda tek tercih haline getirir
• Daha fazla bilgi için, lütfen aşağıdaki web sitelerini
ziyaret edin:
hp.com/go/officejetenterprisex
hp.com/go/officejetprox
hp.com/go/officejetpro
9

© Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

HP Officejet Pro ve Officejet Enterprise ödüller
BLI – Yaz 2015 Seçimleri / Değerlendirmeleri
Officejet Enterprise Renkli X585 MFP Serisi - Küçük ve Orta Büyüklükteki Çalışma Grupları için Olağanüstü A4 Renkli MFP
Officejet Enterprise Renkli X555 Series - Küçük ve Orta Büyüklükteki Çalışma Grupları için Olağanüstü A4 Renkli Yazıcı
Officejet Enterprise Renkli X585 MFP - Rakip Lazer/LED modellere kıyasla mükemmel

CNET
Officejet Pro X576dw MFP - Mükemmel derecelendirme «««««

Editörün Seçimi
Officejet Enterprise X585dn MFP ««««««

10
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Kaynaklar
Çevrimiçi
• HP Officejet Pro ve Officejet Enterprise web sitesi

Teknik incelemeler
• Kaynakları performanstan taviz vermeden koruyun – HP Officejet Enterprise Color X serisi
• HP Officejet Pro X serisi yazıcılar – çevreye duyarlı çığır açan tasarım
• HP Officejet Pro X551dw ilerakip lazer yazıcıların karşılaştırması – BLI karşılaştırması
• HP Officejet Pro 86X0 serisi ile lazer aygıtların karşılaştırması – BLI tarafından yapılan yazıcı sarf malzemesi
atığı karşılaştırması
• HP Officejet Pro 86X0 serisi ile lazer aygıtların karşılaştırması – BLI tarafından yapılan güç tüketimi
karşılaştırması
• İç mekan hava kalitesi önemlidir – Orijinal HP mürekkep kartuşları nasıl fark yaratır
• HP PageWide Teknolojisi – çığır açan hız, profesyonel kalite
11
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Notlar
1.

HP Officejet Enterprise X serisi: Sayfa başı maliyet (CPP) beyanı, 2013 yılının 3. çeyreği itibarıyla IDC tarafından bildirilen pazar payına göre Aralık 2013 itibarıyla fiyatı 3.000 ABD Doları veya altında olan renkli lazer MFP'lerin ve fiyatı
1.200 ABD Doları veya altında olan renkli lazer yazıcıların çoğuna dayanmaktadır. ISO baskı kapasitesi varsayılan modda kesintisiz yazdırma işlemine dayanır. HP Officejet Pro X serisi: Sayfa başı maliyet (CPP) beyanı, 2013 yılının 2.
çeyreği itibarıyla IDC tarafından bildirilen pazar payına göre Ağustos 2013 itibarıyla fiyatı 1.000 ABD Dolarından düşük olan renkli lazer MFP'ler ve 800 ABD Dolarından düşük olan renkli lazer yazıcıların çoğuna dayanmaktadır. ISO
baskı kapasitesi varsayılan modda kesintisiz yazdırma işlemine dayanır. Officejet Pro 200 serisi: Ekim 2013 itibarıyla fiyatı 300 ABD Dolarından düşük olan renkli lazerlerin ve fiyatı 500 ABD Dolarından düşük renkli lazer AiO'ların
çoğu. Officejet Pro 8600 serisi: 2013 yılının 2. çeyreği itibarıyla IDC tarafından bildirilen pazar payına göre Ağustos 2013 itibarıyla fiyatı 500 ABD Dolarından düşük olan renkli lazer AiO'ların çoğu. Officejet Pro 6000 serisi: Sayfa başı
maliyet (CPP) beyanı 2013 yılının 4. çeyreği itibarıyla IDC tarafından bildirilen pazar payına göre Şubat 2015 itibarıyla fiyatı 300 ABD Dolarından düşük olan birden fazla geçişli renkli lazer yazıcıların çoğunu karşılaştırmaktadır. Lazer
sarf malzemelerinin sayfa başı maliyeti, üreticilerin en yüksek kapasiteli kartuşlarla ilgili olarak yayınladığı teknik özellikleri esas alır. Bilgi için, bkz. hp.com/go/officejet. En yüksek kapasiteli kartuşlar ile OJ Pro ISO baskı kapasitesi,
sürekli olarak yazdırma işlemine göre ölçülmektedir. HP Officejet için sayfa başı maliyeti, yüksek kapasiteli HP 970XL/971XL, 950XL/951XL, 934XL/935XL ile standart kapasiteli 980 mürekkep kartuşlarının tahmini piyasa fiyatını,
varsayılan modda renkli baskı kapasitesini ve varsayılan modda sürekli yazdırma işlemine dayanmaktadır. bkz. hp.com/go/learnaboutsupplies.
2.
Officejet Enterprise X serisi enerji beyanı 2013 yılının 3. çeyreği itibarıyla IDC tarafından bildirilen pazar payına göre fiyatı 3.000 ABD Doları veya altında olan önde gelen rakip renkli lazer MFP'lerin ortalamasına dayanmaktadır. Enerji
tüketimi, Ocak 2015'te yapılan HP testleri ve Buyers Lab Inc testlerine dayanmaktadır. Officejet Pro X serisi enerji beyanı, Mayıs 2015 itibarıyla fiyatı 800 ABD Dolarından düşük olan renkli lazer yazıcıların ve fiyatı 1.000 ABD
Dolarından düşük olan renkli lazer MF'lerin çoğuna dayanmaktadır. Enerji tüketimi HP testleri dayanmaktadır. Officejet Pro 200 serisi enerji beyanı, Eylül 2012 itibarıyla fiyatı 300 ABD Dolarından düşük olan renkli lazer yazıcıların
çoğuna dayanmaktadır. Enerji tüketimi HP ve üçüncü tarafların yaptıkları testlere dayanmaktadır. Officejet Pro 8600 serisi enerji beyanı, Ağustos 2013 itibarıyla fiyatı 500 ABD Dolarından düşük olan renkli lazer yazıcıların çoğuna
dayanmaktadır. En yüksek kapasiteli kartuşlar kullanılarak belirlenen Officejet Pro ISO baskı kapasitesi. Enerji kullanımı HP testlerine dayanmaktadır. Officejet Pro 8100 serisi enerji beyanı, Mart 2011 itibarıyla fiyatı 300 ABD
Dolarından düşük olan renkli lazer yazıcıların çoğuna dayanmaktadır. En yüksek kapasiteli kartuşlarla belirlenen OJ Pro. Enerji kullanımı HP testlerine dayanmaktadır. Gerçek maliyet ve enerji kullanımı değişiklik gösterebilir. Bilgi
için, bkz. www.hp.com/go/officejet.
3.
Officejet Enterprise X: 2013 yılının 3. çeyreği itibarıyla IDC tarafından bildirilen pazar payına göre fiyatı 1.200 ABD Doları veya altında olan renkli lazer yazıcıların ve fiyatı 3.000 ABD Doları veya altında olan renkli lazer MFP'lerin
çoğuyla karşılaştırılmıştır. Hesaplama, ISO baskı kapasitesini ve sürekli baskıyı esas alarak aynı miktarda sayfa için gereken sarf malzemesi ve kartuş ambalajlarının ağırlığını karşılaştırır. Officejet Pro X: Ekim 2012 itibariyle önemli
sınıf içi rakip firmaların fiyatları 1000 ABD Dolarından düşük olan renkli lazer MFP'lerinin ve 800 ABD Dolarından düşük olan renkli lazer yazıcılarının en yüksek kapasiteli kartuşları kullanılarak 15.000 sayfa için gereken boş kartuş ve
ambalaj malzemelerinin ağırlığı karşılaştırılmaktadır. Buyer’s Lab Inc. tarafından test edilmiştir. Detaylar için, bkz. hp.com/go/officejet.
4.
Officejet Enterprise X: Karşılaştırma, üreticiler tarafından mevcut olan en hızlı renkli baskı modu için (Aralık 2013 itibarıyla) yayınlanan teknik özelliklere dayanmaktadır ve 2013 yılının 3. çeyreği itibarıyla IDC tarafından bildirilen
pazar payına göre fiyatı 3.000 ABD Doları veya daha düşük olan renkli lazer MFP'ler ve fiyatı 1.200 ABD Dolarından düşük olan renkli lazer yazıcılar ile HP tarafından mevcut olan en hızlı renkli modda yapılan şirket içi yazıcı testlerini
(ISO 24734'e göre test edilen 4 sayfalık örnek kategori belgeleri) kapsamaktadır. Daha fazla bilgi için, bkz. hp.com/go/printerspeeds. Officejet Pro X: Karşılaştırma, üreticiler tarafından mevcut olan en hızlı renkli modu için (Ağustos
2013 itibarıyla) yayınlanan teknik özelliklere dayanmaktadır ve 2013 yılının 2. çeyreği itibarıyla IDC tarafından bildirilen pazar payına göre fiyatı 1.000 ABD Dolarından düşük olan renkli lazer MFP'ler ve fiyatı 800 ABD Dolarından
düşük olan renkli lazer yazıcılar ile HP tarafından mevcut olan en hızlı renkli modda yapılan şirket içi yazıcı testlerini (ISO 24734'e göre test edilen 4 sayfalık örnek kategori belgeleri) kapsamaktadır. Daha fazla bilgi için, bkz.
hp.com/go/printerclaims. Diğer Officejet Pro modelleri: İlk ISO test sayfası grubundan sonra. Daha fazla bilgi için, bkz. hp.com/go/printerspeeds.
5.
Ayrı olarak satın alınmalıdır.
6.
ColorLok logolu kağıtlar kullanılarak yapılan HP içinde yapılan testlere dayanmaktadır. Detaylar için, bkz. hp.com/go/printpermanence.
7.
Asitsiz kağıtlar ve Orijinal HP mürekkepleri için kağıt sektörü tahminlerine dayanmaktadır; oda sıcaklığında boyar madde stabilitesi, ISO 11798 ve ISO 18909 standartlarına gör yapılan benzer testlere dayanmaktadır.
8.
HP Officejet Pro 200, HP Officejet Pro X ve HP Officejet Enterprise X serisinde mevcuttur.
9.
Belirli ürün modelleri ve ürün yazılımı versiyonlarında mevcuttur. Ürün belgelerine bakın veya hp.com/go/ipsc adresini ziyaret edin.
10. Ücretsiz olarak sunulan HP Web Jetadmin uygulaması şu adresten indirilebilir: hp.com/go/webjetadmin. Ücretsiz olarak sunulan HP Evrensel Baskı Sürücüsü şu adresten indirilebilir: hp.com/go/upd.
11. HP Görüntüleme ve Baskı Güvenlik Merkezi, HP Access Control, HP Capture and Route.
12. İsteğe bağlı kağıt tepsisinin ayrıca satın alınması gereklidir.
13. Yerinde sunulan hizmet düzeyleri tüm konumlarda mevcut olmayabilir Bazı durumlarda yerinde sunulan hizmetler HP Yetkili Servis Teknisyeni tarafından yerine getirilebilir.
14. Orijinal HP yüksek kapasiteli mürekkep kartuşlarına dayanmaktadır. Yüksek kapasiteli mürekkep kartuşları dahil değildir; lütfen ayrı olarak satın alın.
AirPrint ve AirPrint Logosu, Apple® Inc.'nin ticari markalarıdır. iPad, iPhone ve iPod touch, Apple® Inc.'nin, ABD'de ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.
ENERGY STAR, ABD Çevre Koruma Dairesi'nin tescilli ticari markasıdır.
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