ВКАЗІВКИ – видаліть даний слайд
Даний рекламний текст необхідно вважати загальними рекомендаціями – фундаментом для початку обговорення
щодо того, як PPS презентує свої пропозиції струменевого друку та формування зображення. Вся інформація, подана
тут, є відкритою і може використовуватися у переговорах з клієнтами. Перед використанням даного рекламного тексту
зверніть увагу на наступне:
1. ВИДАЛІТЬ ДАНИЙ СЛАЙД
2. Заповніть Ваші особисті дані на слайді 2.
3. Режим слайд-шоу активує динамічне відтворення. Перед показом клієнту переконайтеся в тому, що знаєте, у
якому порядку відбуватиметься відтворення слайдів.
4. ПРИМІТКИ ДОПОВІДАЧА надають більш детальну інформацію.
5. Даний рекламний текст відповідає вимогам бренду станом на травень 2015 року. Додаткові слайди додано в кінці
презентації для допомоги у представленні інформації.
6. Представникам державного сектору: перевірте актуальність цін, вказаних на слайдах 8 і 9, та, за необхідності,
внесіть зміни на основі ціни, вказаної у контракті з клієнтом.
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4AA5-1003UKUA, Редакція 2, Червень 2015р.

Руйнування міфів про
чорнила для офісного друку
Детальний огляд офісного чорнила
Ім’я та прізвище доповідача/день, місяць 2015р.
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МІФ: чорнило для офісу дуже дороге.
Неправдиве твердження – можна досягти значної економії
• Вартість кольорового друку сторінки в порівнянні із конкуруючим лазерним
принтером нижча на величину до 50 %.1
Pro сертифікована відповідно до ENERGY STAR®

• Продукція HP Officejet
(Міжнародний стандарт енергоефективності споживчих товарів) та споживає
до 50 % менше електроенергії в порівнянні із лазерними принтерами.2
• Принтери серії HP Officejet Enterprise X та БФП використовують до 65 % менше
електроенергії у порівнянні з лазерними принтерами (розраховано на основі
середніх показників споживання електроенергії за тиждень).2
• Зменшення шкідливого впливу на навколишнє середовище. Скорочення
викидів та до 90 % менше відходів упаковки за вагою (моделі Officejet
Enterprise X) у порівняні із кольоровими лазерними принтерами.
–

3

Оригінальні картриджі пігментних чорнил HP потребують менше
пакувального матеріалу, ніж картриджі лазерного принтера. Подивіться на
зображення справа, на якому порівнюється кількість чорнила, необхідного
для принтера HP Officejet Enterprise X (зліва) та тонера для принтера
Kyocera FS-C2626 (справа)3
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50 %

МІФ: струменевіпринтерипризначенідлядомашнього, а неофісногодруку
Неправдиветвердження– чорнильнапродукціяHP для офісустворенадля використанняу офісі
• Принтери HP Officejet Pro, Pro X та Officejet Enterprise X, БФП та пристрої «все в
одному» друкують майже вдвічі швидше (до 72 стор./хв. у загальному офісному
режимі) та вдвічі дешевше у порівнянні з лазерними принтерами.4,1
• Пройшли таке ж ретельне тестування, що й принтери HP LaserJet, та забезпечують
комерційний рівень послуг та підтримки. Прочитайте порівняльний звіт BLI.
• Вони забезпечують рекомендовані місячні обсяги друку «бізнес-класу».
• Створений для бізнесу із проведенням комплексних випробувань на надійність та
високим рівнем практичності. Забезпечений гарантією ремонту на місці
встановлення у випадку серії HP Officejet Pro X та Officejet Enterprise X.13
• Лінійки продуктів HP Officejet Pro X та Officejet Enterprise X характеризуються
наявністю картриджів, що можуть конкурувати із лазерними принтерами в аспекті
кількості сторінок, на яку вистачає одного картриджу; інші моделі Officejet Pro
пропонують додаткові високопродуктивні картриджі.5
• Ви отримаєте міцні, надійні вхідні лотки – аналогічно до принтерів HP LaserJet;
деякі моделі включають в себе вхідні лотки на 500 аркушів із додатковим лотком
на 500 аркушів.5
• Пристрої HP Officejet Enterprise X забезпечують такий же рівень безпеки та робочі
функції, що й пристрої HP LaserJet Enterprise; це робить їх надійним вибором для
задоволення потреб великих компаній.

4

Моделі HP Officejet Pro і Officejet Enterprise X
забезпечують зменшення витрат на друк вдвічі у
порівнянні з кольоровим принтером.
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МІФ: якість друку не є достатньо високою.
Неправильне твердження – якість друку є найвищим
пріоритетом компанії HP. Ніхто не забезпечує кращу
якість продукції.
• Продукція серій HP Officejet Pro та Officejet Enterprise X забезпечує
професійну якість кольорового друку та чіткість чорного тексту.
• Оригінальні пігментні чорнила HP забезпечують високоякісний
водостійкий 6 друк, стійкий до вицвітання 7 та розмивання навіть при
використанні маркера, та мають сертифікати стійкості чорнила
відповідно до стандарту ISO 11798.
• Друкувальні головки розраховані на повний термін служби продукту.
• Передові технології HP для бездоганних результатів
• Продукти HP Officejet Pro X і Officejet Enterprise X спроектовано з
використанням технології HP PageWide, створеної на основі передових
комерційних технологій друку HP, що забезпечує максимально високу
якість друку.

5
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МІФ: струменеві принтери не оснащено засобами управління
або захисту, необхідними у сфері IT.
Неправдиве твердження – вони легко суміщаються із будь-яким
офісним середовищем, керованим або некерованим.
• Пристрої HP Officejet Pro X та Officejet Enterprise X характеризуються вбудованими функціями
безпеки та можливістю налаштування безпеки через Центр безпеки обробки зображень та друку
HP. 8,9
• Дистанційний моніторинг та управління за допомогою програмного забезпечення HP Web Jetadmin
(мережеве) або через USB (пряме з’єднання) та універсальний драйвер друку HP Universal Print
Driver. 8,10
• Підтримка рішень партнерів для забезпечення додаткової безпеки, управління документами і
функції маршрутизації. 11
• Принтери серій HP Officejet Enterprise X, Officejet Pro X та Officejet 200 відповідають вимогам до
послуг керованого друку HP, що допомагає керувати принтерами на робочому місці та забезпечує
їхню безперебійну роботу, одночасно сприяючи зниженню витрат.
• Серія HP Officejet Enterprise X характеризується тими ж засобами управління та функціонування,
що й HP Enterprise LaserJet.
• Незалежне тестування, проведене компанією BLI, показало, що якість друку принтерів HP Officejet
Pro X та Enterprise X дорівнює якості друку лазерних принтерів, а у деяких випадках і перевищує її.

6
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Пристрої «все в одному» та багатофункціональні пристрої для друку HP Officejet Pro
HP Officejet Pro 6830
e-All-in-One

159 євро
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Професійні кольори за меншу вартість
в порівнянні з лазерними принтерами.
До 18/10 стор./хв. ISO.4
3,0/10,0 центів.1
До 1000/825 сторінок на один
картридж.14
Підвищена продуктивність.
Пристрій автоматичної подачі аркушів
на 35 аркушів.
Кольоровий сенсорний екран з
діагоналлю 2,65 дюйма/6,75 см.
Автоматичний двосторонній друк.
Вхідний лоток на 225 аркушів.
Простий друк із мобільного телефону на
робочому місці чи в дорозі.
USB/мережа Ethernet/бездротовий
доступ.
До 15 000 стор. робочого циклу.
Рекомендований місячний об’єм друку
200–800 стор.
1–3 користувачів.

7

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

179–199 євро/
279 євро
Всі характеристики Officejet Pro 6830 плюс:
+
До 19/14,5 стор./хв. ISO.4
+
2,0/7,0 центів.1
+
До 2 300/1 000 сторінок на один
картридж.14
+
Стандартизоване скло сканера.
+
Сканування на електронну пошту,
у дистанційне сховище даних або
мережеві папки.
+
До 30 000 стор. робочого циклу.
+
Рекомендований місячний об’єм друку
250–2000 стор.
Додаткові характеристики Officejet Pro 8620
+
До 21/16,5 стор./хв.
+
Пристрій автоматичної дуплексної
подачі на 50 аркушів.
+
Сенсорний екран з діагоналлю
4,3 дюйма/10,3 см.
+
Двостороннє сканування та копіювання.
+
Друк з використанням технології NFC.
+
Рекомендований місячний об’єм друку
250–2500 стор.
+
1–5 користувачів
Додаткові характеристики Officejet Pro 8630
+
Другий лоток для паперу
на 250 аркушів.
+
Другий набір стандартного кольорового
чорнила.
+
Програмне забезпечення OCR.

БФП HP Officejet Pro
276dw

399 євро
Все характеристики серії Officejet Pro 8600
плюс:
+
До 20/16 стор./хв. ISO.4
+
1,6/7,2 центів.1
+
До 2300/1500 сторінок на один
картридж.14
+
USB, Ethernet, Wi-Fi, бездротова безпека
підприємства за стандартом 802.1x,
бездротовий прямий доступ.
+
PCL 5/6 /PS 3 UPD.
+
Центр безпеки обробки зображень і
друку HP.
+
Підтримка HPCR, HPAC (аутентифікація,
авторизація, PIN-код) ePrint, Apps,
AirPrint™.
+
Додатково Другий лоток
на 250 аркушів.
+
Слот для карти пам’яті, передній вхід
USB 2.0, прямий друк PDF.

HP Officejet Pro
БФП X476dw

649 євро
Всі характеристики Officejet Pro 276dw
плюс:
+
Виглядає як лазерний друк, працює як
лазерний принтер, але коштує вдвічі
дешевше.
+
До 36/36 стор./хв. ISO.4
+
До 55 стор./хв. у звичайному режимі
використання.
+
1,3/6,8 центів.1
+
До 9 200/6 600 сторінок на один
картридж.14
+
2 лотки: 500 + 50 аркушів
багатоцільовий.
–
Лише мережа Ethernet (без Wi-Fi).
–
Без слоту для карти пам’яті
(лише USB).
+
До 50 000 стор. робочого циклу.
+
Рекомендований місячний об’єм друку
500–4000 стор.
+
3–10 користувачів.
Officejet Pro X476dw із додатковими
характеристиками
+
802.11.n Wi-Fi.
+
Бездротовий прямий доступ.
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БФП HP Officejet Pro
X576dw

849 євро
Всі характеристики серії Officejet Pro X476
плюс:
+
До 42/42 стор./хв. ISO.4
+
До 70 стор./хв. у звичайному режимі
використання.
+
До 75 000 стор. робочого циклу.
+
Рекомендований місячний об’єм друку
2000 – 6 000 стор.
+
5–15 користувачів.

БФП HP Officejet Enterprise Color
(Flow) X585

1799–2549 євро
Всі характеристики Officejet Pro X576dw
плюс:
+
До 44/44 стор./хв. ISO.4
+
До 72 стор./хв. у звичайному режимі
використання.
+
1,2/5,6 центів.1
+
До 80 000 стор. робочого циклу.
+
Повноколірний сенсорний дисплей
з діагоналлю 8 дюймів/20,3 см.
+
Зашифрований жорсткий диск
на 320 Гб.
+
Пристрій автоматичної подачі
аркушів/сканер корпоративного рівня.
+
Забезпечення керованості, безпеки та
технологій на корпоративному рівні.
OJ Enterprise X585f з додатковими
характеристиками
+
Робота з факсами
OJ Enterprise X585fz з додатковими
характеристиками
+
Ультразвуковий пристрій виявлення
подвійної подачі HP EveryPage.
Вбудована клавіатура.
+
Потужний сканер, оптичне
розпізнавання символів.
+
Однопрохідний двосторонній пристрій
автоматичної подачі аркушів.

Принтери HP Officejet Pro
HP Officejet Pro 6230

79 євро
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Професійні кольори за меншу вартість
в порівнянні з лазерними принтерами.
До 18/10 стор./хв. ISO.4
3,0/10,0 центів.1
Підвищена продуктивність.
Вхідний лоток на 225 аркушів.
Автоматичний двосторонній друк.
Чотири чорнильних
картриджі/високопродуктивні.
Друк кольорових буклетів без полів.
Простий друк із мобільного телефону
на робочому місці чи в дорозі.
USB/мережа Ethernet/бездротовий
доступ.
Друк із смартфонів та планшетів.
До 15 000 стор. робочого циклу.
Рекомендований місячний об’єм друку
200–800 стор.
1–3 користувачів.

Officejet Pro 8100

109 євро
Всі характеристики OJ Pro 6230 плюс:
+
До 20/16 стор./хв. ISO.4
+
2,0/7,0 центів.1
+
До 2300/1500 сторінок на один
картридж.14
+
USB, Ethernet, Wi-Fi, бездротова безпека
за стандартом 802.1x, бездротовий
прямий доступ.
+
ePrint, Apps, AirPrint™.
+
Порт USB 2.0 із прямим друком PDF.
+
Додатково Другий вхідний лоток для
паперу на 250 аркушів.
+
До 25 000 стор. робочого циклу.
+
Рекомендований місячний об’єм друку
250–2500 стор.
+
1–5 користувачів

Officejet Pro 251dw

299 євро
Всі характеристики OJ Pro 8100 плюс:
+
До 20/16 стор./хв. ISO.4
+
1,6/7,2 центів.1
+
USB, Ethernet, Wi-Fi, бездротова безпека
підприємства за стандартом 802.1x,
бездротовий прямий доступ.
+
Кольоровий сенсорний екран
з діагоналлю 4,3 дюйма/10,9 см.
+
PCL 5/6 /PS 3 UPD.
+
Підтримка HPAC (PIN-код,
аутентифікація, авторизація).
+
ePrint, Apps, AirPrint™.
+
Вхідний лоток на 250 аркушів –
додатково. Другий лоток на 250 аркушів.
+
Слот для карти пам’яті, передній вхід
USB 2.0 з прямим друком PDF.
+
До 30 000 стор. робочого циклу.

Officejet Pro
X451dw

Officejet Pro
X551dw

399 євро

599 євро

Всі характеристики OJ Pro 251dw плюс:
+
Виглядає як лазерний друк, працює як
лазерний принтер, але коштує вдвічі
дешевше.
+
До 36/36 стор./хв. ISO.4
+
До 55 стор./хв. у звичайному режимі
використання.
+
1,3/6,8 центів.
+
До 9200/6600 сторінок на один
картридж14. Монохромний дисплей
з діагоналлю 2,0 дюйма/5,1 см
(без програм).
+
500 + 50 аркушів багатоцільовий –
додатковий другий лоток на 500 аркушів.
+
Лише мережа Ethernet (без Wi-Fi).
+
Без переднього входу USB/слотів карт
пам’яті.
+
До 50 000 стор. робочого циклу.
+
Рекомендований місячний об’єм друку
500–4000 стор.
+
3–10 користувачів.
Officejet Pro X451dw із додатковими
характеристиками
+
802.1.x Wi-Fi.
+
Бездротовий прямий доступ.
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Всі характеристики OJ Pro X451dw плюс:
+
До 42/42 стор./хв. ISO.4
+
До 70 стор./хв. у звичайному режимі
використання.
+
Кольоровий сенсорний екран
з діагоналлю 4,3 дюйма/10,9 см.
+
Програми
+
Підтримка HPAC (PIN-код,
аутентифікація, авторизація).
+
Передній порт USB із прямим друком
PDF.
+
До 75 000 стор. робочого циклу.
+
Рекомендований місячний об’єм друку
2000 – 6 000 стор.
+
5–15 користувачів.

Officejet Enterprise X555dn
/ X555xh

679–1089 євро
Всі характеристики OJ Pro X551dw плюс:
+
До 44/44 стор./хв. ISO.4
+
До 72 стор./хв. у звичайному режимі
використання.
+
1,2/5,6 центів.1
+
Регульований кольоровий сенсорний
екран SVGA з діагоналлю
4,3 дюйма/10,9 см.
+
До 80 000 стор. робочого циклу.
+
Двосторонній друк для корпоративного
колективу від 5 до 15 чоловік.
+
Місткість лотка до 1050 аркушів із
додатковою стійкою.12
+
Забезпечення керованості, безпеки
та технологій на корпоративному рівні.
Officejet Enterprise X555xh із додатковими
характеристиками
+
Зашифрований жорсткий диск
на 320 Гб.

Довіртеся компанії HP
Компанія HP є лідером інновацій у сфері
струменевого друку
• Продукція серії HP Officejet Pro X та Officejet Enterprise X
характеризується тими ж інноваційними рішеннями –
технологія HP PageWide – що й друкувальні машини
промислового типу HP.
• Окрім виробництва пристроїв, компанія HP займається
розробкою можливостей IT-інтеграції і є лідером у цій
галузі.
• Наші провідні позиції у сфері інформаційних технологій та
послуг роблять нас очевидним вибором для процесу
інтеграції у робочий процес та управління контентом.
• Для більш детальної інформації перейдіть за
посиланнями:
hp.com/go/officejetenterprisex
hp.com/go/officejetprox
hp.com/go/officejetpro
9
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Нагороди HP Officejet Pro та Officejet Enterprise
BLI – Вибір/рейтинг літа 2015
Серія БФП Officejet Enterprise Color X585 – надзвичайний кольоровий БФП для друку формату A4 для малих і середніх робочих груп.
Серія Officejet Enterprise Color X555 – надзвичайний кольоровий принтер для друку формату A4 для малих і середніх робочих груп.
БФП Officejet Enterprise Color X585 – найвищий рейтинг у порівнянні з конкуруючим лазерним принтером/світлодіодними моделями.

CNET
БФП Officejet Pro X576dw – найвищий рейтинг. «««««

Вибір редакції

БФП Officejet Enterprise
X585dn ««««««
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Ресурси
Онлайн
• Веб-сайт HP Officejet Pro та Officejet Enterprise

Технічна документація
• Економія ресурсів без шкоди для якості роботи – серія HP Officejet Enterprise Color X
• Принтери серії HP Officejet Pro X – передовий дизайн з думкою про довкілля
• HP Officejet Pro X551dw проти. конкуруючих лазерних принтерів – порівняння компанією BLI
• HP Officejet Pro 86X0 проти лазерних принтерів – порівняння компанією BLI витратних матеріалів для принтера
• HP Officejet Pro 86X0 проти лазерних принтерів – порівняння компанією BLI за споживанням електроенергії
• Проблема якості повітря в приміщенні – чим вирізняються оригінальні чорнильні картриджі HP
• Технологія HP PageWide – революційна швидкість, професійна якість

11
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Примітки
1.

Серія HP Officejet Enterprise X: заяви про витрати на сторінку ґрунтуються на даних для більшості кольорових лазерних БФП вартістю менше 3000 доларів США та кольорових лазерних принтерів вартістю менше 1200 доларів США станом на грудень 2013 р. на основі
частки ринку відповідно до даних компанії IDC станом на третій квартал 2013 р. Стандарт ISO щодо кількості сторінок на один картридж ґрунтується на об’ємі безперервного друку в режимі за замовчуванням. Серія HP Officejet Pro X: заяви про витрати на сторінку
ґрунтуються на даних для більшості кольорових лазерних БФП вартістю менше 1000 доларів США та кольорових лазерних принтерів вартістю менше 800 доларів США станом на серпень 2013 р. на основі частки ринку відповідно до даних компанії IDC станом на другий
квартал 2013 р. Стандарт ISO щодо кількості сторінок на один картридж ґрунтується на об’ємі безперервного друку в режимі за замовчуванням. Серія Officejet Pro 200: більшість кольорових лазерних принтерів вартістю менше 300 доларів США та кольорових лазерних
пристроїв «все в одному» вартістю менше 500 доларів США станом на жовтень 2013 року. Серія Officejet Pro 8600: більшість кольорових лазерних пристрої «все в одному» вартістю менше 500 доларів США станом на серпень 2013 р. на основі частки ринку відповідно до
даних компанії IDC станом на другий квартал 2013 р. Серія Officejet Pro 6000: заяви про витрати на сторінку ґрунтуються на порівнянні даних для більшості багатоходових кольорових лазерних принтерів вартістю менше 300 доларів США станом на лютий 2015р. на
основі частки ринку відповідно до даних компанії IDC станом на четвертий квартал 2013 р. Ціна за сторінку для витратних матеріалів лазерних принтерів порівнювалася на основі опублікованих специфікацій найпродуктивніших картриджів виробника. Докладніше див.
за адресою hp.com/go/officejetДані про кількість сторінок на картридж ISO OJ Pro ґрунтуються на результатах безперервного друку з використанням картриджів найбільшої місткості; див. реальну роздрібну ціну, заявлену кількість сторінок на один картридж
кольорового друку та об’єм безперервного друку в режимі за замовчуванням; витрати на сторінку наведено для принтерів HP Officejet з чорнильними картриджами з високою продуктивністю HP 970XL/971XL, 950XL/951XL, 934XL/935XL або картриджами зі стандартною
продуктивністю 980; див. hp.com/go/learnaboutsupplies.

2.

Заяви про рівень енергоспоживання продукції серії Officejet Enterprise X ґрунтуються на даних для більшості кольорових лазерних БФП вартістю менше 3000 доларів США станом на третій квартал 2013 р. відповідно до IDC. Дані про енергоспоживання ґрунтуються на
результатах тестувань, проведених компанією HP та компанією Buyers Lab Inc у січні 2015 р. Заяви про рівень енергоспоживання продукції серії Officejet Pro X ґрунтуються на даних для більшості кольорових лазерних принтерів вартістю менше 800 доларів США та
кольорових лазерних БФП вартістю менше 1000 доларів США станом на травень 2015 р. Дані про енергоспоживання ґрунтуються на результатах тестувань, проведених компанією HP. Заяви про рівень енергоспоживання Officejet Pro 200 ґрунтуються на даних для
більшості кольорових лазерних принтерів вартістю менше 300 доларів США станом на вересень 2012 р. Дані про енергоспоживання ґрунтуються на результатах тестувань, проведених компанією HP та третіми сторонами на замовлення HP. Заяви про рівень
енергоспоживання продукції серії Officejet Pro 8600 ґрунтуються на даних для більшості кольорових лазерних багатофункціональних пристроїв вартістю менше 500 доларів США станом на серпень 2013 р. Стандарт ISO щодо кількості сторінок на один картридж для
Officejet Pro з картриджами найбільшої місткості. Показники енергоспоживання отримано в результаті тестувань HP. Заяви про рівень енергоспоживання Officejet Pro 8100 ґрунтуються на даних для більшості кольорових лазерних принтерів вартістю менше 300 доларів
США станом на березень 2011 р.; для OJ Pro з картриджами найбільшої місткості. Показники енергоспоживання отримано в результаті тестувань HP. Фактичні показники вартості й енергоспоживання можуть відрізнятися. Докладніше див. за адресою
www.hp.com/go/officejet.

3.

Officejet Enterprise X: у порівнянні з більшістю кольорових лазерних принтерів вартістю менше 1200 доларів США та кольорових лазерних БФП вартістю менше 3000 доларів США станом на третій квартал 2013 р. на основі частки на ринку відповідно до даних компанії
IDC. У розрахунку порівнюється вага упаковки витратних матеріалів та картриджів, необхідних для такої ж кількості сторінок на основі стандарту ISO щодо кількості сторінок на один картридж та показників безперервного друку. Officejet Pro X: результати порівняння
ваги порожнього картриджа та пакувальних матеріалів, необхідних для друку 15 000 сторінок із використанням картриджів найбільшої місткості в найпопулярніших у цій категорії конкурентних лазерних багатофункціональних пристроях для кольорового друку
вартістю менше 1000 доларів США та кольорових лазерних принтерах вартістю менше 800 доларів США станом на жовтень 2012 р. За результатами тестувань, проведених Buyers Lab Inc. Більш детальну інформацію див. за адресою hp.com/go/officejet.

4.

Officejet Enterprise X: порівняння на основі опублікованих специфікацій виробника щодо найшвидшого доступного режиму кольорового друку (станом на грудень 2013 р.) та включає кольорові лазерні БФП вартістю менше 3000 доларів США та кольорові принтери
вартістю менше 1200 доларів США станом на третій квартал 2013 р. на основі частки на ринку відповідно до даних компанії IDC та за даними внутрішніх тестувань HP для принтера у найшвидшому доступному режимі кольорового друку (пробні сторінки, що пройшли
випробування відповідно до стандарту ISO 24734). Додаткові відомості див. за адресою hp.com/go/printerspeeds. Officejet Pro X: порівняння на основі опублікованих специфікацій виробника щодо найшвидшого доступного режиму кольорового друку (станом на
серпень 2013 р.), включає кольорові лазерні БФП вартістю менше 1000 доларів США та кольорові принтери вартістю менше 800 доларів США станом на серпень 2013 р. на основі частки на ринку відповідно до даних компанії IDC станом на другий квартал 2013 р. та за
даними внутрішніх тестувань HP для принтера у найшвидшому доступному режимі кольорового друку (пробні сторінки, що пройшли випробування відповідно до стандарту ISO 24734). Додаткові відомості див. за адресою hp.com/go/printerclaimsІнші моделі Officejet
Pro: після першого комплекту пробних сторінок ISO. Додаткові відомості див. за адресою hp.com/go/printerspeeds.

5.

Потрібно придбати окремо.

6.

За даними внутрішніх тестувань HP з використанням паперу з логотипом ColorLok. Докладніше див. за адресою hp.com/go/printpermanence.

7.

Дані про стійкість до вицвітання ґрунтуються на поточних попередніх оцінках у паперовій промисловості для антикорозійного паперу й оригінального чорнила HP; дані про стійкість кольорового пігменту за кімнатної температури ґрунтуються на показниках для подібних
систем, протестованих згідно з ISO 11798 та ISO 18909.

8.

Доступні у продукції серій HP Officejet Pro 200, HP Officejet Pro X та HP Officejet Enterprise X.

9.

Доступні у деяких моделях продукції та версіях програмного забезпечення. Зверніться до документації продукції або відвідайте hp.com/go/ipsc для отримання більш детальної інформації.

10.

Програмне забезпечення HP Web Jetadmin є безкоштовним і доступним для скачування на hp.com/go/webjetadmin. Універсальний драйвер друку HP Universal Print Driver є безкоштовним і доступним для завантаження на hp.com/go/upd.

11.

Центр безпеки обробки зображень і друку HP, HP Access Control, HP Capture and Route.

12.

Необхідно окремо придбати додатковий лоток для паперу.

13.

Доступність послуг на місці встановлення пристрою у всіх регіонах не гарантується. У деяких випадках послуги на місці встановлення пристрою можуть виконуватися фахівцем авторизованого сервісного центру HP.

14.

На основі оригінальних високопродуктивних картриджів HP. Високопродуктивні картриджі не включено; потрібно придбати окремо.

AirPrint та логотип AirPrint є торговими марками Apple® Inc. iPad, iPhone і iPod touch є торговими марками Apple Inc., зареєстрованими в США й інших країнах.
ENERGY STAR є зареєстрованою торговою маркою Агентства з охорони навколишнього середовища США.
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Дякую за увагу
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