Solution brief

Uw partner voor grote volumes
en veel voordeel
Een MFP uit de HP S900-serie is de perfecte aanvulling op
het printerpark

De voordelen in het kort
De S900-serie bestaat uit multifunctionele printers
(MFP's) waarmee HP inspeelt op de vraag van klanten
naar printers voor licht productiewerk, ontworpen
en gemaakt voor grote volumes. Deze apparaten
hebben uitgebreide mogelijkheden qua
papierverwerking, ondersteunen diverse
integratieoplossingen en bieden een verbeterde
workflow. Kortom, alles wat u nodig hebt, met de
betrouwbare ondersteuning en dienstverlening van HP.
• Grotere volumes. Groter printvolume, een
papiercapaciteit van maar liefst 8500 vel1 en het
hoogste aanbevolen maandelijkse paginavolume
van onze line-up.
• Hogere snelheden. De print- en kopieersnelheid
kan oplopen tot 75 pagina's per minuut (ppm).2
Dubbelzijdig single-pass scannen tot maximaal
200 afbeeldingen per minuut (ipm) met de
automatische documentinvoer.3
• Betrouwbare papierverwerking. Breed scala
aan geavanceerde afwerkingsmogelijkheden:
nieteenheid, rugnieten, boekjes maken en
perforeereenheid verkrijgbaar voor alle modellen;
inserter, vouweenheid en snijmodule verkrijgbaar
voor alle modellen voor low-end, licht productiewerk.
• Gestroomlijnde workflow. Verstelbaar
kleurenaanraakscherm van 10,1 inch (25,65 cm)
met een groot uittrekbaar toetsenbord en
bewegings-, zoom-, voorbeeld- en
bewerkingsfuncties.
• Betrouwbare ondersteuning. Proactieve,
wereldwijde service en ondersteuning voor het
hele HP printerpark, met de betrouwbare steun
van de HP infrastructuur.

Eén printerpark,
één leverancier

Betrouwbare integratie

Wilt u voor al uw apparaten, service en software,
voor uw hele printerpark, kunnen rekenen op
een en dezelfde leverancier? Wilt u de meest
uiteenlopende oplossingen voor uw printerpark
laten vallen onder een en hetzelfde contract?
Onze MFP's uit de HP S900-serie maken het
mogelijk.
HP heeft zijn toonaangevende, uitgebreide
portfolio aangevuld met een serie MFP’s
die geschikt zijn voor afdelingen (high-end
toepassingen) en licht productiewerk (low-end
toepassingen). Deze MFP's worden exclusief
aangeboden via HP Managed Print Services
(MPS) en maken het voor werkgroepen mogelijk
om grotere volumes te verwerken en de workflow
te stroomlijnen. Verlicht de druk op uw IT-afdeling
met een MFP met (optionele) ondersteuning
voor printerparkbeheer, beveiliging en
documentbeheer.

Met deze optionele oplossingen van HP en
partners breidt u de mogelijkheden van uw
HP S900 MFP's verder uit:
• HP Web Jetadmin (voor detectie en
monitoring)4
• HP Remote Monitoring
• HP Access Control
• HP Capture and Route
• SafeCom
• HP ePrint Enterprise5
• TROY Secure Document Printing
• Nuance eCopy ShareScan
• Nuance Equitraq
• OpenText RightFax
• PaperCut 6
• Ringdale Follow Me

HP Enterprise-printers
Werkgroep

Afdeling

High-end afdeling
Low-end licht
productiewerk

600-700-serie

800-serie

S900-serie

10 tot 30 gebruikers
Pagina's per maand:
5000–40.0006

25 gebruikers of meer
Pagina's per maand:
10.000–100.0006

25 gebruikers of meer/licht
productiewerk
Pagina's per maand: max.
150.0006
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Eenvoudiger
werken met
een MFP voor
grote volumes

Bekijken,
bewerken en
doorsturen
vanaf het
aanraakscherm

Eenvoudig uw
printerpark
monitoren
en beheren

Meer
mogelijkheden
voor gebruikers
met behoud
van IT-controle

Gevoelige
informatie
beveiligen

• Printen en kopiëren tot 75 ppm. • Door bewegingen te maken

• HP Web Jetadmin verbetert
• Met de gratis HP Universal
• U beveiligt de gevoelige gegevens
op het aanraakscherm bedient
de integratie van uw apparaten.4
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Breid uw portfolio uit met HP MFP's voor high-end (voor afdelingen) en low-end
(voor licht productiewerk) toepassingen

HP MFP S956dn

HP Color MFP S951dn

HP MFP S965dn/S975dn
(basis-/volledige
configuratie)

HP Color MFP S962dn
(basis-/volledige
configuratie)

HP Color MFP S970dn
(basis-/volledige
configuratie)

Zwart-wit of kleur

Zwart-wit

Kleur

Zwart-wit

Kleur

Kleur

Printsnelheid2

56 ppm

51 ppm

65/75 ppm

62 ppm

70 ppm

Scansnelheid3

Enkelzijdig: 85 ipm
Dubbelzijdig: 170 ipm

Enkelzijdig: 85 ipm
Dubbelzijdig: 170 ipm

Enkelzijdig: 100 ipm
Dubbelzijdig: 200 ipm

Enkelzijdig: 75 ipm
Dubbelzijdig: 150 ipm

Enkelzijdig: 75 ipm
Dubbelzijdig: 150 ipm

Eerste kopie klaar

3,7 sec.

4,1 sec. (zwart-wit)
5,7 sec. (kleur)

3,9/3,5 sec.

4,0 sec. (zwart-wit)
5,6 sec. (kleur)

3,7 sec. (zwart-wit)
5,6 sec. (kleur)

Afwerkingsopties

Nieteenheid, rugnieten,
boekjes maken, perforeren

Nieteenheid, rugnieten,
boekjes maken, perforeren

Nieteenheid, rugnieten,
boekjes maken, perforeren,
inserter, vouweenheid,
snijmodule

Nieteenheid, rugnieten,
boekjes maken, perforeren,
inserter, vouweenheid,
snijmodule

Nieteenheid, rugnieten,
boekjes maken, perforeren,
inserter, vouweenheid,
snijmodule

Invoercapaciteit

1100-6600 vel

1100-6600 vel

3200-6700 vel

3100-8500 vel

3100-8500 vel

Opmerkingen
Wereldwijd de meest gekozen printer (voorpagina): wereldwijd marktaandeel en onderzoek naar de naamsbekendheid, aanschafoverwegingen en voorkeur van/voor HP printers in negen markten in 2014.
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De invoercapaciteit bedraagt maximaal 6600 vel bij de MFP S956dn en MFP S951dn, maximaal 6700 vel bij de MFP S965dn en MFP S975dn, en maximaal 8500 vel bij de MFP S962dn en MFP S970dn.
Exacte snelheid varieert afhankelijk van de systeemconfiguratie, softwareapplicatie, driver en complexiteit van het document.
Werkelijke snelheid varieert afhankelijk van de scanresolutie, netwerkomstandigheden, computerprestaties en applicatiesoftware.
HP Web Jetadmin is als download beschikbaar op hp.com/go/wja.
Voor HP ePrint Enterprise is HP ePrint Enterprise-serversoftware vereist. Appgebaseerde optie vereist de volgende devices met internet- en e-mailondersteuning: BlackBerry® smartphone OS 4.5 of nieuwer, iPhone® 3G of nieuwer, iPad®
en iPod touch® (2e generatie) met iOS 4.2 of nieuwer of Android™-toestellen met versie 2.1 of nieuwer, met apart aangeschafte draadloze internetservice en de HP ePrint Enterprise app. E-mailgebaseerde optie vereist een apparaat met
e-mailondersteuning en een geautoriseerd e-mailadres. Oplossing werkt met PCL5/6-, PCL3- en PCL3GUI-printers (HP en niet-HP).
Typisch maandelijks paginavolume voor HP Managed Print Services.
De HP Universal Print Driver is als download beschikbaar op hp.com/go/upd.

Meld u aan voor updates op
hp.com/go/getupdated
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