Lösningar i korthet

En partner med hög volym och
mycket värde
HP S900-serien med multifunktionsskrivare gör parken komplett

Fördelar i korthet
S900-serien med multifunktionsskrivare är HPs
svar på våra kunders önskemål om skrivare för lätt
produktion, designad och byggd för resultat med
stora volymer. De kombinerar den pappershantering,
lösningsintegration och förbättrade arbetsflöde du
behöver, uppbackat av HPs pålitliga support och tjänster.
• Stora volymer. Med resurser för tuffa arbetspass,
papperskapacitet på upp till 8 500 ark1 och den
högsta rekommenderade pappersvolymen per
månad i vårt sortiment.
• Högre hastigheter. Utskrifts- och
kopieringshastigheter på upp till 75 sidor per minut.2
Dubbelsidig skanning i ett svep på upp till 200 bilder
per minut med den automatiska dokumentmataren.3
• Robust pappershantering. Ett brett utbud av
avancerade efterbehandlingsalternativ:
häftapparat, sadelhäftning, häftesframställare
och hålslag finns tillgängligt på alla modeller.
Inmatare, vikenhet och trimningsmodul finns
tillgängliga för enklare lätta produktionsmodeller.
• Strömlinjeformat arbetsflöde. Justerbar
LCD-färgpekskärm på 25,65 cm (10,1 tum) med
ett stort utdragbart tangentbord, gestigenkänning,
zoom, förhandsvisning och redigeringsfunktioner.
• Pålitlig support. Proaktiv, global service och
support för hela din enhetliga HP-park med solid
uppbackning av HPs infrastrukturinvesteringar.

En park, en återförsäljare

Betrodd lösningsintegration

Vill du ha en enda återförsäljare för alla dina
enheter, service och programvaror för hela
parken? Vill du ha en rad lösningar för hela din
park paketerat i ett avtal? Nu kan du få det,
med lanseringen av HP S900-seriens
multifunktionsskrivare.

Utöka funktionerna i din HP S900
multifunktionsskrivare med dessa valfria
lösningar från HP och dess partner:
• HP Web Jetadmin (upptäck och övervaka)4
• HP Remote Monitoring
• HP Color Access Control
• HP Capture and Route
• SafeCom
• HP ePrint Enterprise5
• TROY säker dokumentutskrift
• Nuance eCopy ShareScan
• Nuance Equitraq
• OpenText RightFax
• PaperCut 6
• Ringdale Follow Me

HP har utökat sin branschledande, omfattande
portfölj med dessa multifunktionsskrivare för
krävande avdelningar och enklare produktion.
Dessa multifunktionsskrivare, som erbjuds
exklusivt genom HP Managed Print Services (MPS),
hjälper arbetsgrupper att hantera krävande
volymer och strömlinjeforma arbetsflöden.
Frigör ditt IT-team med en multifunktionsskrivare
som stödjer valfri hantering av parken, säkerhet
och dokumenthanteringslösningar.

HP Enterprise utskriftsportfölj
Arbetsgrupp

Avdelning

Avdelning med höga krav
Enklare, lätt produktion

600-700-serien

800-serien

S900-serien

10-30 användare
RMPV: 5 000–40 0006

25 eller fler användare
RMPV: 10 000–100 0006

För fler än 25
användare/enklare produktion
RMPV: upp till 150 0006
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Lätta på dina
bördor med
multifunktionsskrivare med
hög kapacitet

• Öka affärsresultaten genom
att skriva ut och kopiera med
upp till 75 sidor per minut.2

Förhandsvisa,
redigera och
skicka från
pekskärmen

• Minimera stegen och minska

antalet fel genom att använda
gester på skärmen för
åtkomstkontroll, zooma in,
förhandsgranska och
redigera dokument i realtid.

• Skapa dokument snabbare

Styr och
hantera din
park enkelt

• Strömlinjeforma

enhetsintegrationen
med HP Web Jetadmin.4
Upptäck automatiskt nya
multifunktionsskrivare
och styr dem för att fylla
på förbrukningsvarorna.

genom att använda dubbelsidig
skanning i ett svep på
150-200 bilder/min.3
• Skicka dokument med e-post
och addera sökordstaggar direkt • Få ny insikt om din
• Förbli produktiv med tuffa
från multifunktionsskrivaren
utskriftsmiljö med
arbetspass på upp till
med ett stort, infällbart
övervakningstjänster på
500.000 sidor, kontinuerliga
tangentbord.
distans för hela din park.
kopior upp till 9999 st,
inmatningskapacitet på
upp till 8500 ark och
utmatningskapacitet på upp
till 4350 ark.

• Utrusta användare för att

arbeta snabbare genom att
digitalisera dokument med
ett klick. Skanna stora
volymer och skicka filer direkt
till e-post och nätverksmappar.

• Få resultat som sticker

ut med professionella
efterbehandlingsalternativ.

• Minimera nätverkstrafiken
med skannade filer
i komprimerade storlekar.

• Få information om

utskriftsvanor och
enhetsanvändning.
Låt HP hjälpa dig placera
rätt enheter på rätt platser
för att öka produktiviteten
och hjälpa till att sänka
kostnaderna.

Ge användare
resurser utan
att offra
IT-kontrollen

• Gör det enkelt för alla att

skriva ut från en skrivare
i närheten, med den
kostnadsfria HP Universal
Print Driver som innehåller
PCL 5-, PCL 6- och Adobe
PostScript® 3TM -protokoll.7

Skydda känslig
information

• Skydda känsliga data som

skickats till din HP S900
multifunktionsskrivare med
en inbyggd, säker hårddisk
med tillval för kryptering.

• Skydda dina konfidentiella

dokument med autentisering
för hela parken som kontrollerar
åtkomst genom att använda
tillvalet HP Access Controllösningen.

• Skapa, hantera och lagra
papper och elektronisk
information enkelt med
tillvalet HP Capture and
Route.

• Gör det möjligt för dina

anställda att skriva ut från
sina mobila enheter på
utvalda HP- eller icke
HP-märkta skrivare i ditt
nätverk med tillvalet
HP ePrint Enterprise,
en serverbaserad mobil
utskriftslösning.5

• Autentisera, kryptera och

hantera utskriftsjobb genom
att använda en centraliserad
säkerhetslösning som tillval,
som t ex SafeCom.

• Hjälp till att säkra värdefulla

dokument och minska
bedrägeririskerna genom att
skriva ut med tillvalslösningar
från HP och TROY.

Utöka din portfölj med HPs multifunktionsskrivare för krävande avdelningar och enklare,
lätt produktion

HP S956dn
multifunktionsskrivare

HP Color S951dn
multifunktionsskrivare

HP S965dn/S975dn
multifunktionsskrivare
(baskonfiguration/
full konfiguration)

Svart/vit eller färg

Svart/vit

Färg

Svart/vit

Färg

Färg

Utskriftshastighet

2

HP S962dn
multifunktionsskrivare
(baskonfiguration/
full konfiguration)

HP S970dn
multifunktionsskrivare
(baskonfiguration/
full konfiguration)

56 sid/min

51 sid/min

65/75 sid/min

62 sid/min

70 sid/min

Skannerhastighet3

Enkelsidig: 85 bld/min
Dubbelsidig: 170 bld/min

Enkelsidig: 85 bld/min
Dubbelsidig: 170 bld/min

Enkelsidig: 100 bld/min
Dubbelsidig: 200 bld/min

Enkelsidig: 75 bld/min
Dubbelsidig: 150 bld/min

Enkelsidig: 75 bld/min
Dubbelsidig: 150 bld/min

Första sidan ut

3,7 sekunder

4,1 sekunder (svart/vitt)
5,7 sekunder (färg)

3,9/3,5 sekunder

4 sekunder (svart/vitt)
5,6 sekunder (färg)

3,7 sekunder(svart/vitt)
5,6 sekunder (färg)

Efterbehandlingstillval

Häftapparat, sadelhäftning,
häftesframställning, hålslag

Häftapparat, sadelhäftning,
häftesframställning, hålslag

Häftapparat, sadelhäftning,
häftesframställning, hålslag,
inmatare, vikenhet,
trimningsmodul

Häftapparat, sadelhäftning,
häftesframställning, hålslag,
inmatare, vikenhet,
trimningsmodul

Häftapparat, sadelhäftning,
häftesframställning, hålslag,
inmatare, vikenhet,
trimningsmodul

Inmatningskapacitet

1 100-6 600 ark

1 100-6 600 ark

3 200-6 700 ark

3 100-8 500 ark

3 100-8 500 ark

Fotnoter
Världens mest valda skrivare: studier av marknadsandel världen över, kännedom om varumärket HP för skrivare, överväganden och val på 9 marknader 2014.
Papperskapaciteten är på upp till 6600 ark på multifunktionsskrivaren S951dn, upp till 6700 ark på multifunktionsskrivarna S965dn och S975dn och upp till 8500 ark på multifunktionsskrivarna S962dn och S970dn.
Exakt hastighet varierar beroende på systemets konfiguration, programvara, hårddisk och dokumentens komplexitet.
Verkliga hastigheter kan variera beroende på skannerupplösning, nätverksförhållanden, datorprestanda och programvara.
4
HP Web Jetadmin finns tillgängligt för nedladdning från hp.com/go/wja.
5
HP ePrint Enterprise kräver HP ePrint Enterprise-serverprogramvara. Det appbaserade alternativet kräver mobil som klarar e-post och internet, som BlackBerry®-smarttelefon med OS 4.5 eller nyare, iPhone® 3G eller nyare, enheter som
iPad® och iPod touch® (2:a gen) som körs på iOS 4.2 eller senare, eller Android™-enheter som kör version 2.1, eller nyare, med separat inköpt tjänst för trådlöst internet och HP ePrint Enterprise-app. E-postbaserat alternativ kräver valfri
enhet som klarar e-post och en auktoriserad e-postadress. Lösningen fungerar med PCL5/6-, PCL3- och PCL3GUI-skrivare (HP och icke HP).
6
Typisk månatlig pappersvolym för HP Managed Print Services.
7
HP Universal Print Driver är tillgängligt för nedladdning från hp.com/go/upd.
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Anmäl dig för uppdateringar
hp.com/go/getupdated
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