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HP PageWide Enterprise
Color MFP 586 serie
Uitstekende kleuren-MFP
voor kleine tot middelgrote werkgroepen

De HP PageWide Enterprise Color MFP 586
serie, bekroond met de Pick Award van BLI
voor uitstekende kleuren-MFP voor kleine tot
middelgrote werkgroepen voor de zomer van
2016, biedt:

• Uitstekende kwaliteit, met functies voor
bedrijven voor de prijs van een kleine
werkgroep.
• Een groot, goed ontworpen
bedieningspaneel en geïntegreerd
uitschuifbaar toetsenbord (met
"Flow"-configuratie) voor een groot
gebruiksgemak aan het toestel.
• Indrukwekkende scanfunctionaliteit.
• De mogelijkheid om tijd- en
geldbesparende oplossingen te
integreren via HP OXP, met een groot
aantal opties voor mobiel afdrukken.

"De HP PageWide Enterprise Color MFP 586 serie is een uitstekende keuze
voor kleine tot middelgrote werkgroepen. Voor een lage total cost of ownership
krijgen bedrijven snelheden en een beeldkwaliteit die vergelijkbaar zijn met of
beter zijn dan die van lasertoestellen, plus beveiliging op bedrijfsniveau en een
geavanceerde scanfunctie", vertelt Marlene Orr, BLI Director of Office Equipment Product Analysis. "Met het ingebedde softwareplatform van HP kunnen
gebruikers verschillende softwareopties toevoegen die de kosten doen dalen,
de beveiliging verbeteren en de productiviteit van werknemers verhogen. Bovendien ondersteunt het een uitgebreid aantal methodes voor mobiel afdrukken,
waaronder HP ePrint, Apple Airprint en optioneel NFC/Wireless Direct, wat het
een flexibel en tegelijk kostenefficiënt toestel maakt."
"Een van de vele indrukwekkende aspecten van de HP PageWide Enterprise
Color MFP 586 serie is de scanfunctionaliteit", aldus Tony Maceri, BLI Senior Test
Technician. "De scanvoorbeeldfunctie is een van de beste die we ooit hebben
gezien en zorgt ervoor dat gebruikers elke pagina kunnen bekijken en pagina's
kunnen toevoegen, verplaatsen, draaien en verwijderen. De "Flow"-versie bevat
een nog robuustere scanner en uitschuifbaar toetsenbord waarmee gebruikers
snel en eenvoudig bestanden kunnen opslaan, archiveren, zoeken en delen in de
cloud. Al deze aspecten, in combinatie met de perfecte betrouwbaarheid, hoge
productiviteit en sterke beeldkwaliteit, maken van dit toestel een uitstekende
keuze voor drukke werkgroepomgevingen."
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Over BLI Pick Awards
Met zijn Pick Awards bekroont BLI twee keer per jaar in elke categorie producten die het
best presteerden in de uitgebreide BLI-laboratoriumtests. Zijn prijzen voor uitstekende
prestaties worden toegekend aan producten of functies die zich onderscheiden door
kenmerken zoals innovatie, nut, energierendement of waarde.
De BLI-awards zijn uniek, want ze zijn gebaseerd op een groot aantal laboratoriumtests
die ongeveer twee maanden duren. De evaluatie omvat een uitgebreide duurzaamheidstest, waarbij elk apparaat gedurende een bepaalde tijd met de door de fabrikant opgegeven maximale werksnelheid draait. De duurzaamheidstest van BLI is een unicum onder
de evaluaties van kantoorproducten en laat BLI op unieke wijze toe de betrouwbaarheid
te beoordelen, een essentiële factor voor kopers en IT-managers.
Andere geëvalueerde prestatiekenmerken zijn onder andere het gebruikscomfort, de verwerking van media, de productiviteit en de waarde. Elk product dat slaagt voor de BLIlaboratoriumtest, krijgt het BLI-zegel Aanbevolen of Sterk aanbevolen en een betrouwbaarheidscertificaat van BLI, en de beste toestellen komen in aanmerking voor een Pick
Award. De BLI Pick is dus een zwaarbevochten award waarop kopers en IT-managers
zich kunnen baseren bij hun aankoopbeslissingen.
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