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Urządzenie wielofunkcyjne
HP PageWide Enterprise
Color 586
Profesjonalne, kolorowe urządzenie wielofunkcyjne dla małych i średnich zespołów roboczych
Urządzenie HP PageWide Enterprise Color z serii
586, wyróżnione nagrodą BLI Pick dla wyjątkowych,
kolorowych urządzeń wielofunkcyjnych
przeznaczonych dla małych i średnich zespołów
roboczych w edycji Summer 2016, oferuje...

• Doskonały stosunek możliwości do ceny
i zakres funkcji biznesowych dostępnych
wcześniej w urządzeniach wyższej klasy.
• Duży, ergonomiczny panel sterowania
i zintegrowana, wysuwana klawiatura (w
konfiguracji Flow), która bardzo ułatwia
wykonywanie wszystkich zadań.
• Nadzwyczajne funkcje skanowania.
• Możliwość zintegrowania
z rozwiązaniami zapewniającymi
oszczędność czasu i pieniędzy za
pomocą HP OXP oraz wiele opcji druku
drukowania przy użyciu urządzeń
przenośnych.

„Urządzenie wielofunkcyjne HP PageWide Enterprise Color z serii 586 to doskonałe rozwiązanie nie dla małych i średnich zespołów roboczych. Przy niewielkich
nakładach finansowych użytkownicy biznesowi otrzymują szybkie urządzenie,
zapewniające jakość wydruków porównywalną z urządzeniami laserowymi lub
nawet lepszą, a ponadto zyskują wysoki poziom zabezpieczeń i zaawansowane
funkcje skanowania”. Tak urządzenie opisuje Marlene Orr — dyrektor ds. analizy
produktów przeznaczonych dla użytkowników biurowych w firmie BLI. „Osadzona platforma oprogramowania HP pozwala użytkownikom na dodawanie
różnorodnych opcji pozwalających na obniżanie kosztów, zwiększanie poziomu
bezpieczeństwa oraz wydajności. Ponadto możliwe jest korzystanie z wielu
sposobów drukowania przy użyciu urządzeń przenośnych, np. HP ePrint, Apple
Airprint i opcjonalnie NFC/Wireless Direct, dzięki czemu urządzenia te są tanie w
obsłudze i można wykorzystywać je do różnorodnych zastosowań”.
„Jedną z najbardziej wyróżniających się cech serii HP PageWide Enterprise Color
MFP 586 jest zakres funkcji skanowania”, mówi Tony Maceri — starszy technik
ds. testów w firmie BLI. „Funkcja podglądu skanów jest jedną z najlepiej działających funkcji tego typu, z jaką się spotkałem. Użytkownicy mogą wyświetlać
poszczególne strony, dodawać kolejne, usuwać i obracać je. A wersja Flow jest
wyposażona w solidny skaner i wysuwaną klawiaturę ułatwiającą skanowanie,
archiwizowanie, wyszukiwanie i udostępnianie plików w chmurze. Urządzenie
jest niezawodne, wydajne, wysoka jakość jakość obrazów czyni z niego doskonały wybór dla firm”.
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Informacje o nagrodach „Pick” organizacji BLI
Dwa razy do roku w dowód szczególnego uznania organizacja BLI przyznaje nagrody
„Pick”. Nagradzane są produkty, które osiągnęły nadzwyczajne wyniki podczas wyczerpujących testów laboratoryjnych. Nagroda Wyjątkowe osiągnięcie jest przyznawana
produktom lub funkcjom cechującym się innowacyjnością, użytecznością, wydajnością
energetyczną lub doskonałą ceną.
Nagrody BLI są przyznawane w oparciu o rygorystyczne testy laboratoryjne przeprowadzane przez około dwa miesiące. Proces oceniania obejmuje rozległy test wytrzymałościowy, podczas którego każde urządzenie pracuje w maksymalnym cyklu pracy podawanym przez producenta. Test wytrzymałościowy BLI jest wyjątkowy na tle wszystkich
rankingów sprzętu biurowego, co powoduje, że rekomendacje BLI w zakresie niezawodności są szczególnie wartościowe dla nabywców oraz dyrektorów działów IT.
Inne aspekty uwzględniane podczas testów to między innymi łatwość obsługi, wydajność, cena i obsługa nośników. Każdy produkt, który pomyślnie przejdzie testy laboratoryjne BLI, otrzymuje znak „Rekomendowane przez BLI” lub „Szczególnie rekomendowane przez BLI” oraz „Certyfikat niezawodności” a najlepsze produkty kwalifikują się do
konkursu „Pick”. Jak widać nagrody „Pick” są bardzo zasłużonym wyróżnieniem, którym
nabywcy i dyrektorzy IT mogą się kierować przy podejmowaniu decyzji o zakupie.
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