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HP PageWide Enterprise
Color MFP 586-serien
Enastående färgmultifunktionsskrivare
för små till medelstora arbetsgrupper

HP PageWide Enterprise Color MFP 586-serien,
som fick BLI:s utmärkelse ”Pick” för Enastående
färgmultifunktionsskrivare för små till medelstora
arbetsgrupper sommaren 2016 erbjuder ...

• Enastående värde, med funktioner
på storföretagsnivå till ett pris för
små arbetsgrupper.
• En stor, välutformad kontrollpanel
och ett integrerat, utdragbart
tangentbord (med ”Flow”konfiguration) som underlättar
snabb åtkomst markant.
• Imponerande skanningsfunktion.
• Möjlighet till integration med tidsoch kostnadsbesparande lösningar
via HP OXP, plus en rad olika
alternativ för mobilutskrift.

”HP PageWide Enterprise Color MFP 586-serien är ett fantastiskt val för små till
medelstora arbetsgrupper. För en låg total ägandekostnad får företagsanvändare
hastighet och bildkvalitet som kan jämföras med, eller är bättre än, laserskrivare.
Dessutom får de säkerhet på storföretagsnivå och avancerad skanning”, säger
Marlene Orr, Director of Office Equipment Product Analysis hos BLI. ”Tack vare
HPs inbyggda programvaruplattform kan användarna lägga till en rad olika programvarualternativ som sänker kostnaderna, förbättrar säkerheten och gör de
anställda mer produktiva. Dessutom har serien stöd för olika metoder för mobilutskrift, däribland HP ePrint, Apple Airprint och NFC/Wireless Direct som tillval,
vilket gör den både flexibel och kostnadseffektiv.”
”En av de många imponerande aspekterna hos HP PageWide Enterprise Color
MFP 586-serien är skanningsfunktionen”, säger Tony Maceri, Senior Test Technician hos BLI. ”Funktionen med skanningsförhandsgranskning är en av de bästa
vi har sett hittills och låter användarna förhandsgranska varje sida och även
lägga till, flytta, rotera och radera sidor. ’Flow’-versionen har dessutom en mer
robust skanner och ett utdragbart tangentbord, så att användarna snabbt och
enkelt kan läsa in, arkivera, söka och dela filer i molnet. Detta, plus skrivarens
perfekta pålitlighet, starka produktivitet och bildkvalitet gör den till ett toppenval
för stressiga arbetsgruppsmiljöer.”
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Om BLI:s utmärkelse ”Pick”
Två gånger om året delas utmärkelsen ”Pick” ut. Då ger BLI särskilt erkännande inom
varje kategori till de produkter som visat sig ha bäst prestanda i BLI:s omfattande laboratorietester. Dess utmärkelse Outstanding Achievement erkänner produkter eller funktioner som sticker ut genom attribut som innovation, användbarhet, energieffektivitet eller
värde.
BLI:s utmärkelser är helt fristående och bygger på omfattande laboratorietester som tar
ungefär två månader att slutföra. Utvärderingen innehåller ett omfattande hållbarhetstest,
bland annat en del där varje enhet körs med tillverkarens angivna maximala kapacitet.
BLI:s hållbarhetstest är en unik utvärdering av kontorsprodukter och kvalificerar BLI till att
helt fristående bedöma tillförlitligheten, vilket är en kritisk faktor för köpare och IT-chefer.
Andra prestandaattribut som utvärderas omfattar bland annat användarvänlighet, mediehantering, produktivitet och värde. Varje produkt som godkänns i BLI:s laboratorietest
förtjänar BLI:s ”Recommended” eller ”Highly Recommended” samt ett BLI ”Certificate of
Reliability” och de som presterar bäst får tävla om ”Pick”. Följaktligen är BLI:s utmärkelse
”Pick” en utmärkelse som är svår att få och som inköpare och IT-chefer kan förlita sig på
för vägledning i sina inköpsbeslut.
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