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HP PageWide Enterprise
Renkli MFP 586 Serisi
Küçük ve Orta Ölçekli İş Grupları İçin
Üstün Renkli MFP

2016 Yaz Döneminde Küçük ve Orta Ölçekli İş
Grupları için Üstün Renkli MFP kategorisinde
BLI’nın tercihi olan HP PageWide Enterprise Renkli
MFP 586 Serisi daha birçok avantajı beraberinde
getiriyor...

• Küçük bir iş grubu fiyatında olmasına
rağmen üstün bir değere ve kurumsal
düzeyde özelliklere sahiptir.
• Geniş, iyi tasarlanmış bir kontrol
paneli ve entegre açılıp kapanan
klavyesi (“Flow” konfigürasyonunda
mevcuttur) günlük faaliyetleri oldukça
kolaylaştırmaktadır.
• Etkileyici tarama işlevi.
• Zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan
çözümlerin HP OXP üzerinden entegre
edilmesine ve birçok mobil baskı
seçeneğinin kullanılmasına izin verir.

BLI Ofis Cihazları Ürün Analizleri Direktörü Marlene Orr konuyla ilgili olarak şu
açıklamada bulundu; “HP PageWide Enterprise Color MFP 586 Serisi küçük ve
orta ölçekli iş grupları için mükemmel bir tercihtir. Düşük toplam sahip olma maliyeti sayesinde ticari kullanıcılar lazer cihazlara denk ve hatta daha yüksek hızların
ve görüntü kalitesinin keyfini çıkarır ve dahası, kurumsal düzeyde güvenlik ve
gelişmiş tarama özelliklerinden faydalanır.” BLI Kıdemli Test Teknisyeni Tony
Maceri ise şunları ekledi; “HP’nin gömülü yazılım platformu, kullanıcıların maliyetleri düşürmek, güvenliği artırmak ve çalışan verimliliğini yükseltmek üzere çeşitli
yazılım seçeneklerini eklemesine imkan tanır. Ayrıca, HP ePrint, Apple Airprint ve
opsiyonel NFC/Wireless Direct dahil olmak üzere geniş bir mobil baskı yöntemi
aralığını desteklediğinden esnek ve aynı zamanda düşük maliyetli bir cihazdır.”
BLI Kıdemli Test Teknisyeni Tony Maceri “HP PageWide Enterprise Color MFP
586 Serisinin etkileyici özelliklerinden bir tanesi de tarama işlevidir.” diyor.
“Tarama önizleme işlevi şimdiye kadar gördüklerimiz arasında en iyisi; kullanıcıların her bir sayfayı görmesine ve sayfa eklemesine ve sayfaları hareket ettirmesine,
döndürmesine ve silmesine izin veriyor. Ayrıca, ‘Flow’ sürümü daha güçlü bir
tarayıcı ve açılıp kapanan bir klavye içerir ve kullanıcıların buluttaki dosyaları hızlı
ve kolay bir şekilde almasını, arşivlemesini, aramasını ve paylaşmasını sağlar.
Ünitenin mükemmel güvenirliğine ek olarak, yüksek üretkenliği ve görüntü kalitesi
sayesinde yoğun iş grubu ortamları için mükemmel bir tercihtir.”
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BLI Pick Ödülleri Hakkında
BLI, yılda iki defa dağıttığı Pick ödülleriyle, gerçekleştirdiği kapsamlı laboratuvar testlerinde her kategoride en üstün performansı gösteren ürünleri ödüllendirmektedir. Üstün
Başarı ödülü inovasyon, kullanışlılık, enerji verimliliği ve değer gibi özellikler dikkate alındığında öne çıkan ürünleri veya özellikleri vurgulamaktadır.
BLI ödülleri, tamamlanması yaklaşık iki ay süren bir dizi, sıkı laboratuvar testine dayanmaktadır ve tamamen bağımsızdır. Değerlendirmeye, bir bölümünde her birimin, üreticisinin belirttiği maksimum görev döngüsünde çalıştırıldığı geniş kapsamlı bir dayanıklılık testi de dahildir. BLI’nın dayanıklılık testi; ofis ürün değerlendirmelerinde rakipsizdir.
Müşteriler ve IT direktörleri için çok önemli bir faktör olan güvenilirliği değerlendirmede
BLI’ya rakipsiz bir yetkinlik kazandırır.
Değerlendirilen diğer performans özelliklerinin arasında kullanım kolaylığı, ortam kullanımı, verimlilik ve değer bulunmaktadır. BLI laboratuvar testini başarıyla geçen her ürün,
BLI’nın “Önerilir” veya “Yüksek Derecede Önerilir” damgası ile birlikte bir BLI “Güvenirlik
Belgesi” kazanır ve en iyi performansı gösteren ürünlere Pick ödülü verilir. Özet olarak,
BLI Pick ödülleri, müşterilerin ve IT direktörlerinin satın alma kararlarını verirken güvenebilecekleri, oldukça zor ulaşılan bir ödüldür.
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