Më shumë faqe se kurrë
ndonjëherë6

Vendosni ‘cloud’
brenda në printer

Kaseta boje origjinale HP me JetIntelligence

Mbështetuni te siguria e HP JetAdvantage Private Print10
Imagjinojini si printera me ‘cloud’ brenda tyre. HP LaserJets i ri vjen
me Zgjidhjet e Sigurisë JetAdvantage të përfshira në pajisje.

Shtyp printo

Përdoruesit mund të printojnë nga një kompjuter ose
pajisje e lëvizsshme, kudo që ndodhen.

Jepini biznesit tuaj faqe me cilësi më profesionale,6 përvojë më
printimi të printimit dhe mbrojtje shtesë me teknologji kundër
mashtrimit7 – cilësi, të cilave konkurrenca nuk u afrohet fare.

Mbështetuni te siguria e ‘cloud’

Çdo printim ruhet në siguri të plotë falë enkriptimit
brenda ‘cloud’ dhe gjatë kalimit. Mund ta menaxhoni
sipas dëshirës radhën e printimit nga çdo ‘browser’
ose MFP që mbështesim.

Më shumë faqe

Teknologji që mundëson maksimum faqesh
• Ndërtuar me pjesë më të vogla, më të forta8
• Mbështetuni në rezultate të qëndrueshme me konsum
më të ulët të kasetës së bojës8

Rimerrni faqet

HP JetAdvantage Private Print ju mundëson përdoruesve
t'i marrin dokumentet që dalin duke përdorur emrin
e përdoruesit/fjalëkalimin, PIN-in ose ID, nga pajisje që
i mbështesim.

Teknologji e matjes së printimeve
• Matje më të besueshme9 për t'ju siguruar sa më shumë
printime nga kasetat e bojës

Funksionim më i mirë

Bojë ColorSphere 3
• Bërthamë me shkrirje të ulët = kohë më të shpejta printimi
me cilësinë HP
• Veshje e fortë = bojë e durueshme për rendiment më të lartë
Bojë e zezë me saktësi të lartë
• Formë sferike = më shumë faqe, tekst i qartë, e zezë e fortë
dhe pamje të konturuara saktë
• Dizajn i përmbledhur = më pak energji, mundëson printim
më të shpejtë

Më shumë mbrojtje

Teknologji kundër mashtrimit7
• Ju ndihmon të identifikoni ndryshimin mes HP origjinale
dhe kasetave të përdorura ose false të bojës
Heqje automatike e vulës
• Vulosja e kasetës së bojës hiqet automatikisht
• Filloni menjëherë printimin pa vonesa

Bazuar në specifikimet e nxjerra nga prodhuesi më 1 qershor 2016.
Matur me ISO/IEC 17629. Shpejtësia e saktë varet nga konfigurimi i sistemit, aplikacioni
i programit, drejtuesi dhe ndërlikueshmëria e dokumentit. Mësoni më shumë në
hp.com/go/printerclaims.
3
Bazuar në testimin e brendshëm të HP me 3 konkurrentët më të mirë në treg, me faqen
e parë, që del pas gjendjes së fjetur të pajises, printimit në të dy krahët dhe shpejtësisë
së kopjimit, kryer më 1/2015 dhe 8/2015. Varet nga parametrat e pajisjes. Rezultatet
konkrete mund të ndryshojnë. Për detaje shikoni hp.com/go/LJclaims.
4
Vetitë funksionojnë me Microsoft Word, PowerPoint 2003 dhe më të vonshme.
Mbështeten vetëm gjuhët me alfabet latin.
5
Krahasimi është bazuar mbi specifikimet e nxjerra nga prodhuesi (më nëntor 2014) dhe
përfshin printera me ngjyra e laser multifunksionalë (MFP) me shpejtësi printimi mes 11 dhe
20 fpm
6
Bazuar në ISO/IEC 19752 dhe ISO/IEC 19798 mbi rendimentin e kasetave të bojës 131A,
507A, 55X, 80X, dhe 305A/X krahasuar me HP 201X, 508X, 87X, 26X, and 410X Kaseta
boje origjinale HP. Mësoni më shumë në hp.com/go/learnaboutsupplies.
7
Seritë HP LaserJet Pro M100 nuk mbështesin teknologjinë anti-vjedhje ose vetëm-për-HP.
8
Krahasuar me brezin pararendës të kasetave të bojës HP LaserJet.
9
Krahasuar me matjet e kasetave të bojës për produktet pararendëse.
10
Printimi privat i HP JetAdvantage mundësohet pa pagesë dhe kërkon që printeri ose
MFP të jenë të lidhura përmes internetit me shërbimet e mundësuara në faqe. Nuk
mundësohet për të gjitha shtetet. Për më shumë informacion, shikoni
hp.com/go/JetAdvantagePrivatePrint.
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Ri-imagjinoni se si
printojnë bizneset

LaserJet Pro

Cilësia legjendare HP.
Vendimi më i thjeshtë për
një biznes.

Njihuni me produktin
e ri HP LaserJet

HP LaserJet Pro
M102

HP LaserJet Pro MFP
M130

HP LaserJet Pro
M203

HP LaserJet Pro MFP
M227

HP Color LaserJet
Pro M252

HP Color LaserJet
Pro MFP M277

• Ideal për ekipe 1-5 vetash,
që printojnë 150 deri në
1500 faqe në muaj

• Ideal për ekipe 1-5 vetash,
që printojnë 150 deri në
1500 faqe në muaj

• Ideal për ekipe 1-5 vetash,
që printojnë 250 deri në
2500 faqe në muaj

• Ideal për ekipe 1-5 vetash,
që printojnë 150 deri në
1500 faqe në muaj

• Ideal për ekipe 1-5 vetash,
që printojnë 250 deri në
2500 faqe në muaj

• Ideal për ekipe 1-5 vetash,
që printojnë 250 deri në
2500 faqe në muaj

• Fitues ndaj shumicës së
printerave më të mirë bardhë
e zi, si në lehtësi përdorimi,
edhe në kursim të energjisë1

• Fitues ndaj shumicës së
MFP-ve më të mira bardhë e zi,
si në lehtësi përdorimi, edhe në
kursim të energjisë1

• Fitues ndaj shumicës së
MFP-ve më të mira bardhë e zi,
lehtësi përdorimi dhe kursim të
energjisë1

• Printimi më i shpejtë FPO në
kategorinë e tij class3 – vetëm
11,5/13 sekonda (bardhë e zi/
me ngjyra)2

• MFP më e vogël në kategorinë
e tij – i përkryer për biznes në
rritje5

• Printim më i shpejtë i faqes së
parë (FPO) pas gjendjes ‘sleep’
kundrejt konkurrencës – vetëm
8,1 sekonda1, 2

• Printimi më i shpejtë i FPO
pas gjendjes ‘sleep’ kundrejt
konkurrencës – vetëm
8,8 sekonda1, 2

• Fitues ndaj shumicës së
printerave më të mirë bardhë
e zi në funksionim, lehtësi
përdorimi dhe kursim të
energjisë1

• Printimi më i shpejtë FPO
pas gjendjes ‘sleep’ kundrejt
konkurruencës – vetëm
8,1 sekonda1, 2

• Më i mirë në kategorinë
e efikasitetit të energjisë3

• Mbajtësja me kapacitetin
më të madh, përkundrejt
konkurrencës1

• Ekrani më i madh me ngjyra
me prekje përkundrejt
konkurrencës1

• Printimi më i shpejtë FPO
pas gjendjes ‘sleep’ kundrejt
konkurruesve – vetëm
7,6 sekonda1, 2
• Shpejtësia më e madhe
e printimit nga të dyja anët
përkundrejt konkurrencës1

• Shpejtësia më e madhe
e printimit nga të dyja anët
përkundrejt konkurrencës1

• Portë USB-je për hyrje të lehtë
për printimin e dokumenteve
të Microsoft Office4

• Më shumë se 40% printimi më
i shpejtë i faqes së parë pas
gjendjes ‘sleep’ përkundrejt
konkurrencës3
• Portë USB-je për hyrje të lehtë
për printimin e dokumenteve
të Microsoft Office4

