Повече страници
от всякога6

Поставете облака
в принтер

Оригинални тонер касети HP с JetIntelligence

Разчитайте на защитата на HP JetAdvantage Private Print10
Мислете за тях като за принтерите с облака в себе си. Новите HP LaserJets
се предлагат с вградени решения за защита JetAdvantage.

Хитов печат

Потребителите могат да разпечатват от компютър
или мобилно устройство където и да се намират.

Разчитайте на защитата на облака

Дайте на бизнеса си повече страници с професионално качество,6
върхова производителност и добавената защита на технология
против измами7 – нещо, на което конкуренцията не може да отговори.

Печатните задания се пазят надеждно криптирани
в облака и в движение. Moжете да управлявате
опашката за печат от всеки поддържан браузър или
мултифункционален принтер.

Повече страници

Извикване на страници

Технология Page Maximiser

• Изграден с по-малки и по-здрави части 8

HP JetAdvantage Private Print позволява на
потребителите да извикат разпечатката от
поддържаните устройства, използвайки
потребителско име/парола, PIN или
идентификационна карта.

• Разчитайте на постоянно качество с по-малко износване
на касетата 8

Технология датчик за печат

• По-надеждни датчици9, които да гарантират, че получавате
възможно най-много разпечатвани страници от касетите си

По-висока производителност
ColorSphere 3 тонер

• Бавно топящо се ядро = по-високи скорости на печат
с качеството на HP
• Твърд корпус = устойчив тонер за по-висок капацитет

Черна тонер касета Precision

• Сферична форма = повече страници, ясен текст, плътно
черно и отчетливи графики
• Капсулиран дизайн = по-малко енергия, по-висока скорост
на печат

По-голяма защита

Технология против измами7

• Помага Ви да разпознавате разликата между оригинални
касети HP и използвани такива или фалшификати
• Поддържа политики, които налагате на групата печатащи
устройства

Автоматично отстраняване на печата

• Печатът на тонер касетата е автоматично отстранен за Вас
• Започнете да печатате веднага, без забавяне

Въз основа на публикувани спецификации на производителите към 1 юни 2016 г.
И змерването използва ISO/IEC 17629. Точната скорост се различава в зависимост от
конфигурацията на системата, софтуерното приложение, драйвъра и сложността на
документа. Научете повече на hp.com/go/printerclaims.
3
Въз основа на вътрешни тестове на HP на топ 3 водещи конкурентни разпечатани първи
страници от спящ режим и скорост на двустранно печатане и копиране, извършени през
януари 2015 г. и август 2015 г. Зависи от настройките на устройството. Действителните
резултати може да се различават. За подробности hp.com/go/LJclaims.
4
Функцията работи с Microsoft Word и PowerPoint 2003 и по-нови. Поддържат се само шрифтове
на латиница.
5
Сравнението е въз основа на публикувани от производителите спецификации (към
ноември 2014 г.) и включва цветни лазерни мултифункционални принтери (МФП-и) със
скорости на печат между 11 и 20 ppm.
6
В ъз основа на окачествени с ISO/IEC 19752 и ISO/IEC 19798 капацитети на касети за HP 131A,
507A, 55X, 80X и 305A/X в сравнение с оригинални тонер касети на HP - HP 201X, 508X, 87X,
26X и 410X. Научете повече на hp.com/go/learnaboutsupplies.
7
Серията HP LaserJet Pro M100 не поддържа технологиите против кражби или ексклузивни
HP технологии.
8
Сравнено с предишно поколение тонер касети HP LaserJet.
9
Сравнено с тонер датчици на предишни продукти.
1
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10

HP JetAdvantage Private Print е на безплатно разположение и изисква принтера или МФП
да бъде свързан към интернет с функциониращи уеб услуги. Не е на разположение във
всички страни. Повече информация hp.com/go/JetAdvantagePrivatePrint.

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Съдържащата се тук информация подлежи
на промяна без предизвестие. Единствените гаранции за продукти и услуги на HP са описани
в изричните гаранционни условия, придружаващи въпросните продукти и услуги. Нищо от
настоящото не може да се тълкува като допълнителна гаранция. HP не носи отговорност за
технически или редакторски грешки или за пропуски в настоящото.
Microsoft е регистрирана в САЩ търговска марка на групата компании Microsoft.
4AA6-1239BGE, ноември 2016 г., Рев. 1

Преоткрийте
печата за бизнеса

LaserJet Pro
Легендарното
качество на HP.
Най-лесното
бизнес решение.

Запознайте се с новите
HP LaserJets

HP LaserJet Pro
M102

МФП HP LaserJet
Pro M130

МФП HP LaserJet
Pro M203

МФП HP LaserJet
Pro M227

Цветен HP LaserJet Цветен МФП
Pro M252
HP LaserJet Pro
M277

• Идеален за екипи от 1-5 д.
разпечатващи от 150 до
1500 страници на месец

• Идеален за екипи от 1-5 д.
разпечатващи от 150 до
1500 страници на месец

• Идеален за екипи от 1-5 д.
разпечатващи от 250 до
2500 страници на месец

• Идеален за екипи от 1-5 д.
разпечатващи от 250 до
2500 страници на месец

• Идеален за екипи от 1-5 д.
разпечатващи от 250 до
2500 страници на месец

• Идеален за екипи от 1-5 д.
печатащи от 250 до
2500 страници на месец

• Превъзхожда повечето
конкурентни едноцветни
принтери при цялостна
лекота на употреба
и енергоспестяване1

• Превъзхожда повечето
конкурентни едноцветни
МФП-и при цялостна
лекота на употреба
и енергоспестяване1

• Превъзхожда повечето
конкурентни едноцветни
принтери по производителност,
цялостна лекота на употреба
и енергоспестяване1

• Превъзхожда повечето
конкурентни едноцветни
МФП-и по производителност,
цялостна лекота на употреба
и енергоспестяване1

• Най-бърза FPO в своя
клас 3 – до 11,5/13 секунди
(черен/цветен)2

• Най-малкият МФП в своя
клас – съвършеният избор
за растящия Ви бизнес5

• Най-бързо отпечатана
първа страница (FPO) от
спящ режим в сравнение
с конкуренцията – до
8,1 секунди1, 2

• Най-бърза FPO от спящ режим
в сравнение с конкуренцията
– до 8,8 секунди1, 2

• Най-бърза FPO от спящ
режим в сравнение
с конкуренцията – до
7,6 секунди1, 2

• Най-бърза FPO от спящ
режим в сравнение
с конкуренцията – до
8,1 секунди1, 2

• Първи в класа си по
енергийна ефективност3

• Над 40 % по-бързо
разпечатване на първа
страница от спящ режим
в сравнение с водещи
конкуренти3

• Най-висока скорост
за двустранен печат
в сравнение с конкурентите1

• Най-висока скорост
за двустранен печат
в сравнение с конкурентите1

• Универсална тава с найвисок капацитет в сравнение
с конкурентите1

• Най-широк цветен сензорен
дисплей в сравнение
с конкурентите1

• Лесно-достъпен USB порт
за печат на Microsoft Office
документи4

• Лесно-достъпен USB
порт за печатане на
Microsoft Office документи4

