Více stránek než kdy dříve6

Cloud uvnitř tiskárny

Originální tonerové kazety HP
s technologií JetIntelligence

Spoléhejte se na zabezpečení
HP JetAdvantage Private Print10
Berte je jako tiskárny s cloudem uvnitř. Nové tiskárny HP LaserJet
jsou dodávané s integrovanými řešeními zabezpečení JetAdvantage.

Aktivní tisk

Uživatelé mohou tisknout z počítače nebo mobilního
zařízení, ať se nacházejí kdekoli.

Spoléhejte se na cloudové zabezpečení

Dopřejte své firmě stránky profesionálnější kvality,6 špičkový tiskový
výkon a dodatečnou ochranu v podobě technologie proti podvodům7
– kterým se konkurence jednoduše nemůže vyrovnat.

Tiskové úlohy zůstávají na cloudu i během přenosu
bezpečně zašifrované. Pořadí tištěných úloh můžete
volitelně spravovat z jakéhokoli podporovaného
prohlížeče nebo multifunkční tiskárny.

Více stránek

Technologie maximalizace stran

Obnova stránek

• Navržené s menšími, zato robustnějšími náhradními díly8
• Spolehněte se na konzistentní výsledky s menším
opotřebením kazet8

Prostřednictvím platformy HP JetAdvantage
Private Print mohou uživatele pomocí uživatelského
jména/hesla, PINu nebo ID obnovit výstup
z podporovaných zařízení.

Technologie měření tisku

• Spolehlivější měřiče,9 které zajistí, že ze svých kazet
vytisknete co možná nejvíce stran

Vyšší výkon

Toner ColorSphere 3

• Nízká teplota tání jádra = vyšší rychlosti tisku v kvalitě HP
• Tvrdá skořápka = trvanlivý toner ve prospěch vyšší
výtěžnosti

Přesný černý toner

• Kulovitý tvar = více stránek, ostrý text, sytá černá
a výrazná grafika
• Zapouzdřené provedení = nižší spotřeba energie,
umožňuje vyšší rychlost tisku

Vyšší ochrana

Technologie proti podvodům7

• Pomůže vám rozpoznat originální kazety HP od
použitých nebo padělaných kazet
• Podporuje zásady, které si stanovíte pro všechny své
tiskárny

Automatické odstranění bezpečnostního štítku
• Štítek na toneru se vám automaticky odstraní
• Nenechte se ničím zdržovat a rovnou tiskněte

Na základě technických údajů zveřejněných výrobci k 1. červnu 2016.
Měřeno pomocí ISO/IEC 17629. Přesná rychlost se může lišit v závislosti na konfiguraci systému,
softwarové aplikaci, ovladači a složitosti dokumentu. Více zjistíte na hp.com/go/printerclaims.
3
Na základě interních HP testů rychlostí vytištění první stránky z klidového režimu, oboustranného
tisku a kopírování u tří hlavních konkurentů, provedených k 1/2015 a 8/2015. Závisí na nastavení
zařízení. Skutečné výsledky se mohou lišit. Podrobnosti naleznete na hp.com/go/LJclaims.
4
Funkce funguje s verzí Microsoft Word a PowerPoint z roku 2003 nebo novější. Podporované
jsou pouze latinské fonty.
5
Srovnání vychází ze zveřejňovaných údajů výrobců (k listopadu 2014) a zahrnuje barevné
laserové multifunkční tiskárny (MFP) s rychlostí tisku mezi 11 až 20 stranami za minutu (ppm).
6
Na základě výtěžnosti originálních tonerových kazet HP 131A, 507A, 55X, 80X a 305A/X
podle ISO/IEC 19752 a 19798 ve srovnání s kazetami HP 201X, 508X, 87X, 26X a 410X.
Více zjistíte na hp.com/go/learnaboutsupplies.
7
Tiskárny řady HP LaserJet Pro M100 nepodporují technologii proti podvodům nebo technologii
povolující pouze spotřební materiál HP.
8
Ve srovnání s předchozí generací tonerových kazet HP LaserJet.
9
Ve srovnání s měřiči kazet u předchozích produktů.
10
Platforma HP JetAdvantage Private Print je dostupná zdarma a vyžaduje internetové připojení
k tiskárně nebo multifunkčnímu zařízení s povolenými webovými službami. Není dostupná
ve všech zemích. Další informace zjistíte na hp.com/go/JetAdvantagePrivatePrint.
1
2

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informace zde obsažené se mohou měnit
bez předchozího upozornění. Na produkty a služby poskytuje společnost HP pouze záruky,
které jsou výslovně uvedeny v doprovodném záručním listu. Žádné informace uvedené v tomto
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Přepracovali jsme
představy o tom,
jak firmy tisknou

LaserJet Pro

Legendární kvalita HP.
Nejsnazší obchodní rozhodnutí.

Seznamte se s novými tiskárnami 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

• Ideální pro týmy 1–5 lidí, které
tisknou 150 až 1 500 stran za
měsíc

• Ideální pro týmy 1–5 lidí, které
tisknou 150 až 1 500 stran za
měsíc

• Ideální pro týmy 1–5 lidí, které
tisknou 250 až 2 500 stran za
měsíc

• Ideální pro týmy 1–5 lidí, které
tisknou 250 až 2 500 stran za
měsíc

• Ideální pro týmy 1–5 lidí, které
tisknou 250 až 2 500 stran za
měsíc

• Ideální pro týmy 1–5 lidí, které
tisknou 250 až 2 500 stran za
měsíc

• Poráží většinu konkurenčních
černobílých tiskáren v celkové
jednoduchosti používání
a úsporách energie1

• Poráží většinu konkurenčních
černobílých multifunkčních
tiskáren v celkové
jednoduchosti používání
a úsporách energie1

• Poráží většinu konkurenčních
černobílých tiskáren ve výkonu,
celkové jednoduchosti používání
a úsporách energie1

• Poráží většinu konkurenčních
černobílých multifunkčních
tiskáren ve výkonu, celkové
jednoduchosti používání
a úsporách energie1

• Nejrychleji vytištěná první
stránka (FPO) ve své třídě
– za pouhých 11,5/13 sekund
(černobíle/barevně)2

• Nejmenší multifunkční tiskárna
ve své třídě – dokonale se
přizpůsobí vaší rozrůstající
se firmě5

• Nejlepší energetická účinnost
ve své třídě3

• O více než 40 % rychlejší
vytištění první stránky
z klidového režimu ve srovnání
s konkurencí 3

• Nejrychleji vytištěná první
stránka (FPO) z klidového
režimu ve srovnání s konkurencí
– za pouhých 8,1 sekund1, 2
• Víceúčelový zásobník
s nejvyšší kapacitou
ve srovnání s konkurencí1

• Nejrychleji vytištěná první
stránka (FPO) z klidového
režimu ve srovnání s konkurencí
– za pouhých 8,8 sekund1, 2
• Největší barevný dotykový
displej ve srovnání s konkurencí1

• Nejrychleji vytištěná první
stránka (FPO) z klidového
režimu ve srovnání s konkurencí
– za pouhých 7,6 sekund1, 2
• Nejrychlejší oboustranný tisk
ve srovnání s konkurencí1

• Nejrychleji vytištěná první
stránka (FPO) z klidového
režimu ve srovnání s konkurencí
– za pouhých 8,1 sekund1, 2
• Nejrychlejší oboustranný tisk
ve srovnání s konkurencí1

• Snadno přístupný port
USB pro tisk dokumentů
Microsoft Office4

• Snadno přístupný port
USB pro tisk dokumentů
Microsoft Office4

