Περισσότερες σελίδες από
ποτέ άλλοτε6

Βάλτε το cloud μέσα
στον εκτυπωτή.

Αυθεντικά δοχεία Γραφίτη HP με JetIntelligence.

Βασιστείτε στην ασφάλεια της HP JetAdvantage Private Print10
Φανταστείτε τους ως τους εκτυπωτές που περικλείουν το cloud.
Οι νέοι HP LaserJet έρχονται με ενσωματωμένες Λύσεις Ροής Ασφάλειας
JetAdvantage.

Πατήστε Εκτύπωση

Οι χρήστες μπορούν να εκτυπώνουν από υπολογιστή
ή κινητή συσκευή οπουδήποτε κι αν βρίσκονται.
Δώστε στην επιχείρησή σας περισσότερες σελίδες επαγγελματικής
ποιότητας,6 κορυφαία απόδοση εκτύπωσης, και την πρόσθετη προστασία
της τεχνολογίας κατά της απάτης7 – κάτι που ο ανταγωνισμός απλά δεν
μπορεί να φτάσει.

Βασιστείτε στην ασφάλεια του cloud

Οι εργασίες εκτύπωσης φυλάσσονται με ασφάλεια,
κρυπτογραφημένες, μέσα στο cloud και καθώς
μεταφέρονται. Μπορείτε προαιρετικά να ρυθμίζετε τη
σειρά εκτύπωσης από οποιοδήποτε υποστηριζόμενο
πρόγραμμα περιήγησης ή πολυλειτουργικό εκτυπωτή
(MFP).

Περισσότερες Σελίδες

Τεχνολογία Μεγιστοποιητή Σελίδων

• Κατασκευασμένοι με μικρότερα, περισσότερο στιβαρά
εξαρτήματα8
• Βασιστείτε στην συνεπή παραγωγή με λιγότερες φθορές των
δοχείων γραφίτη8

Επαναφορά σελίδων

Η HP JetAdvantage Private Print επιτρέπει στους
χρήστες να επαναφέρουν εργασίες χρησιμοποιώντας
όνομα χρήστη/κωδικό πρόσβασης, PIN, ή ID badge από
υποστηριζόμενες συσκευές.

Τεχνολογία print gauge
• Πιο αξιόπιστοι μετρητές9 που σας εξασφαλίζουν τις
περισσότερες δυνατές εκτυπώσεις από τα δοχεία σας γραφίτη

Καλύτερη Απόδοση

Γραφίτης ColorSphere 3
• Πυρήνας χαμηλής τήξης = μεγαλύτερες ταχύτητες εκτύπωσης
ποιότητας HP
• Σκληρή κάψουλα = ανθεκτικός γραφίτης για μεγαλύτερες
παραγωγές
Μαύρος γραφίτης ακριβείας
• Σφαιρικό σχήμα = περισσότερες σελίδες, ευκρινές κείμενο,
έντονα μαύρα και πεντακάθαρα γραφικά
• Encapsulated σχεδίαση = λιγότερη ενέργεια, επιτρέπει
μεγαλύτερη ταχύτητα εκτύπωσης

Μεγαλύτερη Προστασία

Τεχνολογία κατά της εξαπάτησης7
• Σας βοηθάει να αναγνωρίζετε τη διαφορά μεταξύ των
Αυθεντικών HP και των χρησιμοποιημένων ή πλαστών δοχείων
γραφίτη
• Υποστηρίζει τις πολιτικές που ορίζετε στο στόλο των
εκτυπωτών σας
Αυτόματη αφαίρεση σφράγισης
• Η σφράγιση του γραφίτη αφαιρείται αυτόματα για σας
• Εκτυπώνετε αμέσως χωρίς καθυστερήσεις

Βασισμένο στις δημοσιευμένες προδιαγραφές των κατασκευαστών την 1η Ιουνίου 2016.
Η μέτρηση έγινε κατά ISO/IEC 17629. Η ακριβής ταχύτητα ποικίλλει ανάλογα με τη διαμόρφωση του
συστήματος, τις εφαρμογές λογισμικού, τους οδηγούς και την πολυπλοκότητα του εγγράφου. Μάθετε
περισσότερα στον ιστότοπο hp.com/go/printerclaims.
3
Βασισμένo σε εσωτερικές δοκιμές της HP για την ταχύτητα εκτύπωσης της πρώτης σελίδας από κατάσταση
αδράνειας (sleep mode) και εκτύπωσης και αντιγραφής διπλής όψης των τριών κύριων ανταγωνιστών
που ολοκληρώθηκαν τον Ιανουάριο και τον Αύγουστο του 2015. Εξαρτάται από τις ρυθμίσεις της συσκευής.
Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν. Για λεπτομέρειες, δείτε τον ιστότοπο
hp.com/go/LJclaims.
4
Το χαρακτηριστικό λειτουργεί με Microsoft Word και PowerPoint 2003 και νεότερες εκδόσεις. Υποστηρίζονται
μόνο Λατινικοί χαρακτήρες.
5
Οι συγκρίσεις βασίστηκαν σε δημοσιευμένες προδιαγραφές των κατασκευαστών (το Νοέμβριο του 2014)
και περιλάμβαναν έγχρωμους πολυλειτουργικούς εκτυπωτές με ταχύτητες εκτύπωσης μεταξύ 11 και
20 Σελ./λ/
6
Βασισμένο σε ISO/IEC 19752 και ISO/IEC 19798 για παραγωγή δοχείων για HP 131A, 507A, 55X, 80X, και
305A/X σε σύγκριση με Αυθεντικά δοχεία γραφίτη HP 201X, 508X, 87X, 26X, και 410X. Μάθετε περισσότερα
στην ιστοσελίδα hp.com/go/learnaboutsupplies.
7
Η σειρά HP LaserJet Pro M100 δεν υποστηρίζει αντικλεπτική ή μόνο HP τεχνολογία.
8
Σε σύγκριση με προηγούμενη γενιά δοχείων γραφίτη HP LaserJet.
9
Σε σύγκριση με μετρητές δοχείων προηγούμενων προϊόντων.
10
Το HP JetAdvantage Private Print είναι διαθέσιμο χωρίς χρέωση και απαιτεί ο εκτυπωτής ή ο πολυλειτουργικός
εκτυπωτής να είναι συνδεδεμένος στο διαδίκτυο μέσω ενεργοποιημένων υπηρεσιών διαδικτύου.
Δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις χώρες. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τον ιστότοπο
hp.com/go/JetAdvantagePrivatePrint.
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Επαναπροσδιορίζουμε
το πώς τυπώνουν
οι επιχειρήσεις.

LaserJet Pro

Θρυλική ποιότητα HP.
Η ευκολότερη
επιχειρηματική απόφαση.

Δείτε τους νέους HP LaserJets

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

• Ιδανικός για ομάδες 1-5 ατόμων
και εκτύπωση 150 έως
1.500 σελίδων το μήνα

• Ιδανικός για ομάδες 1-5 ατόμων
και εκτύπωση 150 έως
1.500 σελίδων το μήνα

• Ιδανικός για ομάδες 1-5 ατόμων
και εκτύπωση 250 έως
2.500 σελίδων το μήνα

• Ιδανικός για ομάδες 1-5 ατόμων
και εκτύπωση 250 έως
2.500 σελίδων το μήνα

• Ιδανικός για ομάδες 1-5 ατόμων
και εκτύπωση 250 έως
2.500 σελίδων το μήνα

• Ιδανικός για ομάδες 1-5 ατόμων
και εκτύπωση 250 έως
2.500 σελίδων το μήνα

• Υπερέχει της πλειονότητας
των μονόχρωμων εκτυπωτών
του ανταγωνισμού σε ευκολία
χρήσης και εξοικονόμηση
ενέργειας1

• Υπερέχει της πλειονότητας των
μονόχρωμων πολυλειτουργικών
εκτυπωτών του ανταγωνισμού
σε ευκολία χρήσης και
εξοικονόμηση ενέργειας1

• Υπερέχει της πλειονότητας
των μονόχρωμων εκτυπωτών
του ανταγωνισμού σε
απόδοση, ευκολία χρήσης και
εξοικονόμηση ενέργειας1

• Υπερέχει της πλειονότητας των
μονόχρωμων πολυλειτουργικών
εκτυπωτών του ανταγωνισμού
σε απόδοση, ευκολία χρήσης και
εξοικονόμηση ενέργειας1

• Ταχύτερη έξοδος πρώτης
σελίδας (FPO) από κατάσταση
αδράνειας στην κατηγορία 3 –
11,5/13 δευτερόλεπτα (μαύρο/
έγχρωμο)2

• Ο μικρότερος πολυλειτουργικός
εκτυπωτής στην κατηγορία
του – ταιριάζει τέλεια στην
αναπτυσσόμενη επιχείρησή σας5

• Ταχύτερη έξοδος πρώτης
σελίδας (FPO) από
κατάσταση αδράνειας
έναντι του ανταγωνισμού –
8,1 δευτερόλεπτα1, 2

• Ταχύτερη έξοδος πρώτης
σελίδας (FPO) από
κατάσταση αδράνειας
έναντι του ανταγωνισμού –
8,8 δευτερόλεπτα1, 2

• Ταχύτερη έξοδος πρώτης
σελίδας (FPO) από
κατάσταση αδράνειας
έναντι του ανταγωνισμού –
7,6 δευτερόλεπτα1, 2

• Ταχύτερη έξοδος πρώτης
σελίδας (FPO) από
κατάσταση αδράνειας
έναντι του ανταγωνισμού –
8,1 δευτερόλεπτα1, 2

• Ο καλύτερος στην κατηγορία
του σε ενεργειακή απόδοση3

• Ο μεγαλύτερος δίσκος εισόδου
πολλαπλής χρήσης έναντι του
ανταγωνισμού1

• Η μεγαλύτερη έγχρωμη οθόνη
αφής έναντι του ανταγωνισμού1

• Η ταχύτερη εκτύπωση διπλής
όψης έναντι του ανταγωνισμού1

• Η ταχύτερη εκτύπωση διπλής
όψης έναντι του ανταγωνισμού1

• Θύρα USB εύκολης πρόσβασης
για εκτύπωση εγγράφων του
Microsoft Office4

• Έως 40% ταχύτερη έξοδος
πρώτης σελίδας (FPO)
από κατάσταση αδράνειας
έναντι των μεγαλύτερων
ανταγωνιστών3
• Θύρα USB εύκολης πρόσβασης
για εκτύπωση εγγράφων του
Microsoft Office4

