Повеќе страници
од кога и да е порано6

Ставете го е-облакот
во печатачот

Оригинални кертриџи со тонер од HP со JetIntelligence

Бидете сигурни во безбедноста на HP JetAdvantage Private Print10
Замислете ги како печатачи со вграден е-облак. Новите HP LaserJets доаѓаат
со вградени решенија за безбедност JetAdvantage.

Пуштете печатење

Корисниците може да печатат од компјутер или од мобилен
уред без разлика каде се наоѓаат.

Бидете сигурни во безбедноста
на е-облакот

Овозможете му на вашиот бизнис страници со попрофесионален квалитет,6
врвно извршено печатење и дополнителна заштита со помош на
технологијата за заштита од измами7 – нешто со што конкуренцијата
едноставно не може да се мери.

Зададените печатења се безбедно шифрирани во
е-облакот и при преносот. По избор може да управувате
со редицата за печатење од кој било поддржан
прелистувач или мултифункционален печатач.

Повеќе страници

Технологија за максимизирање на страниците

Пристапување до страниците

• Направен од помали, поцврсти делови 8
• Сметајте на конзистентно печатење со помала потрошувачка
на кертриџот 8

HP JetAdvantage Private Print им овозможува на
корисниците да пристапат до страниците за печатење
користејќи корисничко име/лозинка, ПИН или
идентификациски назив од поддржаните уреди.

Технологија за мерење на тонерот

• Посигурни мерачи9 за да се осигурате дека добивате максимален
број отпечатени страници од вашите кертриџи

Повеќе перформанси
Тонер ColorSphere 3

• Јадро со лесно топење = поголема брзина на печатење со
квалитет на HP
• Цврста обвивка = траен тонер за поголеми резултати

Црн тонер за прецизност

• Сферична форма = повеќе страници, јасен текст, јасни црни
делови и чиста графика
• Инкапсулиран дизајн = помалку енергија, овозможува
поголема брзина на печатење

Поголема заштита

Технологија за заштита од измами7

• Помага при препознавањето на разликата меѓу оригиналните
HP и искористените или фалсификуваните кертриџи
• Ги поддржува политиките што ќе ги поставите за групата печатачи

Автоматско отстранување на заштитната лента
на тонерот
• Заштитната лента на тонерот автоматски се отстранува
• Почнете со печатење без одложување

В рз основа на објавената спецификација од производителот од 1 јуни 2016 г.
С поред ISO/IEC 17629. Точната брзина варира во зависност од конфигурацијата на системот,
софтверската апликација, драјверот и комплексноста на документот. Дознајте повеќе на
hp.com/go/printerclaims.
3
В рз основа на интерните тестирања на HP на брзината на печатење на првата страница од
режим на мирување и брзината на двострано печатење и копирање од тројцата најголеми
конкуренти, извршени во 1/2015 и 8/2015. Зависи од поставките на уредот. Конкретните
резултати може да варираат. За повеќе детали, видете на hp.com/go/LJclaims.
4
Ф ункцијата работи со Microsoft Word и PowerPoint 2003 и со поновите верзии. Поддржани се
само фонтови на латиница.
5
Споредбата се заснова на објавената спецификација од производителот (од ноември 2014 г.)
и ги опфаќа ласерските мултифункционални печатачи во боја со брзина на печатење од 11 до
20 стр/минута.
6
В рз основа на капацитетот на кертриџите за печатење според ISO/IEC 19752 и ISO/IEC 19798
за HP 131A, 507A, 55X, 80X и 305A/X во споредба со оригиналните кертриџи со тонер HP,
HP 201X, 508X, 87X, 26X, и 410X. Дознајте повеќе на hp.com/go/learnaboutsupplies.
7
Серијата HP LaserJet Pro M100 не ја поддржува технологијата за заштита од кражби или
технологијата за користење само на HP.
8
Во споредба со претходната генерација кертриџи со тонер на HP LaserJet.
9
Во споредба со мерачите за кертриџи од претходните производи.
1
2

10

HP JetAdvantage Private Print е достапен бесплатно и потребно е печатачот или
мултифункционaлниот печатач да е поврзан на Интернет со овозможени
веб-услуги. Не е достапен во сите земји. За повеќе информации, видете
на hp.com/go/JetAdvantagePrivatePrint.
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на промена без претходна најава. Единствените гаранции за производите и услугите
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Нова визија
за печатењето
во бизнисот

LaserJet Pro
Легендарен квалитет од HP.
Најлесната деловна одлука.

Запознајте се со новите ласерски
печатачи/мултифункционални
печатачи 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

• Идеален за тим од 1 до 5 лица
што печатат од 150 до
1.500 страници месечно

• Идеален за тим од 1 до 5 лица
што печатат од 150 до
1.500 страници месечно

• Идеален за тим од 1 до 5 лица
што печатат од 250 до
2.500 страници месечно

• Идеален за тим од 1 до 5 лица
што печатат од 250 до
2.500 страници месечно

• Идеален за тим од 1 до 5 лица
што печатат од 250 до
2.500 страници месечно

• Идеален за тим од 1 до 5 лица
што печатат од 250 до
2.500 страници месечно

• Прв е во конкуренција на
повеќето монохроматски
печатачи според целокупната
леснотија во печатењето и
заштедата на енергија1

• Прв е во конкуренција на
повеќето монохроматски
мултифункционални печатачи
според целокупната леснотија
во печатењето и заштедата на
енергија1

• Прв е во конкуренција на
повеќето монохроматски
печатачи според перформансите,
целокупната леснотија во
печатењето и заштедата на
енергија1

• Најголема брзина на ППС во
својата класа 3 – со брзина од
11,5/13 секунди (црно/боја)2

• Најмал мултифункционален
печатач во својата класа –
совршен за вашиот растечки
бизнис 5

• Најголема брзина на ППС од
режим на мирување во споредба
со конкурентите – со брзина од
8,8 секунди1, 2

• Најголема брзина на ППС од
режим на мирување во споредба
со конкурентите – со брзина од
7,6 секунди1, 2

• Неприкосновено прв во
споредба со повеќето
конкурентски монохроматски
мултифункционални печатачи
според перформансите,
целокупната леснотија во
печатењето и заштедата на
енергија1

• Најголем екран на допир во боја
во споредба со конкурентите1

• Најголема брзина на двострано
печатење во споредба со
конкурентите1

• Најголема брзина на печатење
прва страница (ППС) од режим
на мирување во споредба со
конкурентите – со брзина од
8,1 секунди1, 2
• Повеќенаменска фиока со
најголем капацитет во споредба
со конкурентите1

• Најголема брзина на ППС од
режим на мирување во споредба
со конкурентите – со брзина од
8,1 секунди1, 2
• Најголема брзина на двострано
печатење во споредба со
конкурентите1

• Најдобар во класата според
енергетска ефикасност3
• Лесен пристап на УСБ-порта
за печатење документи во
Microsoft Office 4

• Повеќе од 40% поголема брзина
на ППС од режим на мирување
во споредба со водечките
конкуренти3
• Лесен пристап на УСБ-порта
за печатење документи во
Microsoft Office 4

