Jeszcze więcej stron niż kiedyś6

Umieść chmurę
wewnątrz drukarki

Oryginalne tonery HP z technologią JetIntelligence

HP JetAdvantage Private Print – bezpieczeństwo,
na którym możesz polegać10
Pomyśl o drukarce z wewnętrzną chmurą. Nowe drukarki HP LaserJet oferowane
są standardowo z rozwiązaniami JetAdvantage Security Solutions.

Naciśnij i drukuj

Użytkownicy mogą drukować z dowolnego miejsca, z komputera
lub urządzenia przenośnego.

Zapoznaj się z naszą bezkonkurencyjną ofertą: więcej stron w profesjonalnej
jakości6, najwyższa wydajność druku oraz zwiększona ochrona dzięki technologii
zabezpieczającej przed podróbkami7.

Pełne bezpieczeństwo w chmurze

Zadania drukowania są bezpiecznie szyfrowane w chmurze
i w trakcie przesyłania. Możesz także zarządzać kolejką
drukowania z dowolnej obsługiwanej przeglądarki lub
urządzenia wielofunkcyjnego.

Więcej stron

Technologia maksymalizacji liczby stron

• Opracowana w oparciu o mniejszą liczbę bardziej niezawodnych części8
• Wydruki w niezmiennej jakości w warunkach mniejszego zużycia
wkładu 8

Pobieranie wydruków

Funkcja HP JetAdvantage Private Print pozwala użytkownikom
na pobieranie wydruków na podstawie nazwy użytkownika/hasła,
kodu PIN lub identyfikatora z obsługiwanych urządzeń.

Technologia wskaźnika druku

• Bardziej niezawodne wskaźniki9 zapewniają uzyskanie możliwie
największej liczby wydruków z jednego wkładu

Większa wydajność
Toner ColorSphere 3

• Niska temperatura topnienia = wyższa prędkość druku i jakość HP
• Twarda obudowa = wyższa wydajność dzięki wytrzymałemu tonerowi

Na podstawie specyfikacji producentów według stanu na 1 czerwca 2016 r.
Pomiar według ISO/IEC 17629. Rzeczywista prędkość zależy od konfiguracji systemu, używanych
aplikacji, sterowników oraz poziomu złożoności dokumentu. Więcej informacji na stronie
hp.com/go/printerclaims.
3
W oparciu o wewnątrzfirmowe porównanie czasu wydruku pierwszej strony z trybu uśpienia oraz
prędkości druku dwustronnego i kopiowania dla urządzeń trzech największych konkurentów
przeprowadzone w styczniu i sierpniu 2015 r. Wynik zależy od ustawień urządzenia. Rzeczywiste
wyniki badań mogą być różne. Szczegółowe informacje na stronie hp.com/go/LJclaims.
4
Funkcja działa z programami Microsoft Word i PowerPoint w wersji od 2003 w górę. Obsługiwane
są wyłącznie czcionki alfabetu łacińskiego.
5
Porównanie opracowano na podstawie opublikowanych specyfikacji producentów (według stanu
na listopad 2014 r.) i obejmuje ono kolorowe laserowe drukarki wielofunkcyjne oferujące prędkość
druku od 11 do 20 str./min.
6
Na podstawie norm wydajności ISO/IEC 19752 i 19798 dla następujących oryginalnych wkładów HP:
131A, 507A, 55X, 80X i 305A/X w porównaniu z 201X, 508X, 87X, 26X i 410X. Więcej informacji na
stronie hp.com/go/learnaboutsupplies.
7
Drukarki HP LaserJet Pro z serii M100 nie obsługują funkcji ochrony przed kradzieżą ani technologii
stosowanych wyłącznie przez HP.
8
W porównaniu z wkładami laserowymi do drukarek HP poprzedniej generacji.
9
W porównaniu ze wskaźnikami stanu wkładu w produktach starszej generacji.
10
Rozwiązanie HP JetAdvantage Private Print jest dostępne bezpłatnie i wymaga podłączenia drukarki
lub urządzenia wielofunkcyjnego do internetu z aktywnymi usługami sieciowymi. Rozwiązanie dostępne
w wybranych krajach. Więcej informacji na stronie hp.com/go/JetAdvantagePrivatePrint.
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Czarny toner precyzyjny

• Kulisty kształt = więcej stron, wyraźny tekst, głębokie odcienie czerni
i wyraziste obrazy
• Zwarta konstrukcja = mniej energii, szybsze drukowanie

Większa ochrona

Technologia zabezpieczająca przed podróbkami7

• Ułatwia odróżnienie oryginalnych tonerów HP od wkładów
regenerowanych lub podrobionych
• Wspiera przestrzeganie zasad ustanowionych dla floty urządzeń
drukujących

Automatyczne usuwanie etykiety zabezpieczającej
• Etykieta zabezpieczająca jest automatycznie usuwana z tonera
• Drukowanie rozpoczyna się bez żadnych opóźnień

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte powyżej mogą ulec zmianie bez
powiadomienia. Gwarancje na produkty i usługi HP są zawarte jedynie w stosownej dokumentacji
gwarancyjnej dołączonej do tych produktów i usług. Nic, co zostało zawarte w niniejszym dokumencie,
nie może być rozumiane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności prawnej
za błędy techniczne lub redakcyjne oraz za ewentualne braki w niniejszym opracowaniu.
Nazwa Microsoft to znak towarowy grupy Microsoft zarejestrowany w USA.
4AA6-1239PLE, listopad 2016, wer. 1.

Przemyśl na nowo
drukowanie w firmie

LaserJet Pro
Legendarna jakość HP.
Najprostsza decyzja biznesowa.

Poznaj nowe urządzenia HP LaserJet

Drukarka
HP LaserJet Pro M102

Urządzenie
wielofunkcyjne
HP LaserJet Pro M130

Drukarka
HP LaserJet Pro M203

Urządzenie
wielofunkcyjne
HP LaserJet Pro M227

Kolorowa drukarka
HP LaserJet Pro M252

Kolorowe urządzenie
wielofunkcyjne
HP LaserJet Pro M277

• Idealna dla zespołów liczących
od 1 do 5 osób, które drukują
od 150 do 1500 stron miesięcznie

• Idealne dla zespołów liczących
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• Idealne dla zespołów liczących
od 1 do 5 osób, które drukują
od 250 do 2500 stron miesięcznie

• Wyprzedza większość
konkurencyjnych drukarek
monochromatycznych
pod względem prostoty obsługi
i oszczędności energii1

• Wyprzedza większość
konkurencyjnych
monochromatycznych urządzeń
wielofunkcyjnych pod względem
prostoty obsługi i oszczędności
energii1

• Wyprzedza większość
konkurencyjnych
monochromatycznych drukarek
pod względem wydajności, prostoty
obsługi i oszczędności energii1

• Wyprzedza większość
konkurencyjnych
monochromatycznych urządzeń
wielofunkcyjnych pod względem
wydajności, prostoty obsługi
i oszczędności energii1

• Najkrótszy w swojej klasie czas
wydruku pierwszej strony: zaledwie
11,5/13 sekund (w czerni/kolorze)2

• Najmniejsze urządzenie
wielofunkcyjne w swojej klasie –
doskonale spełni wymogi Twojej
rozwijającej się firmy5

• Najkrótszy w porównaniu
z konkurencją czas wydruku
pierwszej strony z trybu uśpienia:
zaledwie 8,1 sekundy1, 2
• Podajnik wielofunkcyjny
o największej pojemności
w porównaniu z konkurencją1

• Najkrótszy w porównaniu
z konkurencją czas wydruku
pierwszej strony z trybu uśpienia:
zaledwie 8,8 sekundy1, 2
• Największy w porównaniu
z konkurencją kolorowy ekran
dotykowy1

• Najkrótszy w porównaniu
z konkurencją czas wydruku
pierwszej strony z trybu uśpienia:
zaledwie 7,6 sekundy1, 2
• Najwyższa w porównaniu
z konkurencją prędkość druku
dwustronnego1

• Najkrótszy w porównaniu
z konkurencją czas wydruku
pierwszej strony z trybu uśpienia:
zaledwie 8,1 sekundy1, 2
• Najwyższa w porównaniu
z konkurencją prędkość druku
dwustronnego1

• Najwyższa w swojej klasie
oszczędność energii3
• Łatwo dostępny port USB
do drukowania dokumentów
Microsoft Office 4

• O ponad 40% krótszy w porównaniu
z konkurencją czas wydruku
pierwszej strony z trybu uśpienia3
• Łatwo dostępny port USB
do drukowania dokumentów
Microsoft Office 4

