Mai multe pagini decât
s-au văzut vreodată6

Aduci cloud-ul în interiorul
imprimantei

Cartușe de toner HP originale, cu JetIntelligence.

Contează pe securitatea oferită de
HP JetAdvantage Private Print10
Gândește-te la ele ca la imprimantele cu cloud în interior. Noile
HP LaserJets sunt dotate cu soluții integrate de securitate JetAdvantage.

Imprimare

Utilizatorii pot imprima de pe un computer sau de pe
un dispozitiv mobil, de oriunde s-ar afla.
Oferă afacerii tale mai multe pagini la calitate profesională,6 cea mai bună
performanță a imprimării și, în plus, protecția furnizată de tehnologia
anti-fraudă7 – lucruri pe care concurența, pur și simplu, nu le poate realiza.

Contează pe securitatea oferită
de cloud

Acțiunile de imprimare sunt păstrate criptate în
siguranță, atât în cloud, cât și în tranzit. Opțional, poți
gestiona lista de imprimări în așteptare de pe orice
browser compatibil sau dispozitiv multifuncțional.

Mai multe pagini

Tehnologie pentru optimizarea paginilor

• Construite cu piese mai mici, mai robuste8
• Contează pe rezultate constante privind imprimarea,
cu o uzură mai mică a cartușului8

Recuperare pagini

HP JetAdvantage Private Print permite utilizatorilor
recuperarea paginilor imprimate, utilizând nume
utilizator / parolă, cod PIN sau legitimație, de pe
dispozitive compatibile.

Tehnologie de măsurare a imprimării

• Indicatori de măsurare mai preciși9, pentru a asigura
obținerea unui număr cât mai mare de imprimări din
cartușele utilizate

Mai multă performanță
Toner ColorSphere 3

• Interior moale = viteze de imprimare mai mari, la calitate HP
• Exterior dur = toner durabil pentru randament sporit

Toner negru pentru precizie

• Formă sferică = mai multe pagini, text mai precis, negru
mai intens și contrast puternic
• Design etanș = mai puțină energie, permite o viteză mai
mare de imprimare

Mai multă protecție
Tehnologie anti-fraudă7

• Te ajută să identifici diferența dintre cartușe HP originale,
folosite sau contrafăcute
• Susține regulile pe care le setezi pentru imprimantele tale

Îndepărtare automată sigiliu

• Sigiliul tonerului este îndepărtat în mod automat
• Te ocupi direct de imprimare, fără întârzieri

Conform specificațiilor publicate de producător la 1 iunie 2016.
M ăsurate conform ISO/IEC 17629. Viteza exactă de imprimare a primei pagini variază în funcție de
configurările sistemului, aplicația software, driver și complexitatea documentelor. Află mai multe
pe hp.com/go/printerclaims.
3
B azat pe testarea internă HP a timpului de ieșire a primei pagini din modul sleep și pe viteza de
imprimare și copiere duplex a primilor trei competitori; testare efectuată în 1/2015 și 8/2015.
Influențat de configurările dispozitivului. Rezultatele reale pot varia. Pentru detalii, vizitează
hp.com/go/LJclaims.
4
Funcția este compatibilă cu Microsoft Word și PowerPoint 2003 și alte versiuni. Doar familiile de
caractere pentru limbile latine sunt compatibile.
5
Comparație bazată pe specificațiile publicate de producător (în noiembrie 2014) și include imprimante
multifuncționale laser, color (MFPs) cu viteze de imprimare între 11 și 20 ppm.
6
Conform ISO/IEC 19752 și ISO/IEC 19798 privind randamentul cartușelor pentru HP 131A, 507A,
55X, 80X și 305A/X în comparație cu cartușe de toner originale HP 201X, 508X, 87X, 26X și 410X.
Află mai multe pe hp.com/go/learnaboutsupplies.
7
Seriile HP LaserJet Pro M100 nu este dotată cu tehnologie anti-furt sau cu tehnologie HP-only or HP-only.
8
Comparat cu generația anterioară de cartușe de toner HP LaserJet.
9
Comparat cu indicatorii de măsurare privind produsele din generația anterioară.
10
HP JetAdvantage Private Print este disponibil gratis și necesită ca imprimanta sau
multifuncționalul să fie conectate la internet, având serviciile web activate. Nu este disponibil în
toate țările. Pentru mai multe informații, vizitează hp.com/go/JetAdvantagePrivatePrint.
1
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Reinventează modul
de imprimare la
nivelul companiilor

LaserJet Pro

Calitatea HP legendară.
Cea mai simplă decizie
de afaceri.

Vă prezentăm noile
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

• Ideale pentru echipe
de 1-5 oameni care imprimă de
la 150 la 1.500 pagini pe lună

• Ideale pentru echipe
de 1-5 oameni care imprimă de
la 150 la 1.500 pagini pe lună

• Câștigă față de
majoritatea imprimantelor
multifuncționale alb-negru
concurente, prin ușurința
utilizării și a economiei de
energie1

• Câștigă față de
majoritatea imprimantelor
multifuncționale alb-negru
concurente, prin ușurința
utilizării și a economiei de
energie1

• Ideale pentru echipe
de 1-5 oameni, care imprimă
de la 250 la 2.500 de pagini
pe lună

• Ideale pentru echipe
de 1-5 oameni, care imprimă
de la 250 la 2.500 de pagini
pe lună

• Ideale pentru echipe
de 1-5 oameni, care imprimă
de la 250 la 2.500 de pagini
pe lună

• Câștigă față de majoritatea
imprimantelor multifuncționale
alb-negru concurente, prin
ușurința utilizării și a economiei
de energie1

• Câștigă față de majoritatea
imprimantelor multifuncționale
alb-negru concurente, prin
ușurința utilizării și a economiei
de energie1

• Cea mai rapidă primă pagină
(FPO) din modul sleep, din
clasa sa - nu mai mult de
11,5/13 secunde (negru/color)2

• Cea mai rapidă primă pagină
(FPO) din modul sleep,
în comparație cu concurența nu mai mult de 8,1 secunde1, 2

• Cea mai rapidă primă pagină
(FPO) din modul sleep,
în comparație cu concurența nu mai mult de 8,8 secunde1, 2

• Cea mai rapidă primă pagină
(FPO) din modul sleep,
în comparație cu concurența nu mai mult de 7,6 secunde1, 2

• Cea mai rapidă primă pagină
(FPO) din modul sleep, în
comparație cu concurența nu mai mult de 8,1 secunde1, 2

• Cea mai mare capacitate
a tăviței multifuncționale,
în comparație cu concurența1

• Cel mai mare ecran color
sensibil la atingere,
în comparație cu concurența1

• Cea mai rapidă viteză privind
funcția duplex, în comparație
cu concurențav1

• Cea mai rapidă viteză privind
funcția duplex, în comparație
cu concurența1

• Cea mai mare eficiență din
clasa sa, privind economisirea
de energie3
• Port USB ușor accesibil pentru
imprimări de documente
Microsoft Office4

Multifuncționala
color HP LaserJet
Pro M277
• Ideale pentru echipe
de 1-5 oameni, care imprimă
de la 250 la 2.500 de pagini
pe lună
• Cea mai mică multifuncțională
din clasa sa - perfectă pentru
afacerea ta în dezvoltare5
• Prima pagină (FPO) din modul
sleep cu peste 40% mai rapidă,
în comparație cu concurența3
• Port USB ușor accesibil pentru
imprimări de documente
Microsoft Office4

