Viac strán než kedykoľvek predtým6

Cloud ako súčasť tlačiarne

Originálne tonerové kazety HP
s technológiou JetIntelligence

Spoľahnite sa na bezpečnosť novej funkcie
HP JetAdvantage Private Print10
Uvažujte o nich ako o tlačiarňach so zabudovaným cloudom.
Nové laserové tlačiarne LaserJet HP teraz prichádzajú
so zabudovanou funkciou JetAdvantage Security Solutions.

Tlačte kdekoľvek

Používatelia môžu tlačiť z počítača alebo mobilného
zariadenia prakticky odkiaľkoľvek.
Poskytnite vašej firme viac strán v profesionálnej kvalite 6,
špičkový výkon a dodatočnú ochranu voči falšovaniu technológií 7
– niečo, čomu sa konkurencia jednoducho nedokáže vyrovnať.

Spoľahnite sa na bezpečnosť cloudu
Tlačové úlohy sú bezpečne zašifrované v cloude
aj pri ich prenose. Tlačový front môžete voliteľne
spravovať z ľubovoľného podporovaného
prehliadača alebo multifunkčnej tlačiarne.

Viac strán

Technológia pre väčší počet strán

• S menšími a robustnejšími dielmi8
• Spoľahnite sa na konzistentný výkon s pomalším
opotrebovaním kazety8

Chráňte dokumenty

HP JetAdvantage Private umožňuje používateľom
chrániť výstup dokumentov z podporovaných
zariadení pomocou používateľského mena/hesla,
PIN kódu alebo identifikačnej karty.

Technológia merania životnosti tonera

• Spoľahlivejšie ukazovatele9, ktoré vám zaručia
maximálny počet výtlačkov z vašich kaziet

Vyšší výkon

Toner ColorSphere 3

• Jadro s nízkou teplotou tavenia = vyššia rýchlosť tlače
s kvalitou HP
• Tvrdý obal = odolný toner pre ešte vyššiu výťažnosť

Presný čierny toner

• Guľovitý tvar = viac strán, ostrý text, tučné čierne písmo
a výrazná grafika
• Zapuzdrená forma = menej energie, umožňuje vyššiu
rýchlosť tlače

Väčšia ochrana

Technológia proti falšovaniu7

• Pomôže vám zistiť rozdiel medzi originálnymi HP kazetami
a použitými či falšovanými kazetami
• Podporuje politiky tlačovej infraštruktúry, ktoré nastavíte
pre vašu skupinu zariadení

Automatické odstránenie pečatí

• Pečať tonera sa odstráni automaticky
• Tlačte ihneď bez zdržania

Založené na zverejnených špecifikáciách výrobcov kaziet k 1. júnu 2016.
Merané podľa normy ISO/IEC 17629. Presná rýchlosť sa líši v závislosti od konfigurácie systému,
softvérovej aplikácie, ovládača a zložitosti dokumentu. Zistite viac na hp.com/go/printerclaims.
3
Založené na internom teste 3 hlavných konkurentov v rýchlosti tlače prvej strany od momentu
prechodu z režimu spánku a rýchlosti duplexnej tlače a rýchlosti kopírovania, ktoré spoločnosť HP
dokončila v januári 2015 a v auguste 2015. Závisí od nastavení zariadenia. Skutočné výsledky sa
môžu líšiť. Podrobné informácie nájdete na stránke hp.com/go/LJclaims.
4
Funkcia dostupná s programami Microsoft Word a PowerPoint 2003 a ich vyššími verziami.
Podporujú sa iba tlačové fonty v latinke.
5
Porovnanie je založené na špecifikáciách publikovaných výrobcami (dostupných v novembri 2014)
a zahŕňa farebné laserové multifunkčné zariadenia (MFP) s rýchlosťou tlače v rozpätí 11 až 20 strán
za minútu.
6
Založené na ISO/IEC 19752 a 19798 výťažnosti kaziet pre originálne tonerové kazety HP 131A, 507A,
55X, 80X a 305A/X v porovnaní s kazetami 201X, 508X, 87X, 26X and 410X. Zistite viac na
hp.com/go/learnaboutsupplies.
7
Rad HP LaserJet Pro M100 nepodporuje zabezpečenie proti krádeži alebo výlučne HP technológiu.
8
V porovnaní s predchádzajúcou generáciou tonerových kaziet HP LaserJet.
9
V porovnaní s mierkami kaziet predchádzajúcich produktov.
10
Funkcia HP JetAdvantage Private Print je dostupná bezplatne a vyžaduje internetové pripojenie
tlačiarne alebo multifunkčnej tlačiarne s povolenými webovými službami. Nie je dostupná v každej
krajine. Ďalšie informácie nájdete na hp.com/go/JetAdvantagePrivatePrint.
1
2

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente podliehajú
zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Jediné záruky na produkty a služby spoločnosti HP sú tie,
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4AA6-1239SKE, november 2016, Rev. 1

Pretvárame
firemnú tlač

LaserJet Pro

Legendárna kvalita HP.
To najjednoduchšie
obchodné rozhodnutie.

Zoznámte sa s novými laserovými tlačiarňami HP LaserJet

HP LaserJet Pro M102

Multifunkčná tlačiareň
HP LaserJet Pro M130

HP LaserJet Pro M203

Multifunkčná tlačiareň
HP LaserJet Pro M227

HP Color LaserJet Pro
M252

Multifunkčná tlačiareň
HP Color LaserJet Pro
MFP M277

• Ideálna pre skupiny s 1 až 5
členmi, ktorí tlačia 150 až 1 500
strán mesačne

• Ideálna pre skupiny s 1 až 5
členmi, ktorí tlačia 150 až 1 500
strán mesačne

• Ideálna pre skupiny s 1 až 5
členmi, ktorí tlačia 250 až 2 500
strán mesačne

Ideálna pre skupiny s 1 až 5
členmi, ktorí tlačia 250 až 2 500
strán mesačne

• Ideálna pre skupiny s 1 až 5
členmi, ktorí tlačia 250 až 2 500
strán mesačne

• Ideálna pre skupiny s 1 až 5
členmi, ktorí tlačia 250 až 2 500
strán mesačne

• Prekonáva väčšinu
konkurenčných
monochromatických tlačiarní
v celkovej jednoduchosti
použitia a úspore energie1

• Prekonáva väčšinu
konkurenčných
monochromatických
multifunkčných tlačiarní
v celkovej jednoduchosti
použitia a úspore energie1

• Prekonáva väčšinu
konkurenčných
monochromatických tlačiarní
vo výkone, celkovej jednoduchosti
použitia a úspore energie1

• Najrýchlejšia tlač prvej strany
vo svojej triede3 – už za 11,5/13 s
(čierna/farebná)2

• Najmenšia multifunkčná tlačiareň
vo svojej triede – dokonalá pre
vašu rastúcu firmu5

• Najlepšia v triede v energetickej
účinnosti3

• Viac než o 40 % rýchlejšia tlač
prvej strany zo spánkového
režimu v porovnaní s hlavnými
konkurentmi3

• Najrýchlejšia tlač prvej strany
zo spánkového režimu (FPO)
v porovnaní s konkurenciou
– už za 8,1 sekundy1, 2
• Viacúčelový zásobník
s najvyššou kapacitou
v porovnaní s konkurenciou1

• Najrýchlejšia tlač prvej strany
zo spánkového režimu (FPO)
v porovnaní s konkurenciou
– už za 8,8 sekundy1, 2
• Najväčší farebný dotykový displej
v porovnaní s konkurenciou1

• Najrýchlejšia tlač prvej strany
zo spánkového režimu (FPO)
v porovnaní s konkurenciou
– už za 7,6 sekundy1, 2
• Najrýchlejšia duplexná tlač
v porovnaní s konkurenciou1

• Prekonáva väčšinu
konkurenčných
monochromatických
multifunkčných tlačiarní
vo výkone, celkovej jednoduchosti
použitia a úspore energie1
• Najrýchlejšia tlač prvej strany
zo spánkového režimu (FPO)
v porovnaní s konkurenciou
– už za 8,1 sekundy1, 2
• Najrýchlejšia duplexná tlač
v porovnaní s konkurenciou1

• Ľahko prístupný USB port na
tlač dokumentov vytvorených
v Microsoft Office4

• Ľahko prístupný USB port na
tlač dokumentov vytvorených
v Microsoft Office4

