Більше сторінок,
ніж будь-коли6

Помістіть хмару всередину
принтера

Тонери Original HP із JetIntelligence

Покладіться на безпеку HP JetAdvantage Private Print10
Сприймайте їх як принтери з хмарою всередині. Нові HP LaserJets
постачаються з вбудованими рішеннями безпеки JetAdvantage.

Натисніть «Друк»

Користувачі можуть друкувати з комп'ютера або мобільного
пристрою, де б вони не були.

Покладіться на безпеку хмарних
рішень

Надайте своєму бізнесу більше сторінок професійної якості6,
найпродуктивніший друк та додаткову надійність, яку забезпечує
технологія захисту від шахрайства7 – це те, що конкуренти просто не
можуть запропонувати.

Завдання на друк зберігаються безпечно зашифрованими
як у хмарі, так і у процесі передачі. За бажанням можна
керувати чергою на друк із будь-якого браузера або БФП,
що підтримують ці технології.

Більше сторінок

Технологія максимізації сторінок

Вилучайте сторінки

• Побудована з менших, більш міцних частин 8
• Розраховуйте на гарантований результат із меншим
зношуванням картриджів 8

HP JetAdvantage Private Print дозволяє користувачам
вилучати сторінки з підтримуваних пристроїв,
використовуючи ім'я користувача/пароль, ПІН-код або
бейдж.

Технологія відстеження рівня тонера

• Надійніші калібратори9 для забезпечення максимальної кількості
відбитків із вашого картриджа

Більше продуктивності
Тонер ColorSphere 3

• Ядро з низькою температурою плавлення = більша швидкість
друку із якістю HP
• Твердий корпус = міцний тонер для більших об'ємів

Чорний тонер

• Сферична форма = більше сторінок, чіткий текст, насичений чорний
колір і яскраве зображення
• Капсульний дизайн = менше енергії, збільшується швидкість друку

Більше захисту

Технологія захисту від шахрайства7

• Допомагає вам визначити різницю між Original HP та
контрафактними або використаними картриджами
• Підтримує правила, які ви встановили для свого парку
принтерів

Автоматичне видалення пломб

• Пломба тонера видаляється автоматично – для вашої зручності
• Почніть друкувати, не гаючи часу

На основі технічних характеристик, опублікованих виробником станом на 1 червня, 2016.
В иміряно на основі ISO/IEC 17629. Точна швидкість залежить від конфігурації системи,
додатку програмного забезпечення, драйвера та складності документу. Дізнайтеся більше
на hp.com/go/printerclaims.
3
Н а основі даних внутрішнього тестування HP, під час якого були випробувані 3 провідні
конкуренти щодо швидкості друку першої сторінки з моменту виходу з режиму сну,
двостороннього друку та швидкості копіювання, проведеного 1/2015 і 8/2015. Залежить
від налаштувань пристрою. Фактичні результати можуть змінюватися. Подробиці дивіться
на hp.com/go/LJclaims.
4
Ф ункція працює з Microsoft Word і PowerPoint 2003 або з більш пізніми версіями.
Підтримується лише латиниця.
5
Порівняння на основі опублікованих виробником технічних характеристик (станом на листопад
2014) і включає кольорові лазерні багатофункціональні пристрої (БФП) із швидкістю друку між
11 та 20 стор./хв.
6
Н а основі об'ємів картриджів за ISO/IEC 19752 і ISO/IEC 19798 для HP 131A, 507A, 55X, 80X,
і 305A/X у порівнянні з тонерами Original HP 201X, 508X, 87X, 26X і 410X. Дізнайтеся більше
на hp.com/go/learnaboutsupplies.
7
Серія HP LaserJet Pro M100 не підтримує технологію захисту проти шахрайства або технологію
«виключно HP».
8
Порівняно з попереднім поколінням тонерів HP LaserJet.
9
Порівняно з калібраторами картриджів для продуктів-попередників.
10
HP JetAdvantage Private Print доступний безкоштовно та потребує, щоб принтер або БФП мав
підключення до Інтернету з активованими веб-послугами. Доступно не в усіх країнах. Додаткову
інформацію можна отримати на hp.com/go/JetAdvantagePrivatePrint.
1
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Подивіться
на бізнес-друк
по-новому

LaserJet Pro
Легендарна якість HP.
Найпростіше бізнес-рішення.

Зустрічайте нові HP LaserJets

Принтер HP
LaserJet Pro M102

БФП HP LaserJet
Pro M130

Принтер HP
LaserJet Pro M203

БФП HP LaserJet
Pro M227

Принтер HP Color
LaserJet Pro M252

БФП HP Color
LaserJet Pro M277

• Ідеальний для команд із 1-5
осіб, що друкують від 150 до
1500 сторінок на місяць

• Ідеальний для команд із 1-5
осіб, що друкують від 150 до
1500 сторінок на місяць

• Ідеальний для команд із 1-5
осіб, що друкують від 250
до 2500 сторінок на місяць

• Ідеальний для команд із 1-5
осіб, що друкують від 250
до 2500 сторінок на місяць

• Ідеальний для команд із 1-5
осіб, що друкують від 250
до 2500 сторінок на місяць

• Ідеальний для команд із 1-5
осіб, що друкують від 250
до 2500 сторінок на місяць

• Виграє порівняно з більшістю
конкуруючих монохромних
принтерів у загальній
легкості використання та
енергозбереженні1

• Виграє порівняно з більшістю
конкуруючих монохромних
БФП у загальній легкості
використання та
енергозбереженні1

• Виграє порівняно з більшістю
конкуруючих монохромних
принтерів у продуктивності,
загальній легкості використання
та енергозбереженні1

• Найкраща швидкість друку
першої сторінки у своєму
класі – 11.5/13 секунд
(чорний/кольоровий)2

• Найменший БФП у своєму
класі – ідеальний варіант для
вашого зростаючого бізнесу5

• Найкраща швидкість друку
першої сторінки з моменту
виходу з режиму сну порівняно
з конкурентами – 8,1 секунд1, 2

• Найкраща швидкість друку
першої сторінки з моменту
виходу з режиму сну порівняно
з конкурентами – 8,8 секунд1, 2

• Найкраща швидкість друку
першої сторінки з моменту
виходу з режиму сну порівняно
з конкурентами – 7,6 секунд1, 2

• Виграє порівняно з
більшістю конкуруючих
монохромних БФП
у продуктивності, загальній
легкості використання та
енергозбереженні1

• Багатоцільовий піддон
найбільшої ємності
порівняно з конкурентами1

• Найбільший кольоровий
сенсорний екран порівняно
з конкурентами1

• Найбільша швидкість
двостороннього друку
порівняно з конкурентами1

• Найкраща швидкість друку
першої сторінки з моменту
виходу з режиму сну порівняно
з конкурентами – 8,1 секунд1, 2
• Найбільша швидкість
двостороннього друку
порівняно з конкурентами1

• Кращий в енергоефективності
у своєму класі3
• USB-порт легкого доступу
для друку документів
Microsoft Office4

• На 40% більша швидкість
друку першої сторінки
з миті виходу з режиму сну
порівняно з конкурентами3
• USB-порт легкого доступу
для друку документів
Microsoft Office4

