Brožura

Tisková řešení
navržená pro
vaši firmu
Multifunkční tiskárny HP OfficeJet Pro All-in-One
Tiskárny a multifunkční zařízení HP PageWide
Tiskárny a multifunkční zařízení HP LaserJet

Inovace v oblasti
technologií
a chemie, které
přinášejí výsledky

V průběhu 30 let, kdy společnost HP nabízí zobrazovací
a tisková zařízení, se inovace nepřetržitě prosazují v celém
našem obchodním portfoliu. Tiskárny a multifunkční zařízení
HP OfficeJet Pro, HP PageWide a HP LaserJet obohacují
naši nabídku o přidanou hodnotu, větší výběr pro zákazníky
a jednodušší uživatelskou zkušenost.
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Nejlepší volba ve firemním tisku
Přetváříme tisk pro každou firmu – velkou či malou. Ať máte vlastní firmu, vedete kancelář, spravujete IT
nebo máte na starost zásobování, společnost HP nabízí právě takové tiskárny, spotřební materiál a služby,
jaké potřebujete.

Kvalita

Výkon

Design

Zabezpečení

Služby

Osvědčená kvalita
a spolehlivost od značky
tiskáren, které můžete
důvěřovat.

Mimořádně vysoké
rychlosti tisku a úžasná
kvalita na výstupu.

Stylové, inovativní
produkty podávající
efektivní a cenově
dostupné výsledky.

Nejlepší zabezpečení
v dané třídě1 a řešení
pro snadnou obsluhu,
pracovní postupy
a mobilní tisk.

Podpora, která bude
vyhovovat vaší firmě – od
standardních záruk až po
flexibilní rozšířenou péči.

Najděte si produktovou řadu, která bude nejlépe odpovídat tiskovým
potřebám vaší firmy
HP OfficeJet Pro
Cenově dostupné, profesionální barvy –
vysoký výkon v kompaktním balení pro
malou firmu.

HP LaserJet
Laserový tisk se špičkovým výkonem,
barevné dokumenty v kvalitě tiskařských
center a nejlepší hodnota při pouze
černobílém tisku.

1 až 5

3 až 15

1 až 25+

uživatelů

uživatelů

uživatelů

Počet stran za měsíc

2

HP PageWide
Profesionální barvy, nejlepší náklady
na vlastnictví v dané třídě,2 nejvyšší
rychlosti3 plus nejlepší energetická
účinnost.4

Počet stran za měsíc

Počet stran za měsíc

Nízké
náklady na stránku

Nejnižší provozní
náklady na tisk od HP2

Cenově dostupné
tiskové náklady

Dokumenty
profesionální kvality

Dokumenty
profesionální kvality

Profesionální dokumenty
v kvalitě tiskařských center

Základní funkce
zabezpečení a správy

Základní a pokročilé
funkce zabezpečení
a správy

Firemní třída
Rychlost

Nejrychlejší
tisková technologie HP

Základní a pokročilé
funkce zabezpečení
a správy
Vysoké rychlosti
od firemní po
podnikovou třídu
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Firemní tiskárny a multifunkční zařízení HP oproti konkurenčním
laserovým tiskárnám stejné třídy
Široké portfolio HP znamená, že pro svou firmu vždy naleznete tiskárnu té správné velikosti.
A ještě lepší zpráva je, že v klíčových oblastech trvale překonáváme konkurenční laserové tiskárny stejné třídy.
HP OfficeJet Pro 8730/8740

Konkurenční laserové
tiskárny stejné třídy5





Barevný tisk profesionální kvality





Rychlý tisk rychlostí firemní třídy





Rychlý oboustranný tisk pro vyšší efektivitu8





Základní funkce zabezpečení a správy





Skenování do e-mailu, sítě, SharePoint, cloudu a USB9





Tisk dokumentů Microsoft Word a PowerPoint z USB





1 až 5 uživatelů

Až o 50 %
nižší náklady
na stránku oproti
konkurenčním
laserovým
tiskárnám6

Nízké náklady na stránku6

7

10

Tiskárny HP PageWide
mají

nejnižší

celkové
náklady na
vlastnictví2

Proč čekat?
Tiskárny HP LaserJet
a PageWide
vytisknou první
stránku rychleji12

Více než 5 uživatelů

HP LaserJet
HP PageWide Pro s technologií
a Enterprise
JetIntellingence

Konkurenční
laserové tiskárny
stejné třídy 5

Nízké celkové náklady na vlastnictví







Mimořádně vysoké rychlosti tisku – skvělé pro velké
tiskové úlohy
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Rychlé vytištění první stránky jednostranných nebo
krátkých dokumentů – minimální doba čekání12







Rychlý oboustranný tisk pro vyšší efektivitu







Barevný tisk profesionální kvality s elegantní
konečnou úpravou







Optimalizované pro černobílý tisk







Nízký celkový dopad na životní prostředí







Tisková řešení navržená pro firmy
Zjednodušte si důležité firemní elektronické procesy a procesy s papírem pomocí výkonného nástroje
HP JetAdvantage pro firemní pracovní postupy a tisková řešení, díky kterým se oddělíte od konkurence.
Bezkonkurenční řešení pro zabezpečení a správu
Chraňte citlivé informace během jejich pohybu vaší firmou
a spravujte jednoduše všechny tiskárny najednou.

HP OfficeJet
HP LaserJet
Pro 8730/8740 Pro 400/500

HP PageWide
Pro 400/500

HP LaserJet
a PageWide
Enterprise

Řešení pro zabezpečení HP
Kontrolovaný přístup HP Access Control
Platforma pro důvěrný tisk HP JetAdvantage Private Print

13



Vybrané modely





Vybrané modely Vybrané modely



Nástroj HP JetAdvantage Security Manager pro monitorování zásad zabezpečení, včetně ověření
platnosti automatického nastavení zabezpečení po restartování, a pro nově připojená zařízení
se zabezpečením Instant-on









Zabezpečené spouštění, zabezpečený firmware a ověření integrity runtime kódu









14

Jistý start HP Sure Start, seznam povolených uživatelů a detekce narušení se samoregenerační
funkcí a pro účely zmaření útoků15



Řešení pro správu HP
Univerzální tiskový ovladač HP (UPD)16
HP Web Jetadmin

17

Platforma HP OXP pro zařízení HP s funkcí počítání úloh a možností rozšíření o řešení třetích stran









Základní

Základní

Základní

Pokročilé







Platforma HP OXP s kvótami pro sledování tisku



Integrované rozhraní pro integraci hardwaru (HIP) – pro integraci řešení třetích stran
a ovladače pevného disku



Firmware HP FutureSmart pro aktualizace a zajišťující ochranu investice


3
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Firemní řešení pro mobilitu a pracovní postupy
Pomozte zaměstnancům snadno získávat, spravovat a sdílet informace.
Zlepšete produktivitu a získejte konkurenční výhodu s řešeními pro
pracovní postupy, která vám pomohou vytěžit maximum z IT investice.

HP OfficeJet Pro HP LaserJet
8730/8740
Pro 400/500

HP PageWide
Pro 400/500

HP LaserJet
a PageWide
Enterprise

Řešení pro mobilní tisk HP
Základní mobilní tisk (AirPrint, Google Cloud Print 2.0TM, AndroidTM Print Service Plug-in, Windows)







Wi-Fi Direct®18







Tisk jedním dotykem prostřednictvím technologie NFC19



Vybrané
modely

Vybrané
modely

Vybrané
modely
Vybrané
modely

HP ePrint20









Zabezpečená aktivace tiskové úlohy z jakéhokoli zařízení HP Access Control Secure Pull Printing



Platforma pro důvěrný tisk HP JetAdvantage Private Print13



Vybrané
modely

Vybrané
modely
Vybrané
modely

HP JetAdvantage Connect









Aplikace HP JetAdvantage Capture









HP Capture and Route












Řešení pro pracovní postupy HP

Řešení pro digitalizaci dokumentů HP Embedded Capture, HP Digital Sending a HP Smart
Document Scan



Více informací o
tiskárnách a multifunkčních zařízeních HP OfficeJet Pro naleznete na hp.com/go/officejetpro
technologii HP PageWide naleznete na hp.com/go/pagewide
tiskárnách a multifunkčních zařízeních HP PageWide naleznete na hp.com/go/pagewidebusiness
tiskárnách a multifunkčních zařízeních HP LaserJet s technologií JetIntelligence naleznete na hp.com/go/newlaserjets
tiskových řešeních HP JetAdvantage naleznete na hp.com/go/jetadvantage
řešeních zabezpečení tisku HP naleznete na hp.com/go/printersthatprotect
Zařízení HP PageWide a LaserJet podnikové třídy s technologií FutureSmart verze 3.7 nebo vyšší nabízejí nejhlubší zabezpečení tiskárny v odvětví. Tiskárny HP PageWide Pro nabízejí funkce zabezpečení, které jsou nejlepší v dané třídě.
Tato prohlášení o zabezpečení vycházejí z hodnocení, provedeného společností HP, co se týče integrovaných bezpečnostních funkcí představených u konkurenčních tiskáren ve stejné třídě k lednu 2016. Další informace zjistíte na
hp.com/go/printersecurityclaims.
2
Porovnání celkových nákladů na vlastnictví na základě 150 000 stran, specifikací výtěžnosti a spotřeby energie zveřejněných výrobci, maloobchodních cen hardwaru a spotřebního materiálu HP doporučených výrobci, průměrných prodejních
cen konkurenčních zařízení, nákladů na stránku podle ISO výtěžnosti, vycházející z průběžného tisku v základním režimu, za použití kazet s nejvyšší dostupnou kapacitou, a životnosti spotřebních součástí u všech barevných firemních
multifunkčních tiskáren A4 v cenovém rozpětí 25 000 – 75 000 Kč a u barevných firemních tiskáren A4 v cenovém rozpětí 12 500 Kč – 31 500 Kč k listopadu 2015, s výjimkou produktů s 1% nebo nižším tržním podílem na základě
údajů organizace IDC k 3. čtvrtletí roku 2015. Porovnání celkových nákladů na vlastnictví na základě 90 000 stran, specifikací výtěžnosti a spotřeby energie zveřejněných výrobci, maloobchodních cen hardwaru a spotřebního materiálu
doporučených výrobci, nákladů na stránku podle ISO výtěžnosti, vycházející z průběžného tisku v základním režimu, za použití kazet s nejvyšší dostupnou kapacitou a životnosti spotřebních součástí u všech barevných firemních tiskáren
v cenovém rozpětí 7 500 Kč – 20 000 Kč a u multifunkčních tiskáren v cenovém rozpětí 10 000 Kč – 25 000 Kč k listopadu 2015, s výjimkou produktů s 1% nebo nižším tržním podílem na základě údajů organizace IDC k 3. čtvrtletí roku 2015.
Více zjistíte na hp.com/go/pagewideclaims a hp.com/go/learnaboutsupplies.
3
Porovnání rychlostí na základě specifikací, zveřejněných výrobci, ohledně nejrychlejších dostupných barevných režimů u barevných firemních tiskáren a multifunkčních zařízení třídy Pro v cenovém rozpětí 7 500 Kč – 25 000 Kč k září 2015
a barevných firemních tiskáren a multifunkčních zařízení podnikové třídy Enterprise v cenovém rozpětí 12 500 Kč – 75 000 Kč k listopadu 2016, s výjimkou produktů s 1% nebo nižším tržním podílem. Více zjistíte na hp.com/go/PageWideClaims
a hp.com/go/printerspeeds.
4
Srovnání energetické účinnosti na základě údajů typické spotřeby elektrické energie (TEC) zveřejněných na energystar.gov. Údaje TEC byly normalizovány pro účely stanovení energetické účinnosti většiny barevných firemních tiskáren
a multifunkčních zařízení třídy Pro v cenovém rozpětí 7 500 Kč – 25 000 Kč k září 2015 a barevných firemních tiskáren a multifunkčních zařízení podnikové třídy v cenovém rozpětí 12 500 Kč – 75 000 Kč k listopadu 2016, s výjimkou
produktů s 1% nebo nižším tržním podílem. Více zjistíte na hp.com/go/PageWideClaims.
5
Specifikace/informace o konkurenčních laserových tiskárnách stejné třídy byly shromážděny na základě údajů zveřejněných výrobci a interního testování HP k prosinci 2015. Závisí na nastavení zařízení. Skutečné výsledky se mohou lišit.
Podrobnosti naleznete na hp.com/go/ljclaims a hp.com/go/officejetprox.
6
Ve srovnání s většinou barevných laserových multifunkčních tiskáren s cenou do 12 500 Kč k srpnu 2015; tržní podíl na základě údajů organizace IDC k 2. čtvrtletí roku 2015. Srovnání nákladů na stránku (CPP), co se týče spotřebního
materiálu pro laserové tiskárny, vycházejí z údajů zveřejňovaných výrobci ohledně kazet s nejvyššími kapacitami a součástí dlouhodobé spotřeby. CPP na základě vysokokapacitních inkoustových kazet HP vycházejí z údajů zveřejňovaných výrobci
inkoustových kazet s nejvyššími kapacitami. CPP na základě odhadované maloobchodní ceny vysokokapacitních inkoustových kazet a jejich výtěžnosti. ISO výtěžnost je založena na průběžném tisku v základním režimu. Další informace
naleznete na hp.com/go/learnaboutsupplies.
7
Rychlost tisku měřena pomocí ISO/IEC 24734, s výjimkou prvního souboru testovacích dokumentů. Více na hp.com/go/printerclaims. Přesná rychlost se může lišit v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladači a složitosti
dokumentu.
8
S výjimkou prvního souboru testovacích stránek ISO. Podrobnosti naleznete na hp.com/go/printerclaims.
9
Vyžaduje internetové připojení k tiskárně nebo multifunkčnímu zařízení. Služby mohou být podmíněné registrací. Dostupnost aplikace se liší podle země, jazyka a dohod. Podrobnosti naleznete na hpconnected.com.
10
Funkce funguje s verzí Microsoft Word a PowerPoint z roku 2003 nebo novější. Podporované jsou pouze fonty latinky.
11
Využití nastavení kvality tisku na univerzální kancelářský režim.
12
Měřeno pomocí ISO/IEC 17629. Přesná rychlost vytištění první stránky se může lišit v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladači a složitosti dokumentu. Více zjistíte na hp.com/go/printerclaims.
13
Platforma HP JetAdvantage Private Print je dostupná zdarma a vyžaduje internetové připojení k multifunkční tiskárně s povolenými webovými službami. Není dostupné ve všech zemích. Více informací naleznete na hpjetadvantage.com/ondemand.
14
Na základě průzkumu konkurenčních nabídek, provedeného interně společností HP (Srovnání zabezpečení zařízení, leden 2015) a zprávy o řešení HP JetAdvantage Security Manager 2.1, zveřejněné laboratoří Buyers Laboratory LLC, únor
2015. Musí se pořídit samostatně. Podrobnosti zjistíte na hp.com/go/securitymanager.
15
Na základě hodnocení integrovaných bezpečnostních funkcí představených v roce 2015 u konkurenčních tiskáren ve stejné třídě, zveřejněného společností HP. Pouze společnost HP nabízí kombinaci bezpečnostních funkcí pro kontrolu
integrity až na úroveň BIOSu spolu se samoregeneračními funkcemi. Aktivace bezpečnostních funkcí může vyžadovat aktualizaci servisního balíčku FutureSmart. Seznam kompatibilních produktů naleznete na hp.com/go/LJcompatibility.
Další informace zjistíte na hp.com/go/LJsecurityclaims.
16
Univerzální tiskový ovladač HP je zdarma a stáhnout jej lze na hp.com/go/upd.
17
Nástroj HP Web Jetadmin je zdarma a stáhnout jej lze na hp.com/go/webjetadmin. Univerzální zásuvný modul je nabízen s HP Web Jetadmin verze 10.3 SR4 a vyšší.
18
Mobilní zařízení musí být před zahájením tisku přímo připojené k signálu Wi-Fi Direct® multifunkční tiskárny podporující technologii Wi-Fi Direct. V závislosti na mobilním zařízení může být rovněž vyžadována aplikace nebo ovladač.
Podrobnosti naleznete na hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct je registrovaná ochranná známka společnosti Wi-Fi Alliance®.
19
Možnost tisku jedním dotykem pomocí NFC podporují pouze modely HP PageWide 377dw a HP PageWide Pro 477dw, 552dw a 577dw/z. Vyžaduje mobilní zařízení kompatibilní s technologií tisku prostřednictvím NFC. Seznam mobilních
zařízení kompatibilních s tiskem prostřednictvím NFC naleznete na hp.com/go/nfcprinting.
20
Tiskárna vyžaduje registraci účtu ePrint. Požadována může být rovněž aplikace nebo software. Bezdrátový provoz je kompatibilní pouze v pásmu 2,4 GHz. Více se dozvíte na hp.com/go/mobileprinting.
1

Přihlaste se k odběru aktualizací
hp.com/go/getupdated
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