Folheto

Soluções de
impressão projetadas
para seus negócios
Multifuncional HP OfficeJet Pro
Impressoras e MFPs HP PageWide
Impressoras e MFPs HP LaserJet

Inovações na
engenharia e na
química que oferecem
resultados

Nos 30 anos em que a HP vem fornecendo dispositivos de imagem e
impressão, as inovações continuaram a ser implantadas em todo o nosso
portfólio comercial. As impressoras e MFPs HP OfficeJet Pro, HP PageWide
e HP LaserJet possibilitam novas ofertas que incluem valor agregado, mais
opções para os clientes e uma experiência mais simples.
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A melhor opção em impressão comercial
Estamos reinventando a impressão para todas as empresas — grandes ou pequenas. Quer você seja proprietário de uma empresa,
administre um escritório, gerencie a TI ou lidere aquisições, a HP oferece as impressoras, os suprimentos e os serviços de que você
precisa.

Qualidade
Qualidade e
confiabilidade
comprovadas da marca
de impressoras em que
você confia.

Desempenho

Design

Velocidades de impressão
Produtos elegantes e
extremamente rápidas e inovadores que oferecem
excelente qualidade de
resultados eficientes e
saída.
econômicos.

Segurança

Serviços

Melhor segurança da
categoria1, além de
capacidade de
gerenciamento, fluxo de
trabalho e soluções
móveis.

Suporte para unir
negócios — de garantias
padrão ao atendimento
estendido flexível.

Encontre a linha de produtos para melhor atender a suas necessidades de
impressão comercial

HP OfficeJet Pro
Cores profissionais e acessíveis —
grande desempenho em uma unidade
compacta para pequenas empresas.

1a 5

usuários
Páginas mensais

Cores profissionais, melhor custo de
propriedade da categoria2, maiores
velocidades3, além de melhor
eficiência no uso da energia.4

3 a 15

usuários
Páginas mensais

HP LaserJet
Líder em desempenho a laser,
documentos em cores com qualidade
profissional e melhor valor para
impressão apenas em preto.

1 a 25+
usuários
Páginas mensais

Baixo
custo por página

Mais baixos
custos operacionais de
impressão da HP2

Custos de impressão
acessíveis

Qualidade profissional
de documentos

Qualidade profissional de
documentos

Qualidade profissional
de documentos mais
qualidade gráfica

Recursos essenciais de
segurança e gerenciamento
Velocidade de classe
empresarial

2

HP PageWide

Recursos essenciais e
avançados de segurança
e gerenciamento
Mais rápida
tecnologia de impressão
da HP

Recursos essenciais e
avançados de segurança
e gerenciamento
Altas velocidades da classe
comercial à empresarial
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Impressoras e MFPs empresariais da HP versus concorrentes a laser da categoria
O amplo portfólio da HP significa que você terá a certeza de possuir a impressora do tamanho certo para seus negócios.
Mas, ainda melhor, superamos consistentemente os concorrentes a laser da categoria nas principais áreas.
HP OfficeJet Pro 8720

Concorrentes a laser
da categoria5

Baixo custo por página6





Qualidade de impressão em cores profissional





Velocidade de classe empresarial para rápida impressão 7





Rápida impressão em frente e verso para maior eficiência 8





Recursos essenciais de segurança e gerenciamento









Impressão de documentos do Microsoft® Word e do
PowerPoint a partir de uma unidade USB 10





Mais de 5 usuários

HP PageWide Pro e
Enterprise

HP LaserJet com
JetIntellingence

Concorrentes a
laser da categoria5

Baixo custo total de propriedade







Velocidades de impressão extremamente rápidas —
excelentes para grandes trabalhos de impressão

11





Rápida saída da primeira página de documentos pequenos
ou de única página — minimizando o tempo de espera12







Rápida impressão em frente e verso para maior eficiência







Qualidade de impressão em cores profissional com
acabamento brilhante







Otimizado para impressão em preto e branco







Baixo impacto ambiental geral







1 a 5 usuários

Custo por página
até 50% mais
baixo do que dos
dispositivos a laser
da concorrência6

HP PageWide para o

mais baixo
custo total de
propriedade2

Por que esperar?
HP LaserJet e
PageWide oferecem
uma saída de
primeira página
mais rápida12

Digitalização para e-mail, rede, SharePoint, nuvem e

USB 9

Soluções projetadas para os negócios
Otimize processos de negócios cruciais eletrônicos e com base em papel, usando as poderosas soluções de
impressão e fluxo de trabalho HP JetAdvantage que o destacam da concorrência.
Outras soluções de segurança e gerenciamento incomparáveis
Proteja as informações confidenciais conforme se movimentam em
sua empresa e gerencie centralmente todo o parque de impressão
com facilidade.

HP OfficeJet Pro
8720

HP LaserJet Pro
400/500

HP PageWide Pro
400/500

HP LaserJet e
PageWide
Enterprise

Soluções de segurança da HP
Determinados

HP Access Control

modelos
HP JetAdvantage Private Print13



Determinados

Determinados

modelos

modelos




HP JetAdvantage Security Manager 14 para monitoramento com base em políticas, incluindo validação automática das
configurações de segurança na inicialização e para dispositivos recentemente adicionados com instant-on Security









Inicialização segura, firmware seguro e validação da integridade de códigos em tempo de execução









HP Sure Start, elaboração de lista branca e detecção de invasão projetados para autorreparo e ataques

15



Soluções de gerenciamento da HP
HP Universal Print Driver (UPD) 16
17

HP Web Jetadmin

HP OXP para HP com contabilização de trabalhos e suporte à capacidade de extensão da solução de terceiros

Essencial








Essencial

Essencial

Avançado





HP OXP com cota para controle da impressão



Hardware Integration Pocket (HIP) integrado para soluções de terceiros e unidade de disco rígido



Firmware HP FutureSmart para capacidade de atualização e proteção do investimento



3
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Mobilidade primeiro para os negócios e soluções de fluxo de trabalho
Ajude os funcionários a capturar, gerenciar e compartilhar
informações facilmente. Aprimore a produtividade e ganhe uma
vantagem competitiva com soluções de fluxo de trabalho que
ajudam a aproveitar ao máximo seu investimento de TI.

HP PageWide
Pro 400/500

HP LaserJet e
PageWide
Enterprise

HP OfficeJet Pro
8720

HP LaserJet Pro
400/500

Impressão móvel básica (AirPrintTM, Google Cloud Print 2.0TM, plug-in de impressão AndroidTM,
Windows®)









Wi-Fi Direct®18







Determinados
modelos

Toque para impressão NFC19



Determinados
modelos

Determinados
modelos

Determinados
modelos

HP ePrint20









Determinados
modelos
Determinados
modelos

Soluções de impressão móvel da HP

HP Access Control Secure Pull Printing



HP JetAdvantage Private Print13



Determinados
modelos

HP JetAdvantage Connect





















Soluções de fluxo de trabalho da HP
Aplicativo HP JetAdvantage Capture
HP Capture and Route



HP Embedded Capture, software HP Digital Sending e software HP Smart Document Scan

Saiba mais sobre
Impressoras e MFPs HP OfficeJet Pro em hp.com/go/officejetpro
Tecnologia HP PageWide em hp.com/go/pagewide
Impressoras e MFPs HP PageWide em hp.com/go/pagewidebusiness
Impressoras e MFPs HP LaserJet com JetIntelligence em hp.com/go/newlaserjets
Soluções de impressão HP JetAdvantage em hp.com/go/jetadvantage
Soluções de segurança da impressão da HP em hp.com/go/printersthatprotect
1

Dispositivos HP PageWide e LaserJet de classe empresarial com FutureSmart 3.7 ou superior oferecem a mais forte segurança de impressoras do setor. As impressoras HP PageWide Pro oferecem recursos de segurança que são os melhores de sua categoria. Essas
declarações de segurança têm base na análise feita pela HP sobre recursos de segurança integrados de dispositivos de mesma classe da concorrência publicados em janeiro de 2016. Para obter mais informações, acesse hp.com/go/printersecurityclaims.
2 Comparação de custo total de propriedade empresarial com base em 150.000 páginas, especificações publicadas pelos fabricantes para quantidade de páginas e consumo de energia, preços no varejo sugeridos pelos fabricantes para hardware e suprimentos da HP,
preços médios de varejo para dispositivos da concorrência, custo por página com base no rendimento ISO com impressão contínua em modo padrão com os cartuchos de maior capacidade disponíveis, consumíveis de longa duração de todas as MFPs A4 empresariais em
cores de US$ 1.000 a US$ 3.000 e todas as impressoras A4 empresariais em cores de US$ 500 a US$ 1.249 em novembro de 2015, excluindo produtos com 1% ou menos participação no mercado conforme a participação no mercado relatada pela IDC em Q3 2015.
Comparação de custo total de propriedade com base em 90.000 páginas, especificações publicadas pelos fabricantes para quantidade de páginas e consumo de energia, preços no varejo sugeridos pelos fabricantes para hardware e suprimentos, custo por página com
base no rendimento ISO com impressão contínua em modo padrão com os cartuchos de maior capacidade disponíveis, consumíveis de longa duração de todas as impressoras empresariais em cores de US$ 300 a US$ 800 e MFPs de US$ 400 a US$ 1.000 em novembro
de 2015, excluindo produtos com 1% ou menos de participação no mercado conforme a participação no mercado relatada pela IDC em Q3 2015. Saiba mais em hp.com/go/pagewideclaims e hp.com/go/learnaboutsupplies.
3 Comparação da velocidade baseada nas especificações divulgadas pelos fabricantes para o modo em cores mais rápido disponível em impressoras e MFPs empresariais profissionais em cores de US$ 300 a US$ 1.000 em setembro de 2015 e MFPs e impressoras
empresariais em cores de US$ 500 a US$ 3.000 em novembro de 2015, excluindo produtos com participação no mercado de 1% ou menos. Saiba mais em hp.com/go/PageWideClaims e hp.com/go/printerspeeds.
4 Comparação da eficiência no uso da energia com base nos dados TEC relatados em energystar.gov. Dados TEC normalizados para determinar a eficiência no uso da energia da maioria das impressoras e MFPs empresariais profissionais em cores de US$ 300 a US$ 1.000
da categoria em setembro de 2015 e MFPs e impressoras empresariais em cores de US$ 500 a US$ 3.000 em novembro de 2015, excluindo produtos com participação no mercado de 1% ou menos. Saiba mais em hp.com/go/PageWideClaims.
5 Especificações/informações de concorrentes a laser da categoria reunidas com base nas publicações dos fabricantes e em testes internos da HP em dezembro de 2015. Sujeito a configurações de dispositivos. Os resultados reais podem variar. Para obter detalhes
acesse hp.com/go/ljclaims e hp.com/go/officejetprox.
6 Em comparação com a maioria das AiOs a laser em cores com preços de até US$ 500, em agosto de 2015; participação no mercado conforme relatado pela IDC em Q2 2015. As comparações de custo por página (CPP) para suprimentos para laser são baseadas nas
especificações publicadas dos cartuchos de mais alta capacidade dos fabricantes e consumíveis de longa duração. CPP de acordo com suprimentos de tinta HP de maior capacidade com base nas especificações divulgadas pelos fabricantes para os cartuchos da mais alta
capacidade. CPP com base no rendimento de páginas e no preço de varejo estimado de cartuchos de tinta de alta capacidade. Rendimento ISO baseado em impressão contínua no modo padrão. Para obter mais informações, acesse hp.com/go/learnaboutsupplies.
7 Velocidade de impressão medida usando o ISO/IEC 24734, excluído o primeiro conjunto de documentos de teste. Acesse hp.com/go/printerclaims. A velocidade exata varia conforme a configuração do sistema, o software, o driver e a complexidade do documento.
8 Exclui o primeiro conjunto de páginas de teste ISO. Para obter detalhes, acesse hp.com/go/printerclaims.
9 Requer uma conexão de Internet com a impressora ou MFP. Os serviços podem exigir registro. A disponibilidade de aplicativos varia de acordo com o país, o idioma e os acordos em vigor. Para obter mais detalhes, acesse hpconnected.com.
10 O recurso funciona com Microsoft® Word e PowerPoint 2003 e posteriores. Somente fontes de idiomas latinos são suportadas.
11 Usando configurações de qualidade de impressão de escritório em geral.
12 Avaliado usando ISO/IEC 17629. A velocidade exata para saída da primeira página varia conforme a configuração do sistema, o software, o driver e a complexidade do documento. Saiba mais em hp.com/go/printerclaims.
13 O HP JetAdvantage Private Print está disponível sem nenhum custo e requer que a MFP esteja conectada à Internet com os serviços da web habilitados. Não disponível em alguns países. Para obter mais informações, acesse hpjetadvantage.com/ondemand.
14 Com base em pesquisas internas da HP sobre ofertas de concorrentes (comparação da segurança de dispositivos, janeiro de 2015) e relatório de soluções no HP JetAdvantage Security Manager 2.1 do Buyers Laboratory LLC, fevereiro de 2015. Requer compra
separada. Para obter detalhes, acesse hp.com/go/securitymanager.
15 Com base na análise da HP de recursos de segurança integrados publicados em 2015 de impressoras concorrentes da categoria. Apenas a HP oferece uma combinação de recursos de segurança para a verificação da integridade até o BIOS com recursos de
autorreparo. É necessário fazer a atualização do pacote de serviços FutureSmart para ativar os recursos de segurança. Para obter uma lista de produtos compatíveis, acesse hp.com/go/LJcompatibility. Para obter mais informações, acesse hp.com/go/LJsecurityclaims.
16 O HP Universal Print Driver é gratuito e pode ser baixado em hp.com/go/upd.
17 O HP Web Jetadmin é gratuito e encontra-se disponível para download em hp.com/go/webjetadmin. O plug-in universal para dispositivos é oferecido com o HP Web Jetadmin versão 10.3 SR4 e superiores.
18 O dispositivo móvel precisa ser conectado diretamente ao sinal Wi-Fi Direct® de uma impressora ou MFP habilitada para Wi-Fi Direct antes de imprimir. Dependendo do dispositivo móvel, um aplicativo ou driver também pode ser necessário. Para obter detalhes,
consulte hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct é marca comercial registrada da Wi-Fi Alliance®.
19 O recurso toque para impressão NFC é suportado apenas nos modelos HP PageWide 377dw e HP PageWide Pro 477dw, 552dw e 577dw/z. Requer um dispositivo móvel habilitado para impressão via NFC compatível. Para obter uma lista de dispositivos móveis
compatíveis habilitados para impressão via NFC, acesse hp.com/go/nfcprinting.
20 A impressora exige uma conta no ePrint. Aplicativos ou software podem ser necessários. As operações sem fio são compatíveis apenas com operações de 2,4 GHz. Saiba mais em hp.com/go/mobileprinting.

Inscreva-se para obter atualizações
hp.com/go/getupdated
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