Brožúra

Tlačové riešenia
navrhnuté pre
vašu firmu
HP OfficeJet Pro All-in-One
Tlačiarne a multifunkčné tlačiarne HP PageWide
Tlačiarne a multifunkčné tlačiarne HP LaserJet

Inovácie v technike
a chémii, ktoré
prinášajú výsledky

Už 30 rokov dodávame zobrazovacie a tlačové zariadenia
a neustále prinášame do nášho portfólia inovácie.
Tlačiarne a multifunkčné tlačiarne HP OfficeJet Pro,
HP PageWide a HP LaserJet umožňujú vytvárať nové ponuky,
ktoré zahŕňajú pridanú hodnotu, viac možností výberu pre
zákazníkov a jednoduchšie používanie.
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Najlepšia voľba pre kancelársku tlač
Inovujeme tlač pre každú firmu – veľkú či malú. Či už máte vlastný podnik, riadite kanceláriu, spravujete IT alebo
zodpovedáte za obstarávanie, spoločnosť HP vám dodá tlačiarne, spotrebný materiál a služby, ktoré potrebujete.

Kvalita

Osvedčená kvalita
a spoľahlivosť od značky
tlačiarní, ktorej môžete
dôverovať.

Výkon

Ohromujúco rýchla tlač
a neuveriteľná kvalita
výstupov.

Dizajn

Štýlové inovatívne
výrobky, ktoré prinášajú
efektívne výsledky
za úsporné náklady.

Bezpečnosť

Najlepšia bezpečnosť
vo svojej triede1 spolu
so spravovateľnosťou,
pracovnými postupmi
a mobilnými riešeniami.

Služby

Podpora prispôsobená
vášmu podnikaniu –
od štandardných záruk
k flexibilnej rozšírenej
starostlivosti.

Nájdite rad produktov, ktorý najlepšie zodpovedá tlačovým potrebám vášho podniku

HP OfficeJet Pro

Profesionálna farebná tlač za prijateľnú
cenu – veľký výkon v kompaktnom
balení pre malé podniky.

1 až 5

3 až 15

používateľov

používateľov

Mesačný počet strán

2

HP PageWide

Profesionálne farby a najlepšie
náklady na vlastníctvo vo svojej
triede,2 najvyššie rýchlosti3
a najlepšia energetická účinnosť.4

Mesačný počet strán

HP LaserJet

Špičkový výkon laserovej tlače,
farebné dokumenty na úrovni
profesionálnej tlačiarne a najlepšia
hodnota za výlučne čiernobielu tlač.

1 až 25+
používateľov
Mesačný počet strán

Nízke
náklady na stranu

Najnižšie
prevádzkové náklady
na tlač v HP2

Profesionálna
kvalita dokumentov

Profesionálna
kvalita dokumentov

Profesionálna
plus komerčná
kvalita dokumentov

Základné funkcie
bezpečnosti a riadenia

Základné a pokročilé
funkcie bezpečnosti
a riadenia

Základné a pokročilé
funkcie bezpečnosti
a riadenia

Rýchlosť
komerčnej triedy

Najrýchlejšia
tlačová technológia HP

Vysoké rýchlosti
od komerčnej triedy
k triede Enterprise

Cenovo dostupná
tlač
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Tlačiarne a multifunkčné tlačiarne HP v porovnaní s konkurenčnými laserovými
tlačiarňami v danej triede
Rozsiahle portfólio HP znamená, že si s istotou vyberiete tú správnu veľkosť tlačiarne pre váš podnik.
Ešte lepšie však je, že trvale prekonávame konkurenčné laserové tlačiarne v našej triede v kľúčových oblastiach.

Až o 50 %

nižšie náklady
na farebnú stranu
v porovnaní
s konkurenčnými
laserovými
tlačiarňami6
HP PageWide pre

Najnižšie

celkové náklady
vlastníctva2

Prečo
HP LaserJet
čakať?
a PageWide

poskytujú rýchlejší
výstup prvej strany 12

1 až 5 používateľov

HP OfficeJet Pro
8730/8740

Konkurenčné
laserové tlačiarne5

Nízke náklady na stranu6













Rýchla obojstranná tlač pre väčšiu efektivitu





Základné funkcie bezpečnosti a riadenia





Skenovanie do e-mailu, na sieť, SharePoint, cloud a USB9





Tlačte súbory v programoch Microsoft Word a PowerPoint®
z USB kľúča10





Viac ako 5 používateľov

HP PageWide
Pro a
Enterprise

HP LaserJet
s technológiou
JetIntelligence

Konkurenčné
laserové
tlačiarne5

Nízke celkové náklady vlastníctva











Farebná tlač v profesionálnej kvalite
Rýchla tlač vďaka rýchlostiam firemnej triedy

7

8

11

Ohromujúco rýchla tlač – vynikajúce pre veľké tlačové úlohy



Rýchly výstup jednej strany alebo krátkych dokumentov –
minimalizácia času čakania12







Rýchla obojstranná tlač pre väčšiu efektivitu







Farebná tlač v profesionálnej kvalite s brilantnou úpravou
povrchu







Optimalizované pre čiernobielu tlač







Nízky celkový vplyv na životné prostredie







Riešenia navrhnuté pre podnikanie
Zjednodušte kľúčové papierové a elektronické pracovné procesy pomocou silných riešení organizácie práce
v podniku a tlače HP JetAdvantage, ktoré vás odlíšia od konkurencie.
Bezkonkurenčné riešenia bezpečnosti a riadenia

Chráňte citlivé informácie pri ich pohybe v rámci firmy
a centrálne jednoducho riaďte celú skupinu vašich zariadení.

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

HP PageWide
Pro 400/500

HP LaserJet
a PageWide
Enterprise

HP Security Solutions
HP Access Control



Vyberte modely



HP JetAdvantage Private Print13



Vyberte modely Vyberte modely



HP JetAdvantage Security Manager14 na sledovanie bezpečnosti na základe určených princípov
vrátane automatického overenia bezpečnostných nastavení pri reštarte a pre nové zariadenia
s funkciou Instant-on Security









Bezpečné spustenie, bezpečný firmvér a overovanie integrity kódu za chodu









HP Sure Start, whitelisting a detegovanie vniknutia vytvorené na samoliečbu a odvrátenie útokov

15



HP Management Solutions
Univerzálny tlačový radič HP (UPD)16
HP Web Jetadmin

17

HP OXP pre HP s účtovníctvom úloh a podporou rozšíriteľnosti riešení tretích strán
HP OXP s kvótou na sledovanie tlače









Essential

Essential

Essential

Advanced









Integrované rozhranie na integráciu hardvéru (HIP) pre riešenia 3 strán a jednotku pevného disku



Firmvér HP FutureSmart pre možnosť aktualizácie a ochranu investície



.

3

Riešenia pre mobilitu a pracovný tok s dôrazom na potreby podnikania
Pomôžte zamestnancom ľahko zachytávať, spravovať a zdielať informácie.
Zvýšte produktivitu a získajte konkurenčnú výhodu s riešeniami pracovného
toku, ktoré vám pomôžu maximálne profitovať z vašej investície do IT.

HP OfficeJet
Pro 8730/8740

HP LaserJet
Pro 400/500

HP PageWide
Pro 400/500







HP LaserJet
a PageWide
Enterprise

HP Mobile Printing Solutions
Základná mobilná tlač (AirPrint, Google Cloud Print 2.0TM, AndroidTM tlačový prídavný modul, Windows®)



Wi-Fi Direct®18







Tlač na dotyk NFC19



Vyberte
modely

Vyberte
modely

Vyberte
modely
Vyberte
modely

HP ePrint20









Vyberte
modely
Vyberte
modely

HP Access Control Secure Pull Printing





HP JetAdvantage Private Print13



Vyberte
modely

HP JetAdvantage Connect









HP JetAdvantage Capture App









HP Capture and Route









HP Workflow Solutions

HP Embedded Capture, HP Digital Sending Software a HP Smart Document Scan Software



Zistite viac o
Tlačiarňach a multifunkčných tlačiarňach HP OfficeJet Pro na hp.com/go/officejetpro
Technológii HP PageWide na hp.com/go/pagewide
Tlačiarňach a multifunkčných tlačiarňach HP PageWide na hp.com/go/pagewidebusiness
Tlačiarňach a multifunkčných tlačiarňach HP LaserJet s JetIntelligence na hp.com/go/newlaserjets
HP JetAdvantage Printing Solutions na hp.com/go/jetadvantage
HP Printing Security Solutions na hp.com/go/printersthatprotect
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Zariadenia HP PageWide a LaserJet v triede Enterprise s FutureSmart vo verzii 3.7 alebo vyššej ponúkajú najlepšiu bezpečnosť tlačiarní v odvetví. Tlačiarne HP PageWide Pro ponúkajú bezpečnostné funkcie, ktoré sú najlepšie v danej triede. Tieto tvrdenia
o bezpečnosti sú založené na prieskume zverejnených zabudovaných bezpečnostných funkcií konkurenčných tlačiarní v danej triede, ktorý v januári 2016 vykonala spoločnosť HP. Ďalšie informácie nájdete na stránke hp.com/go/printersecurityclaims.
Porovnanie celkových nákladov na vlastníctvo v triede Enterprise založené na 150 000 stranách, špecifikáciách výťažností a využitia energie publikovaných výrobcami, maloobchodných cenách odporúčaných výrobcami pre hardvér a spotrebné materiály,
priemerných koncových cenách konkurenčných zariadení, nákladoch na stranu podľa výťažnosti podľa normy ISO pri nepretržitej tlači v predvolenom režime s kazetami s najvyššou dostupnou kapacitou a na komponentoch s dlhou životnosťou všetkých farebných
firemných multifunkčných tlačiarní s formátom tlače A4 a cenou medzi 1 000 USD a 3 000 USD a všetkých farebných firemných tlačiarní s formátom tlače A4 a cenou medzi 500 USD a 1 249 USD k novembru 2015, pri vylúčení produktov s trhovým podielom
do 1 % podľa správy IDC k 3. štvrťroku 2015. Porovnanie celkových nákladov na vlastníctvo založené na 90 000 stranách, špecifikáciách výťažností a využitia energie publikovaných výrobcami, maloobchodných cenách odporúčaných výrobcami pre hardvér
a spotrebné materiály, nákladoch na stranu podľa výťažnosti podľa normy ISO pri nepretržitej tlači v predvolenom režime s kazetami s najvyššou dostupnou kapacitou a na komponentoch s dlhou životnosťou všetkých farebných firemných tlačiarní s cenou
medzi 300 USD a 800 USD a multifunkčných tlačiarní s cenou medzi 400 USD a 1 000 USD k novembru 2015, pri vylúčení produktov s trhovým podielom do 1 % podľa správy IDC k 3. štvrťroku 2015. Zistite viac na hp.com/go/pagewideclaims a hp.com/go/learnaboutsupplies.
Porovnanie rýchlostí založené na špecifikáciách zverejnených výrobcami pre najrýchlejší dostupný režim farebnej tlače pre farebné kancelárske tlačiarne a multifunkčné tlačiarne v triede Pro s cenou medzi 300 USD a 1 000 USD k septembru 2015 a farebné
kancelárske tlačiarne a multifunkčné tlačiarne v triede Enterprise s cenou medzi 500 USD a 3 000 USD k novembru 2015 pri vylúčení produktov s trhovým podielom do 1 %. Zistite viac na hp.com/go/PageWideClaims a hp.com/go/hp.com/go/printerspeeds.
Porovnanie energetickej účinnosti založené na dátach TEC uvedených v správe energystar.gov. Dáta boli normalizované, aby sa stanovila energetická účinnosť väčšiny farebných kancelárskych tlačiarní a multifunkčných tlačiarní v triede Pro s cenou medzi
300 USD a 1 000 USD k septembru 2015 a farebných kancelárskych tlačiarní a multifunkčných tlačiarní v triede Enterprise s cenou medzi 500 USD a 3 000 USD k novembru 2015 pri vylúčení produktov s trhovým podielom do 1 %. Zistite viac na hp.com/go/PageWideClaims.
Získané špecifikácie/informácie ohľadom konkurenčných laserových tlačiarní vychádzajú z publikovaných špecifikácií výrobcov a interného testovania HP k decembru 2015. Závisí od nastavení zariadenia. Skutočné výsledky sa môžu líšiť. Viac podrobností
nájdete na hp.com/go/ljclaims a hp.com/go/officejetprox.
Porovnávaná s väčšinou farebných laserových multifunkčných zariadení s cenou nižšou ako 500 USD k augustu 2015; podiel na trhu podľa správy IDC k 2. štvrťroku 2015. Porovnania nákladov na stranu (CPP) pre laserový spotrebný materiál sú založené
na zverejnených špecifikáciách výrobcov kaziet s najvyššou kapacitou a komponentov s dlhou životnosťou. Náklady na stranu pre veľkokapacitné atramentové kazety HP sú založené na zverejnených špecifikáciách výrobcov kaziet s najvyššou kapacitou.
CPP pre veľkokapacitné atramentové kazety sú určené na základe odhadovanej koncovej ceny a výťažnosti. Výťažnosť podľa normy ISO je založená na nepretržitej tlači v predvolenom režime. Ďalšie informácie nájdete na stránke hp.com/go/learnaboutsupplies.
Rýchlosť tlače meraná podľa normy ISO/IEC 24734 s vylúčením prvej série testovaných dokumentov. Navštívte hp.com/go/printerclaims. Presná rýchlosť sa líši v závislosti od konfigurácie systému, softvérovej aplikácie, ovládača a zložitosti dokumentu.
Bez prvej zostavy testovacích strán ISO. Pre podrobnosti navštívte hp.com/go/printerclaims.
Vyžaduje internetové pripojenie k tlačiarni alebo multifunkčnej tlačiarni. Služby si môžu vyžadovať registráciu. Dostupnosť aplikácií sa medzi jednotlivými krajinami, jazykovými verziami a zmluvami môže líšiť. Pre podrobnosti navštívte stránku hpconnected.com.
Funkcia dostupná s programami Microsoft Word a PowerPoint 2003 a ich vyššími verziami. Podporujú sa iba tlačové fonty v latinke.
Pomocou nastavení kvality tlače pre všeobecný kancelársky režim.
Merané pomocou ISO/IEC 17629. Presná rýchlosť výstupu prvej strany sa líši v závislosti od konfigurácie systému, softvérovej aplikácie, ovládača a zložitosti dokumentu. Zistite viac na hp.com/go/printerclaims.
Funkcia HP JetAdvantage Private Print je dostupná bezplatne a vyžaduje internetové pripojenie multifunkčnej tlačiarne s povolenými webovými službami. Nemusí byť dostupná v každej krajine. Ďalšie informácie nájdete na hpjetadvantage.com/ondemand.
Založené na internom prieskume konkurenčných ponúk, vykonanom spoločnosťou HP, (Porovnanie bezpečnosti dát, január 2015), a Správe o riešeniach v HP JetAdvantage Security Manager 2.1 od Buyers Laboratory LLC, február 2015. Musí sa kúpiť samostatne.
Podrobnosti nájdete na hp.com/go/securitymanager.
Založené na prieskume zverejnených bezpečnostných funkcií konkurenčných tlačiarní v danej triede z roku 2015, ktorý vykonala spoločnosť HP. Iba HP ponúka kombináciu bezpečnostných funkcií na sledovanie integrity až na úroveň BIOSu s možnosťami
samoliečby. Na aktiváciu bezpečnostných funkcií sa môže vyžadovať aktualizácia servisného balíka FutureSmart. Zoznam kompatibilných procesov nájdete na hp.com/go/LJcompatibility. Ďalšie informácie nájdete na stránke hp.com/go/LJsecurityclaims.
Univerzálny tlačový ovládač HP je bezplatný a môžete ho prevziať na stránke hp.com/go/upd.
HP Web Jetadmin je k dispozícii na bezplatné prevzatie na stránke hp.com/go/webjetadmin. Univerzálny prídavný modul pre zariadenia je funkcia, ktorá sa ponúka s nástrojom HP Web Jetadmin vo verzii 10.3 SR4 a vyššej.
Mobilné zariadenie musí mať pred tlačou Wi-Fi Direct® signál priameho pripojenia tlačiarne alebo multifunkčnej tlačiarne s podporou Wi-Fi Direct. V závislosti od mobilného zariadenia môže byť potrebná aplikácia alebo ovládač. Viac podrobností nájdete na stránke
hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct je registrovaná obchodná značka Wi-Fi Alliance®.
Funkcia tlače na dotyk NFC je podporovaná iba v modeloch HP PageWide 377dw a HP PageWide Pro 477dw, 552dw a 577dw/z. Vyžaduje si kompatibilné mobilné zariadenie s povolenou NFC tlačou. Zoznam kompatibilných mobilných zariadení s povolenou
NFC tlačou nájdete na stránke hp.com/go/nfcprinting.
Tlačiareň si vyžaduje registráciu účtu ePrint. Môže vyžadovať aplikáciu alebo softvér. Bezdrôtová prevádzka je kompatibilná len s 2,4 GHz routermi. Zistite viac na hp.com/go/mobileprinting.

Zaregistrujte sa pre aktualizácie
hp.com/go/getupdated
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