Brožura

Představujeme technologii HP PageWide,
zcela novou generaci tisku
Vylepšený tisk. Překoná všechna očekávání.
Vylepšujeme tisk, protože pokud technologie překoná očekávání, překonají je i vaši lidé. Technologie HP PageWide
pomáhá společnostem vylepšit způsob, jakým tisknou – i způsob, jakým pracují. Technologie HP PageWide
tiskne přes celou stránku na jeden průchod a miliony naprosto stejných kapiček umisťuje se stoprocentní
přesností. Výsledkem jsou tisky vysoké kvality se skvělou energetickou účinností a nízkými náklady na tisk.
Jestliže si vyberete tiskárnu HP PageWide, získáte fenomenální rychlosti 12 a barvy v profesionální kvalitě za
nízké celkové náklady na vlastnictví v dané třídě.3, 4 Tiskárny HP PageWide navíc nabízejí komplexní zabezpečení5, 6
a integrované funkce správy všech tiskáren. A pokud takto pracuje vaše technologie, pracují stejně tak i vaši
zaměstnanci.
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Seznamte se s novými tiskárnami
a multifunkčními zařízeními HP PageWide
Řada multifunkčních zařízení a tiskáren
HP PageWide Enterprise 500
• Ideální pro týmy 5–15 lidí, které tisknou 2 000 až 7 500 stran za měsíc 7
• Nejlepší rychlosti tisku od společnosti HP v dané třídě 1 – až 75 stran za
minutu (ppm) v univerzálním kancelářském režimu
• Kazety s extra vysokou výtěžností: 20 000 / 16 000 stran
(černobíle/barevně) 8 a kazety s vysokou výtěžností:
11 000 / 10 000 stran (černobíle/barevně) 9
• Multifunkční tiskárna Flow (586z): výsuvná klávesnice, technologie
HP EveryPage, integrované OCR, odesílání do Microsoft SharePoint® 10
a další
• Vysoce výkonný zabezpečený pevný disk HP (minimálně 320 GB) 11

Řada multifunkčních zařízení a tiskáren
HP PageWide Pro 400
• Ideální pro týmy 3–10 lidí, které tisknou 750 až 4 500 stran za měsíc7
• Nejlepší rychlosti tisku od společnosti HP v dané třídě 2 – až 55 stran za
minutu v univerzálním kancelářském režimu
• Kazeta s vysokou výtěžností: 10 000 / 7 000 stran
(černobíle/barevně) 12
• Nástroj pro kontrolu přístupu HP Color Access Control 13 (pouze
model 477dw z řady 400)
• Má výrazně nízkou spotřebu energie 14

Řada multifunkčních zařízení a tiskáren
HP PageWide 300
• Ideální pro týmy 3–10 lidí, které tisknou 500 až 3 000 stran za měsíc
• Nejlepší rychlosti tisku od společnosti HP v dané třídě 2 – až 45 stran za
minutu v univerzálním kancelářském režimu
• Standardní kazeta: 3 500 / 3 000 stran (černobíle/barevně)
• Má výrazně nízkou spotřebu energie14
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Funkce

PageWide a PageWide Pro

PageWide Enterprise

Oboustranné skenování na jeden
průchod

Až 26 obrázků za minutu (ipm), A4 15, 16

Až 70 ipm, A415, 16

Zabezpečení zařízení,
dat a dokumentů

Komplexní zabezpečení5 s integrovanými funkcemi jako
zabezpečené spouštění, zabezpečený firmware a ověření integrity
runtime kódu

Nejhlubší úroveň zabezpečení od společnosti HP,6 včetně funkce HP
Sure Start, seznamu povolených uživatelů a detekce narušení doby
běhu

100+ integrovaných bezpečnostních nastavení u modelu 477dw;
70+ u modelu 452dw

200+ integrovaných bezpečnostních nastavení u řady
multifunkčních tiskáren 586;
100+ u řady 556

Intuitivní barevný dotykový displej

S úhlopříčkou 10,9 cm – modely 377dw a 477dw
monografický displej s úhlopříčkou 5,08 cm – modely 352dw a
452dw

Otočný s úhlopříčkou 20,3 cm – řada multifunkčních tiskáren 586
s úhlopříčkou 10,9 cm – řada 556

Rozšíření paměti

Není k dispozici

Volitelné rozšíření paměti o 1 GB

Možnosti rozšíření

Rozšíření o funkci počítání úloh přes platformu
HP Open Extensible Platform (OXP), podporuje bezdotykové karty –
pouze model 477dw

Plná rozšiřitelnost přes platformu HP OXP a technologii Hardware
Integration Pocket (HIP) 17

Maximální vstupní kapacita

1 550 listů s volitelnými vstupními zásobníky – 377dw a 477dw 18

2 050 listů s volitelnými vstupními zásobníky
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Technologie HP PageWide
Technologie HP PageWide nabízí
profesionální barvy, nízké náklady na
vlastnictví,3, 4 fenomenální rychlosti,1, 2
a vysokou energetickou účinnost14, 19
Podpořte produktivitu kanceláře vysoce výkonným
barevným tiskem profesionální kvality s funkcemi
silného zabezpečení a s energetickou úsporností.
Technologie HP PageWide nabízí:
• Nízké celkové náklady na vlastnictví3, 4
• Pozoruhodné rychlosti tisku1, 2 – až 75 stran za minutu
• Oboustranné skenování na jeden průchod

(multifunkční zařízení) – až 70 obrázků za minutu,
A415, 16
• Výrazně nižší spotřeba energie14, 19
•

Trvanlivé dokumenty odolné vůči vodě, rozmazání,
vyblednutí a zvýrazňovači 20
• Minimum výměnných dílů 21
• Souběžnost úloh – skenujte, kopírujte nebo faxujte, 22

zatímco někdo jiný tiskne, a pracujte stále naplno
(pouze multifunkční zařízení)
• Tisk Microsoft Word a PowerPoint® z USB

(pouze model 477dw) 23
Více informací naleznete v bílé knize technologie HP PageWide. 24

Klíčové prvky konceptu
Tiskový
systém
PageWide
• 42 240 trysek (10 560 pro

každou barvu) vystřikuje
inkoust do přesně
určeného místa
• Tisková hlava je pevně

ukotvená a pohybuje se
pouze papír, tisk se
realizuje na jeden
průchod a je díky tomu
rychlý

Kazety HP
970/981
• Rychle schnoucí trvanlivý tisk

odolný proti vodě,
rozmazání, vyblednutí a
zvýrazňovači5
• Vysoce výrazná černá a syté

barvy jsou zárukou
barevných dokumentů
profesionální kvality 25
• S kazetami s vysokou

výtěžností9, 12 a extra
vysokou výtěžností8
můžete tisknout déle bez
potřeby výměny
spotřebního materiálu
• Cenově dostupné tisky, kdykoli

Přesné řízení
posuvu
papíru
• Rychlejší tisk díky

vysokorychlostnímu výkonu
• Nastavitelné vodicí zařízení

přidržuje vytištěné stránky
po obou stranách a zajišťuje
jejich dokonalé rovnání do
výstupního zásobníku

Spolehlivá
kvalita tisku
• Robustní tisková hlava

navržená tak, aby vydržela
po celou životnost tiskárny
• Každá tryska má svou záložní

trysku – aby se vždy zajistila
profesionální kvalita tisku
• Automatická údržba tiskové

hlavy udržuje hlavu
v bezvadném stavu a zajišťuje
tak trvalou kvalitu tisku
• Automatické testování

a nahrazování trysek,
které průběžně detekuje
a odblokovává trysky
v zájmu trvalé kvality tisku
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Získejte pro svou firmu konkurenční výhodu
Zjednodušte kritické firemní procesy a úlohy pomocí výkonných řešení pro
firemní pracovní postupy a tisk HP JetAdvantage. Nejnovější nástroje pro
efektivní správu všech tiskáren pomáhají omezit pracovní úkoly a náklady IT,
zvýšit produktivitu zaměstnanců a umožnit uživatelům tisknout bezpečně –
kdekoli to firma požaduje. Navštivte níže uvedené webové stránky a zdroje,
kde se dozvíte více informací:
Řešení HP JetAdvantage: hp.com/go/printingsolutions
Průvodce kompatibilitou řešení HP JetAdvantage: hp.com/go/compatibilityguide
Centrum globálních řešení HP JetAdvantage: hp.com/go/gsc
Zabezpečený tisk HP Secure Printing: hp.com/go/printersthatprotect
Stručný souhrn řešení HP JetAdvantage 26
Přehled řešení pro zabezpečení tisku HP Print Security Solutions 27
Video o bezpečnostních rizicích a řešeních HP JetAdvantage 28

Více se dozvíte na
hp.com/go/pagewidebusiness
Porovnání podnikových zařízení Enterprise na základě specifikací nejrychlejších dostupných barevných režimů zveřejněných výrobci pro barevné firemní multifunkční tiskárny HP A4 v cenovém rozpětí 27 000 Kč – 81 000 Kč
(ve srovnání s řadou MFP 586) a pro barevné firemní tiskárny A4 v cenovém rozpětí 13 500 Kč – 33 700 Kč (ve srovnání s řadou tiskáren 556) k listopadu 2015. Rychlosti HP PageWide na základě univerzálního
kancelářského režimu s výjimkou první stránky. Více zjistíte na hp.com/go/pagewidebusiness .
2
Porovnání na základě specifikací nejrychlejších dostupných barevných režimů zveřejněných výrobci pro všechny barevné tiskárny HP v cenovém rozpětí 8 100 Kč – 16 200 Kč (ve srovnání s modely 352dw a 377dw), pro
všechny barevné firemní tiskárny HP v cenovém rozpětí 8 100 Kč – 21 600 Kč (ve srovnání s modely Pro 452dw a 477dw) a pro multifunkční tiskárny v cenovém rozpětí 10 800 Kč – 27 000 Kč k listopadu 2015. Rychlosti HP
PageWide na základě univerzálního kancelářského režimu s výjimkou první stránky. Více zjistíte na hp.com/go/pagewidebusiness.
3
Porovnání celkových nákladů na vlastnictví na základě 150 000 stran, specifikací výtěžnosti a spotřeby energie zveřejněných výrobci, prodejních cen hardwaru a spotřebního materiálu HP 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 multifunkčních tiskáren HP A4 v
cenovém rozpětí 27 000 – 81 000 Kč (ve srovnání s řadou MFP 586) a u barevných firemních tiskáren HP A4 v cenovém rozpětí 13 500 Kč – 33 700 Kč (ve srovnáni s řadou tiskáren 556) k listopadu 2015. Více zjistíte na
hp.com/go/pagewidebusiness a hp.com/go/learnaboutsupplies.
4
Porovnání celkových nákladů na vlastnictví na základě 90 000 stran, specifikací výtěžnosti a spotřeby energie zveřejněných výrobci, prodejních cen hardwaru a spotřebního materiálu HP 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 HP 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. Skutečné ceny se mohou lišit. Více zjistíte na hp.com/go/pagewidebusiness a hp.com/go/learnaboutsupplies.
5
Prohlášení o nejlepším zabezpečení správy všech tiskáren v dané třídě vychází ze srovnání vestavěných funkcí u všech barevných firemních tiskáren HP v cenovém rozpětí 8 100 Kč – 21 600 Kč a multifunkčních tiskáren v cenovém
rozpětí 10 800 Kč – 27 000 Kč k listopadu 2015. Více zjistíte na hp.com/go/pagewidebusiness.
6
Na základě hodnocení integrovaných bezpečnostních funkcí představených v roce 2015 u tiskáren HP, zveřejněného společností HP. Pouze zařízení HP podnikové třídy s firmwarem FutureSmart nabízejí kombinaci bezpečnostních
funkcí pro kontrolu integrity až na úroveň BIOSu spolu se samoregeneračními funkcemi. Aktivace bezpečnostních funkcí může vyžadovat aktualizaci servisního balíčku FutureSmart. Více zjistíte na
hp.com/go/printersthatprotect a hp.com/go/pagewidebusiness.
7
Pro optimální fungování zařízení společnost HP doporučuje, aby počet vytištěných stran za měsíc odpovídal uvedenému rozsahu v závislosti na faktorech, jakými jsou intervaly výměny spotřebního materiálu a životnost
zařízení po období prodloužené záruky.
8
Výtěžnost originálních kazet HP 981Y PageWide s extra vysokou výtěžností podle ISO 24711 pro výtěžnost kazet; tyto kazety nejsou součástí tiskárny, pořiďte samostatně. Porovnání originálních kazet HP 981Y PageWide
s extra vysokou výtěžností s řadou originálních kazet HP 981 PageWide na základě ISO 24711 pro výtěžnost kazet. Více zjistíte na hp.com/go/learnaboutsupplies.
9
Porovnání řady originálních kazet HP 981 PageWide s vysokou výtěžností s řadou originálních kazet HP 981 PageWide na základě ISO 24711 pro výtěžnost kazet. Více zjistíte na hp.com/go/learnaboutsupplies.
10
Skenování do SharePoint je podporované pouze na modelu barevné multifunkční tiskárny HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 586z a vyžaduje internetové připojení k multifunkční tiskárně. Služby mohou být podmíněné
registrací. Dostupnost aplikace se liší podle země, jazyka a dohod. Podrobnosti naleznete na hpconnected.com.
11
Vysoce výkonný zabezpečený pevný disk HP je dostupný pouze u řady barevných multifunkčních tiskáren HP PageWide Enterprise Color MFP 586 a u modelu HP PageWide Enterprise Color 556xh.
12
Originální kazety HP 970X PageWide s vysokou výtěžností nejsou součástí tiskárny; pořiďte samostatně. Porovnání řady originálních kazet HP 970 PageWide s vysokou výtěžností s řadou originálních kazet HP 970 PageWide
na základě ISO 24711 pro výtěžnost kazet. Kazety s vysokou výtěžností jsou kompatibilní pouze s řadou multifunkčních zařízení a tiskáren HP PageWide Pro 400. Více zjistíte na hp.com/go/learnaboutsupplies.
13
Nástroj pro kontrolu přístupu HP Color Access Control je dostupný pouze u zařízení HP PageWide Pro s 10,9cm (4,3palcovým) dotykovým displejem a u zařízení HP PageWide Enterprise. Více zjistíte na hp.com/go/pagewidebusiness.
14
Prohlášení o spotřebě energie vychází z údajů typické spotřeby elektrické energie (TEC) zveřejněných na energystar.gov. Data byla normalizována pro účely stanovení energetické účinnosti firemních tiskáren HP dané třídy v
cenovém rozpětí 8 100 Kč – 21 600 Kč a multifunkčních tiskáren dané třídy v cenovém rozpětí 10 800 Kč – 27 000 Kč k listopadu 2015. Závisí na nastavení zařízení. Více zjistíte na hp.com/go/pagewidebusiness.
15
Oboustranné skenování na jeden průchod podporují pouze modely multifunkčních tiskáren HP PageWide MFP 377dw a HP PageWide Pro MFP 477dw a řada barevných multifunkčních tiskáren HP PageWide Enterprise Color MFP 586.
Vyžaduje internetové připojení k tiskárně. Služby mohou být podmíněné registrací. Dostupnost aplikace se liší podle země, jazyka a dohod. Podrobnosti naleznete na hpconnected.com.
16
Rychlosti skenování měřené z automatického podavače dokumentů. Skutečné rychlosti zpracování se mohou lišit v závislosti na rozlišení skenování, síťových podmínkách, výkonu počítače a aplikačním softwaru.
17
Řešení nasazená přes technologii Hardware Integration Pocket (HIP) mohou být podmíněná dodatečným nákupem.
18
Volitelné zásobníky papíru a stojan podporují pouze modely multifunkčních tiskáren HP PageWide MFP 377dw a HP PageWide Pro MFP 477dw.
19
Prohlášení o spotřebě energie u podnikových zařízení vychází z údajů typické spotřeby elektrické energie (TEC) zveřejněných na energystar.gov. Data byla normalizována pro účely stanovení energetické účinnosti barevných
laserových multifunkčních tiskáren HP dané třídy v cenovém rozpětí 27 000 Kč – 81 000 Kč a barevných laserových tiskáren v cenovém rozpětí 13 500 Kč – 33 700 Kč k listopadu 2015. Více zjistíte
na hp.com/go/pagewidebusiness.
20
Odolnost proti vodě, rozmazání, vyblednutí a zvýrazňovači podle ISO 11798 a interních HP testů. Více podrobností naleznete na hp.com/go/printpermanence.
21
Méně častá plánovaná údržba na základě 150 000 vytištěných stran a zveřejněných srovnání barevných laserových tiskáren HP dané třídy v cenovém rozpětí 8 100 Kč – 16 200 Kč a multifunkčních tiskáren v cenovém rozpětí 10
800 Kč – 21 600 Kč (ve srovnání s modely 352dw a 377dw), tiskáren v cenovém rozpětí 8 100 Kč – 21 600 Kč a multifunkčních tiskáren v cenovém rozpětí 10 800 Kč – 27 000 Kč (ve srovnání s modely Pro 452dw a 477dw) a v
cenovém rozpětí 27 000 Kč – 81 000 Kč (ve srovnání s řadami MFP 586 a tiskáren 556) k listopadu 2015; tržní podíl na základě údajů organizace IDC k 3. čtvrtletí roku 2015. Více zjistíte na hp.com/go/pagewidebusiness.
22
Fax podporují pouze modely multifunkčních tiskáren HP PageWide MFP 377dw, HP PageWide Pro MFP 477dw a HP PageWide Enterprise Color MFP 586f/z.
23
Funkce podporovaná pouze na modelu MFP 477dw a funguje s verzí Microsoft Word a PowerPoint 2003 nebo novější. Podporované jsou pouze fonty latinky.
24
Bílá kniha technologie HP PageWide je umístěná na http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=4AA4-3489EEW&cc=us&lc=en.
25
Na základě interních HP testů originálních pigmentových inkoustů HP tištěných na papír ColorLok®.
26
Stručný souhrn řešení HP JetAdvantage je umístěný na http://www8.hp.com/h20195/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA5-4773EEW.
27
Přehled řešení pro zabezpečení tisku HP Print Security Solutions je umístěný na http://h20195.www2.hp.com/V2/GetPDF.aspx/4AA3-1295EEW.pdf.
28
Video o bezpečnostních rizicích a řešeních HP JetAdvantage je umístěné na http://h20621.www2.hp.com/video-gallery/us/en/products/D00D8A0C-D648-486E-9642-D720EDCF647F/r/video/.
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