Tájékoztató

Megérkezett a HP PageWide,
a nyomtatók vadonatúj generációja
Újraértelmezzük a nyomtatást. Felülmúljuk az elvárásokat.
Újraértelmezzük a nyomtatást, hiszen ha az alkalmazott technológia felülmúlja az elvárásokat, a dolgozók is
ezt teszik. A HP PageWide technológiája segítségével a vállalatok újraértelmezhetik a nyomtatás és egyben
az üzletvitel mikéntjét is. A HP PageWide egyetlen lépésben, teljes oldalszélességben nyomtat, mértani
pontossággal juttatva a papírra több millió tökéletesen egyforma tintacseppet. Az eredmény: kiváló minőségű
nyomatok, nagyszerű energiahatékonyság és alacsony nyomtatási költség. Amikor egy HP PageWide nyomtatót
választ, a fantasztikus sebesség 1, 2 és professzionális színminőség mellett dönt, kategóriáján belül alacsony
teljes tulajdonlási költséggel. 3, 4 Emellett a HP PageWide nyomtatók a használat minden lépésében
biztonságosak, 5, 6 és beépített flottakezelési funkciókkal rendelkeznek. Amikor pedig a technológia szárnyal,
az a dolgozókra is kihat.
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Ismerje meg az új HP PageWide
nyomtatókat és MFP készülékeket
HP PageWide Enterprise 500 sorozatú
MFP készülékek és nyomtatók
• 5-15 fős csoportok számára ideális, havi 2000–7500 oldal nyomtatása
mellett 7
• A HP osztályában legjobb nyomtatási sebessége 1 – akár 75 oldal/perc,
általános irodai módban
• Extranagy kapacitású patronok: 20 000/16 000 oldal (fekete-fehér
/színes), 8 illetve nagy kapacitású patronok: 11 000/10 000 oldal
(fekete-fehér/színes) 9
• Flow MFP opció (586z): kihúzható billentyűzet, HP EveryPage, beépített
OCR, küldés Microsoft SharePoint®-ba 10 és további funkciók
• HP nagy teljesítményű biztonságos merevlemez (minimum 320 GB) 11

HP PageWide Pro 400 sorozatú
MFP készülékek és nyomtatók
• 3-10 fős csoportok számára ideális, havi 750–4500 oldal nyomtatása
mellett7
• A HP osztályában legjobb nyomtatási sebessége 2 – akár 55
oldal/perc, általános irodai módban
• Nagy kapacitású patron: 10 000/7000 oldal (fekete-fehér/színes) 12
• HP Color Access Control 13 (csak 477dw, a 400-as sorozaton belül)
• Jelentősen alacsony energiahasználat 14

HP PageWide 300 sorozatú
MFP készülékek és nyomtatók
• 3-10 fős csoportok számára ideális, havi 500–3000 oldal nyomtatása
mellett
• A HP osztályában legjobb nyomtatási sebessége 2 – akár 45
oldal/perc, általános irodai módban
• Normál patron: 3500/3000 oldal (fekete-fehér/színes)
• Jelentősen alacsony energiahasználat14
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Funkciók

PageWide és PageWide Pro

PageWide Enterprise

Kétoldalas lapbeolvasás egyetlen
szakaszban

Akár 26 kép/perc, A4 15, 16

Akár 70 kép/perc, A415, 16

Készülék-, adat- és
dokumentumbiztonság

Átfogó biztonság5 olyan beépített funkciókkal, mint a biztonságos
rendszerindítás, a biztonságos firmware és a futásidő alatti
kódintegritás ellenőrzése

A HP legmélyebb biztonsága,6 többek között HP Sure Start,
engedélyezési lista, illetve futásidő alatti behatolásészlelés

Több mint 100 beépített biztonsági beállítás a 477dw modellen;
több mint 70 a 452dw modellen

Több mint 200 beépített biztonsági beállítás az MFP 586
sorozatú készülékeken;
több mint 100 biztonsági beállítás az 556-os sorozaton

Intuitív színes érintőképernyő

10,9 cm – 377dw és 477dw
5,08 cm monokróm grafikus kijelző – 352dw és 452dw

20,3 cm, elforgatható – MFP 586 sorozat
10,9 cm – 556 sorozat

Memóriabővítés

Nem elérhető

Opcionális 1 GB-os memóriabővítés

Bővíthetőség

A HP Open Extensible Platform (OXP) használatával bővíthető a
feladat-nyilvántartás funkcióval, támogatja a kontaktus nélküli
kártyák használatát – csak a 477dw modell esetében

Teljes körű bővíthetőség a HP OXP és a hardverintegrációs
rekesz (HIP) segítségével 17

Maximális bemeneti kapacitás

1550 lap az opcionális adagolótálcákkal – 377dw és 477dw 18

2050 lap az opcionális adagolótálcákkal
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HP PageWide technológia
A HP PageWide technológia
professzionális színt, alacsony
fenntartási költséget,3, 4 fantasztikus
sebességet,1, 2 és kiemelkedő
energiahatékonyságot biztosít14, 19
Az irodai hatékonyságot kiváló, professzionális
minőségű színes dokumentumokkal, valamint
hatékony biztonsági funkciókkal és
energiahatékonysággal növeli. A HP PageWide
technológia előnyei:
• Alacsony teljes tulajdonlási költség3, 4
• Kiemelkedő nyomtatási sebesség1, 2 – akár

75 oldal/perc
• Gyors, egyetlen szakaszban történő kétoldalas

lapbeolvasás (MFP készülékek) – akár 70
kép/perc, A415, 16

• Jelentősen alacsonyabb energiahasználat14, 19

A dokumentumok tartósak, ellenállnak a víznek,
a fakulásnak, valamint a kiemelőfilcnek 20
• Minimális számú cserélhető alkatrész 21
• Párhuzamos munkavégzés – beolvasás, másolás

vagy faxolás 22 olyankor is végezhető, amikor a
készülék nyomtat, így halad a munka (csak MFP
készülékek)
• Microsoft Word és PowerPoint®-fájlok nyomtatása

USB-ről (csak a 477dw modell esetében) 23

További információt a HP PageWide technológia tájékoztató oldalán talál. 24

Egyedi tervezési elemek

PageWide
írómotoregység
• 42 240 fúvóka (színenként 10 560)
lövelli a tintát pontosan a
megfelelő helyre
• Rögzített nyomtatófej, így csak a
papír mozog, a nyomtatás pedig
gyorsan, egyetlen lépésben
történik

HP 970/981
patronok
• Gyorsan szárad, ellenáll
a víznek, elkenődésnek,
fakulásnak és a kiemelőfilcnek,
az eredmény pedig tartós5
• Nagyfokú színtelítettség és
feketefedés a professzionális
minőségű színes
dokumentumokért 25

Precíziós
lapmozgatás
• A gyors áthaladás gyorsabb
nyomtatást tesz lehetővé
• Az állítható lapvezetők
két oldalon megtartják
a kinyomtatott lapokat, így
azok rendezetten kerülnek
egymásra a kiadótálcán

Megbízható
nyomtatási
minőség
• Az erős nyomtatófejet úgy
tervezték, hogy a nyomtató
teljes élettartama alatt kitartson
• Minden fúvókának van egy
biztonsági helyettesítője – így
minden alkalommal
garantálható a professzionális
nyomtatási minőség

• A nagy kapacitású9, 12 és
extranagy kapacitású8
kellékanyagok segítségével
hosszabb ideig nyomtathat,
mielőtt cserére lenne szükség

• Az automatikus nyomtatófejkarbantartásnak köszönhetően
a nyomtatófej mindig jól működik,
hogy a nyomtatási minőség
állandó legyen

• Megfizethető árú
dokumentumok, minden
alkalommal

• Az automatikus fúvókatesztelés és
-kiváltás kiszűri és kitisztítja az
eltömődéseket, hosszú távon
megbízható nyomtatási
minőséget garantálva
3
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Juttassa versenyelőnyhöz vállalatát
Tegye zökkenőmentessé a fontos üzleti folyamatokat és a feladatvégzést a
hatékony HP JetAdvantage üzleti munkafolyamat-megoldásai és nyomtatási
funkciói segítségével. A hatékony nyomtatóflotta-kezelés legújabb eszközei
segítenek csökkenteni az IT terhelését és a költségeket, növelik a dolgozók
hatékonyságát, és lehetővé teszik, hogy a nyomtatók biztonságosan
működjenek – bármilyen üzleti igényről is legyen szó. További információt
az alábbi weboldalakon és dokumentumokban talál:
HP JetAdvantage megoldások: hp.com/go/printingsolutions
HP JetAdvantage megoldások, kompatibilitási útmutató: hp.com/go/compatibilityguide
HP JetAdvantage globális megoldásközpont: hp.com/go/gsc
HP Secure Printing: hp.com/go/printersthatprotect
HP JetAdvantage megoldások, tájékoztató 26
A HP Print Security megoldások áttekintése 27
Biztonsági kockázatok és HP JetAdvantage megoldások, videó 28

További információk:
hp.com/go/pagewidebusiness
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A vállalati szintű készülékek összehasonlítása a 2015. novemberi adatok alapján az 1000-3000 eurós áron kapható összes HP A4-es üzleti MFP készülékek leggyorsabb színes nyomtatási módjára közzétett gyártói adatokon (az MFP 586 sorozattal
összehasonlítva), illetve az 500-1249 eurós áron kapható színes, A4-es üzleti nyomtatókon alapul (az 556-os nyomtatósorozattal összehasonlítva). A HP PageWide sebessége általános irodai módban értendő, az első oldal kihagyásával. További
információt a hp.com/go/pagewidebusiness oldalon talál.
Az összehasonlítás alapja: a 2015 novemberében összes 300-600 eurós áron kapható színes HP üzleti nyomtató leggyorsabb színes módjára közzétett gyártói adatok (a 352dw és 377dw készülékekkel összehasonlítva), az összes 300-800 eurós
áron kapható színes HP üzleti nyomtató adatai (a Pro 452dw és 477dw készülékekkel összehasonlítva), valamint a 400-1000 eurós áron kapható MFP készülékek adatai. A HP PageWide sebesség általános irodai módban értendő, az első oldalt
leszámítva. További információt a hp.com/go/pagewidebusiness oldalon talál.
A teljes tulajdonlási költség kiszámítása 150 000 oldal nyomtatásán alapul, a 2015 novemberében összes 1000-3000 eurós áron kapható színes HP üzleti MFP készülékre (az MFP 586 sorozattal összehasonlítva) és az összes 500-1249 eurós
áron kapható színes, A4-es HP üzleti nyomtatóra (az 556-os nyomtatósorozattal összehasonlítva) kiterjedően a következők figyelembevétele mellett: a gyártók által közzétett oldalkapacitás és energiafogyasztás, a HP-hardver és -kiegészítők
gyártó által javasolt kereskedelmi ára, az ISO-kapacitásra alapozott oldalankénti költség folyamatos nyomtatás mellett, alapértelmezett módban, a kapható legnagyobb kapacitású festékkazettával, hosszú élettartamú kellékanyagokat
használva. További információt a hp.com/go/pagewidebusiness és a hp.com/go/learnaboutsupplies oldalakon talál.
A teljes tulajdonlási költség kiszámítása 90 000 oldalon alapul, és a 2015 novemberében összes 300-800 eurós áron kapható színes HP üzleti nyomtatóra, valamint a 400-1000 eurós áron kapható MFP készülékekre kiterjedően történt a
következők figyelembevétele mellett: a gyártók által közzétett oldalkapacitás és energiafogyasztás, a HP-hardver és -kiegészítők gyártó által javasolt kereskedelmi ára, az ISO-kapacitásra alapozott oldalankénti költség folyamatos nyomtatás
mellett, alapértelmezett módban, a kapható legnagyobb kapacitású festékkazettával, hosszú élettartamú kellékanyagokat használva. A tényleges árak eltérhetnek. További információt a hp.com/go/pagewidebusiness és a
hp.com/go/learnaboutsupplies oldalakon talál.
Az osztályában a legjobb biztonságra és flottakezelésre vonatkozó kijelentés a 2015 novemberében összes 300-800 euróért kapható színes HP üzleti nyomtató, illetve a 400-1000 euróért kapható MFP készülék beépített funkcióival való
összehasonlításon alapul. További információt a hp.com/go/pagewidebusiness oldalon talál.
A HP-nyomtatók beépített biztonsági funkcióiról közzétett 2015-ös adatok HP általi áttekintése alapján. Kizárólag a FutureSmarttal rendelkező, HP Enterprise osztályú készülékek nyújtják az integritásellenőrzésre használatos biztonsági funkciók
kombinációját (BIOS mélységig), önjavítási technológiával. A biztonsági funkciók aktiválásához a FutureSmart szervizcsomag frissítésére lehet szükség. További információt a hp.com/go/printersthatprotect és hp.com/go/pagewidebusiness oldalakon talál
A HP javasolja, hogy a nyomtató optimális teljesítményének elérése érdekében az egy hónapban kinyomtatott oldalak száma maradjon a megjelölt tartományban. A javasolt havi oldalmennyiséget az alkatrészek csereintervallumát és a termék
kiterjesztett jótállási idő szerinti élettartamát befolyásoló tényezők szerint határoztuk meg.
A kapacitás kiszámítása az ISO 24711 szerinti patronkapacitáson alapul az eredeti, extranagy kapacitású HP 981Y PageWide patronok használata mellett; a patronokat a készülék ára nem tartalmazza, külön vásárolhatók meg. Az összehasonlítás
az ISO 24711 szerinti patronkapacitási szabvány alapján történt az eredeti, extranagy kapacitású HP 981Y PageWide patronokat a HP 981 sorozatú eredeti PageWide patronokkal összehasonlítva. További információt a hp.com/go/learnaboutsupplies
oldalon talál.
Az összehasonlítás az ISO 24711 patronkapacitási szabvány alapján történt az eredeti, nagy kapacitású HP 981 PageWide patronokat a HP 981 sorozatú eredeti PageWide patronokkal összehasonlítva. További információt
a hp.com/go/learnaboutsupplies oldalon talál.
A SharePointba való beolvasás kizárólag a HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 586z modellen támogatott, és használatához az MFP készüléknek csatlakoznia kell az internethez. Előfordulhat, hogy a szolgáltatások igénybevétele regisztrációhoz
kötött. Az alkalmazás elérhetősége országonként, nyelvenként és a különböző megállapodások szerint eltér. Részletek: hpconnected.com.
A nagy teljesítményű HP biztonságos merevlemez csak a HP PageWide Enterprise Color MFP 586 sorozatú és a HP PageWide Enterprise Color 556xh készülékekben található.
A HP 970X nagy kapacitású eredeti PageWide patronokat a készülék ára nem tartalmazza; külön vásárolhatók meg. Az összehasonlítás az ISO 24711 patronkapacitási szabvány alapján történt az eredeti, nagy kapacitású HP 970 PageWide
patronokat a HP 970 sorozatú eredeti PageWide patronokkal összehasonlítva. A nagy kapacitású patronok kizárólag a HP PageWide Pro 400 sorozatú MFP készülékekkel és nyomtatókkal kompatibilisak. További információt a
hp.com/go/learnaboutsupplies oldalon talál.
A HP Color Access Control csak a 10,9 cm-es átmérőjű érintőképernyővel rendelkező HP PageWide Pro készülékeken, illetve a HP PageWide Enterprise készülékeken érhető el. Tudjon meg többet: hp.com/go/pagewidebusiness.
Az energiafogyasztási adatok a TEC adatokon alapulnak, lásd az energystar.gov oldalon. Az energiahatékonyság meghatározása érdekében normalizált adatok a 2015 novemberében a 300-800 eurós áron kapható, a HP kategórián belüli üzleti
nyomtatóinak többségére, valamint a 400-1000 eurós áron kapható MFP készülékekre vonatkozóan. A készülék beállításainak függvényében. Tudjon meg többet: hp.com/go/pagewidebusiness.
Az egyetlen szakaszban történő, kétoldalas lapbeolvasás kizárólag a HP PageWide MFP 377dw, HP PageWide Pro MFP 477dw és HP PageWide Enterprise Color MFP 586 sorozatú készülékeken érhető el. A nyomtatónak internetkapcsolatra van
szüksége. Előfordulhat, hogy a szolgáltatások igénybevétele regisztrációhoz kötött. Az alkalmazás elérhetősége országonként, nyelvenként és a különböző megállapodások szerint eltér. Részletek: hpconnected.com.
Automatikus lapadagolóról mért lapbeolvasási sebesség. A tényleges feldolgozási sebesség a felbontástól, a hálózati körülményektől, a számítógép teljesítményétől és az alkalmazásszoftvertől függően változhat.
A hardverintegrációs rekeszen (HIP) keresztül alkalmazott megoldások további beszerzéseket igényelhetnek.
Az opcionális papíradagoló és állvány csak a HP PageWide MFP 377dw és HP PageWide Pro MFP 477dw modelleken használható.
A vállalati szintű készülékek energiafogyasztási adatai a TEC adatokon alapulnak, lásd az energystar.gov oldalon. Az energiahatékonyság meghatározása érdekében normalizált adatok a 2015 novemberében az 1000-3000 eurós áron kapható színes
többfunkciós HP-lézernyomtatók, valamint az 500-1249 eurós áron kapható színes HP-lézernyomtatókra vonatkozóan. Tudjon meg többet: hp.com/go/pagewidebusiness.
Az elkenődés- és fakulásmentesség, valamint a vízállóság és kiemelőfilccel szembeni ellenállás adatai az ISO 11798 szabvány és a HP belső tesztjei alapján. Részleteket a hp.com/go/printpermanence oldalon talál.
Kevesebb ütemezett karbantartás 150 000 oldal nyomtatására, valamint a közzétett adatokra alapozva a 2015 novemberében 300-600 eurós áron kapható színes HP-lézernyomtatók és 400-800 eurós áron kapható MFP készülékek (a 352dw és 377dw
készülékekkel összehasonlítva), a 300-800 eurós áron kapható színes HP-lézernyomtatók és a 400-1000 eurós áron kapható MFP készülékek (a Pro 452dw és 477dw készülékekkel összehasonlítva), valamint a 1000-3000 eurós áron kapható MFP
készülékek (az MFP 586 sorozattal és az 556-os nyomtatósorozattal összehasonlítva) viszonylatában; a piaci részesedés kiszámítása az IDC által 2015 harmadik negyedévére közzétett jelentés alapján történt. Tudjon meg többet:
hp.com/go/pagewidebusiness.
A fax funkció kizárólag a HP PageWide MFP 377dw, HP PageWide Pro MFP 477dw és HP PageWide Enterprise Color MFP 586f/z sorozatú készülékeken érhető el.
A funkciót csak az MFP 477dw modell támogatja, és 2003-as vagy újabb Microsoft Word és PowerPoint verziókkal használható. Csak a latin betűtípus támogatott.
A HP PageWide technológia tájékoztató oldalát a http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=4AA4-3489EEW&cc=us&lc=en címen találja.
A HP belső tesztjein alapul eredeti HP pigmenttinták használatával ColorLok® papíron.
A HP JetAdvantage megoldások tájékoztató a következő címen található: http://www8.hp.com/h20195/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA5-4773EEW.
A HP Print Security megoldások áttekintése a következő címen található: http://h20195.www2.hp.com/V2/GetPDF.aspx/4AA3-1295EEW.pdf.
A Biztonsági kockázatok és HP JetAdvantage megoldások videó a következő címen található: http://h20621.www2.hp.com/video-gallery/us/en/products/D00D8A0C-D648-486E-9642-D720EDCF647F/r/video/.

Iratkozzon fel a friss hírekre
hp.com/go/getupdated

Megosztás a kollégákkal

© HP Development Company, L.P., 2016. Az itt szereplő információk előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A HP termékekre és szolgáltatásokra
vonatkozó jótállás minden esetben az adott termék vagy szolgáltatás jótállási dokumentumában foglaltak szerint érvényes. Az itt szereplő információk
semmilyen tekintetben nem minősülnek kiegészítő jótállásnak. A HP nem tehető felelőssé a jelen dokumentumban esetleg előforduló technikai vagy
szerkesztési hibákért, illetve hiányosságokért.
A Microsoft és a PowerPoint a Microsoft csoport Egyesült Államokban bejegyzett védjegyei.
4AA6-3824HUE, 2016. április, 2. átdolgozott kiadás

