Broszura

Prezentujemy HP PageWide,
nową generację urządzeń drukujących
Nowy wymiar druku, który przekracza oczekiwania.
Odkrywamy druk na nowo, by technologia umożliwiała ludziom więcej. Technologia HP PageWide pomaga
firmom całkowicie zmienić sposób drukowania oraz prowadzenia działalności. W technologii HP PageWide
cała strona jest drukowana w ramach jednego przebiegu poprzez niezwykle precyzyjne dozowanie milionów
identycznych kropel. W ten sposób powstają wysokiej jakości wydruki, a sam proces jest energooszczędny
i pozwala zredukować koszty o połowę. Wybierając drukarkę HP PageWide, otrzymujesz fenomenalną
prędkość 1, 2 i profesjonalną jakość kolorowych wydruków przy niskim całkowitym koszcie posiadania 3, 4.
Ponadto drukarki HP PageWide są wyposażone w kompleksowe zabezpieczenia 5, 6 i funkcje umożliwiające
zarządzanie flotą urządzeń. Gdy technologia pracuje świetnie, to samo robią Twoi pracownicy.
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Poznaj nowe drukarki i urządzenia wielofunkcyjne
HP PageWide
Urządzenia wielofunkcyjne i drukarki
HP PageWide Enterprise z serii 500
• Doskonałe dla zespołów liczących 5–15 osób, które drukują
od 2000 do 7500 stron miesięcznie 7
• Najlepsza prędkość druku1 w tej klasie urządzeń HP — do 75 stron
na minutę, zwykły tryb biurowy
• Wkłady drukujące XXL: 20 000/16 000 stron (w czerni/w kolorze) 8
i wkłady drukujące XL: 11 000/10 000 stron (w czerni/w kolorze) 9
• Opcjonalne funkcje urządzenia wielofunkcyjnego Flow (586z):
wysuwana klawiatura zewnętrzna, HP EveryPage, wbudowana
funkcja OCR, wysyłanie do Microsoft SharePoint® 10 i nie tylko
• Napęd HP High-Performance Secure Hard Disk (przynajmniej 320 GB) 11

Urządzenie wielofunkcyjne i drukarka
HP PageWide Pro z serii 400
• Doskonałe dla zespołów liczących 3–10 osób, które drukują
od 750 do 4500 stron miesięcznie7
• Najszybsze wydruki2 w tej klasie urządzeń HP — do 55 str./min
w normalnym trybie biurowym
• Wkład XL: 10 000/7000 stron (w czerni/w kolorze) 12
• HP Color Access Control 13 (tylko 477dw, w ramach serii 400)
• Zużywa znacząco mniej energii 14

Urządzenie wielofunkcyjne i drukarka
HP PageWide z serii 300
• Doskonałe dla zespołów liczących 3–10 osób, które drukują
od 500 do 3000 stron miesięcznie
• Najszybsze wydruki2 w tej klasie urządzeń HP — do 45 str./min
w normalnym trybie biurowym
• Wkład standardowy: 3500/3000 stron (w czerni/w kolorze)
• Zużywa znacząco mniej energii14

Funkcje

PageWide i PageWide Pro

PageWide Enterprise

Jednoprzebiegowe skanowanie
dwustronne

Do 26 obrazów na minutę w formacie A4 15, 16

Do 70 obrazów na minutę, w formacie A415, 16

Bezpieczeństwo urządzenia,
danych i dokumentów

Kompleksowe zabezpieczenia5 dzięki wbudowanym
funkcjom, takim jak bezpieczne uruchamianie, bezpieczne
wbudowane oprogramowanie oraz automatyczna kontrola
integralności kodów.

Najwyższy poziom bezpieczeństwa6 wśród urządzeń HP,
w tym technologia HP Sure Start, stosowanie list
dozwolonych kodów oraz wykrywanie włamań
w czasie pracy

Ponad 100 wbudowanych ustawień zabezpieczeń
w modelu 477dw;
ponad 70 w modelu 452dw

Ponad 200 wbudowanych ustawień zabezpieczeń
w urządzeniach wielofunkcyjnych z serii 586;
ponad 100 w urządzeniach z serii 556

Intuicyjny kolorowy ekran
dotykowy

10,9 cm — 377dw i 477dw monochromatyczny
wyświetlacz graficzny 5,08 cm — 352dw i 452dw

Odchylany wyświetlacz 20,3 cm —
urządzenia wielofunkcyjne z serii 586 10,9 cm —
urządzenia wielofunkcyjne z serii 556

Rozszerzenie pamięci

Niedostępne

Opcjonalne rozszerzenie pamięci o 1 GB

Możliwość rozszerzenia funkcji

Rozszerzenie funkcji za pomocą HP Open Extensible
Platform (OXP) z kontrolą zadań, obsługa kart
zbliżeniowych — tylko model 477dw

Pełne możliwości rozszerzenia funkcji za pomocą HP OXP
i Hardware Integration Pocket (HIP) 17

Maksymalna pojemność
podajników

1550 arkuszy z opcjonalnymi podajnikami — 377dw i
477dw 18

2050 arkuszy z opcjonalnymi podajnikami
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Technologia HP PageWide
Technologia HP PageWide zapewnia
profesjonalną jakość kolorów, niski
koszt posiadania3, 4, fenomenalną
prędkość1, 2, a także niskie zużycie
energii14, 19
Wysoka wydajność i profesjonalna jakość wydruków
w kolorze oraz zaawansowane funkcje bezpieczeństwa
i energooszczędność znacznie zwiększają efektywność
pracy biura. Technologia HP PageWide zapewnia:
• Niski całkowity koszt posiadania3, 4
• Dużą prędkość druku1, 2 — do 75 stron na minutę
• Szybkie jednoprzebiegowe skanowanie dwustronne

•
•
•
•

•

(urządzenia wielofunkcyjne) — do 70 obrazów
na minutę, w formacie A415, 16
Znaczące zmniejszenie zużycia energii14, 19
Dokumenty odporne na działanie wody,
rozmazywanie, blaknięcie i zakreślacze 20
Mała liczba wymienialnych części 21
Możliwość jednoczesnego korzystania z różnych
funkcji — skanowanie, kopiowanie lub wysyłanie
faksu 22, gdy inny użytkownik drukuje (tylko
urządzenia wielofunkcyjne)
Drukowanie dokumentów programów Microsoft Word
i PowerPoint® z pamięci USB (tylko model 477dw) 23
Więcej informacji znajduje się w dokumencie dotyczącym technologii HP PageWide 24.

Najważniejsze cechy wzornictwa
System
zapisu
PageWide
• 42 240 dysz /10 560 na każdy

kolor zapewnia precyzyjne
dozowanie atramentu
w odpowiednich miejscach
• Nieruchome głowice drukujące –

porusza się tylko papier,
co umożliwia szybkie
drukowanie jednoprzebiegowe

Wkłady
HP 970/981
• Szybkoschnący atrament

odporny na działanie wody,
rozmazywanie, blaknięcie
i zakreślacze5
• Duże nasycenie czerni i kolorów

w celu zapewnienia
profesjonalnej jakości
wydruków kolorowych 25
• Materiały eksploatacyjne

w wersjach XL9, 12 i XXL8
zapewniają dłuższy okres
między wymianą wkładów
• Ekonomiczne wydruki,

za każdym razem

Precyzyjny
ruch papieru
• Duża przepustowość umożliwia

szybsze drukowanie
• Regulowane prowadnice

papieru przytrzymują wydruki
z dwóch stron, układając je
w estetyczny stos

Niezawodna
jakość
wydruków
• Wytrzymała głowica

zaprojektowana z myślą o całym
cyklu użytkowania drukarki
• Każda dysza ma zapewnione

wsparcie, co pozwala uzyskać
profesjonalną jakość wydruków
• Automatyczne serwisowanie

głowicy zapobiega awariom,
gwarantując powtarzalną jakość
wydruków
• Automatyczne testowanie

i zastępowanie wadliwych
dysz wykrywa blokady
i odblokowuje głowice,
dzięki czemu urządzenie
zapewnia powtarzalną jakość
wydruków przez długi czas
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Zwiększ konkurencyjność swojej firmy
Wszechstronne rozwiązania z zakresu procesów biznesowych i druku
HP JetAdvantage pomagają uprościć kluczowe procesy i zadania w firmie.
Najnowsze narzędzia zwiększające wydajność zarządzania flotą drukarek
pomagają zmniejszyć obciążenie i koszty działu IT, zwiększają wydajność
pracowników oraz zapewniają bezpieczeństwo drukowania, w zależności
od wymagań. Więcej informacji można uzyskać, korzystając z poniższych
witryn i zasobów:
Rozwiązania HP JetAdvantage: hp.com/go/printingsolutions
Przewodnik dotyczący zgodności rozwiązań HP JetAdvantage:
hp.com/go/compatibilityguide
Globalne centrum rozwiązań HP JetAdvantage: hp.com/go/gsc
Funkcja HP Secure Printing: hp.com/go/printersthatprotect
Dokument dotyczący rozwiązań HP JetAdvantage 26
Opis rozwiązań HP Print Security 27

Dowiedz się więcej na stronie
hp.com/go/pagewidebusiness
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Film dotyczący zagrożeń bezpieczeństwa i rozwiązań HP JetAdvantage 28

Porównanie wszystkich wielofunkcyjnych urządzeń biznesowych HP formatu A4 w cenach od 1000 do 3000 EUR (w porównaniu z urządzeniami wielofunkcyjnymi z serii 586) i kolorowych drukarek biznesowych formatu A4 w cenach od
500 do 1249 EUR (w porównaniu z drukarkami z serii 556) w oparciu o aktualne na listopad 2015 roku dane opublikowane przez producentów dla najszybszego dostępnego trybu drukowania w kolorze. Prędkości urządzeń HP PageWide podano
w oparciu o zwykły tryb biurowy bez uwzględnienia pierwszej strony. Więcej informacji na stronie hp.com/go/pagewidebusiness.
Porównanie wszystkich kolorowych drukarek biznesowych HP w cenach od 300 do 600 EUR (w porównaniu z modelami 352dw i 377dw) i wszystkich kolorowych drukarek biznesowych HP w cenach od 300 do 800 EUR (w porównaniu z modelami
Pro 452dw i 477dw) oraz urządzeń wielofunkcyjnych w cenach od 400 do 1000 EUR, w oparciu o aktualne na listopad 2015 roku dane opublikowane przez producentów dla najszybszego dostępnego trybu drukowania w kolorze. Prędkości urządzeń
HP PageWide podano w oparciu o zwykły tryb biurowy bez uwzględnienia pierwszej strony. Więcej informacji na stronie hp.com/go/pagewidebusiness.
Porównanie całkowitego kosztu posiadania dla 150 000 stron, w oparciu o podane przez producentów dane dotyczące liczby stron i zużycia energii, zalecane ceny detaliczne sprzętu i materiałów eksploatacyjnych HP, koszt wydruku jednej strony na podstawie
wydajności ISO przy nieprzerwanym drukowaniu w trybie domyślnym z wykorzystaniem wkładów o największej pojemności, materiałów eksploatacyjnych do wszystkich kolorowych biznesowych urządzeń wielofunkcyjnych A4 firmy HP w cenach od
1000 do 3000 EUR (w porównaniu z urządzeniami wielofunkcyjnymi z serii 586) i wszystkich kolorowych drukarek biznesowych A4 firmy HP w cenach od 500 do 1249 EUR (w porównaniu z drukarkami z serii 556), dane aktualne na listopad
2015 roku. Więcej informacji na stronie hp.com/go/pagewidebusiness i hp.com/go/learnaboutsupplies.
Porównanie całkowitego kosztu posiadania dla 90 000 stron, w oparciu o podane przez producentów dane dotyczące liczby stron i zużycia energii, zalecane ceny detaliczne sprzętu i materiałów eksploatacyjnych HP, koszt wydruku jednej strony
na podstawie wydajności ISO przy nieprzerwanym drukowaniu w trybie domyślnym z wykorzystaniem wkładów o największej pojemności, materiałów eksploatacyjnych do wszystkich kolorowych drukarek biznesowych A4 firmy HP w cenach od
300 do 800 EUR i urządzeń wielofunkcyjnych HP w cenach od 400 do 1000 EUR, dane aktualne na listopad 2015 roku. Więcej informacji na stronie hp.com/go/pagewidebusiness i hp.com/go/learnaboutsupplies.
Stwierdzenie dotyczące najwyższego bezpieczeństwa w swojej klasie i funkcji dotyczących zarządzania flotą jest oparte na porównaniu wbudowanych funkcji wszystkich kolorowych drukarek biznesowych HP w cenach od 300 do 800 EUR
i urządzeń wielofunkcyjnych w cenach od 400 do 1000 EUR według danych aktualnych na listopad 2015 roku. Więcej informacji na stronie hp.com/go/pagewidebusiness.
W oparciu o opublikowany przez HP w 2015 r. przegląd zintegrowanych funkcji bezpieczeństwa w drukarkach HP. Tylko urządzenia klasy HP Enterprise z funkcją FutureSmart oferują połączenie funkcji bezpieczeństwa do sprawdzania integralności
do poziomu BIOS z narzędziami do samonaprawy. Aby aktywować funkcje bezpieczeństwa, może być wymagany pakiet aktualizacji FutureSmart. Więcej informacji na stronie hp.com/go/printersthatprotect oraz hp.com/go/pagewidebusiness
HP zaleca, aby liczba drukowanych stron mieściła się w optymalnym zakresie wyznaczonym na podstawie takich czynników, jak okres między zamawianiem materiałów eksploatacyjnych i wykorzystanie urządzenia w czasie przedłużonego okresu
gwarancyjnego.
Wydajność podana na podstawie wydajności wkładów według normy ISO 24711 dla oryginalnych wkładów XXL HP 981Y PageWide, które nie są dołączone do drukarki i wymagają oddzielnego zakupu. Porównanie w oparciu o wydajność wkładów
według normy ISO 24711 dla oryginalnych wkładów XXL HP 981Y PageWide w porównaniu z oryginalnymi wkładami HP 981 PageWide. Więcej informacji na stronie hp.com/go/learnaboutsupplies.
Na podstawie wydajności wkładów według normy ISO 24711 dla oryginalnych wkładów XL HP 981 PageWide w porównaniu z oryginalnymi wkładami HP 981 Page Wide. Więcej informacji na stronie hp.com/go/learnaboutsupplies.
Funkcja skanowania do SharePoint jest obsługiwana wyłącznie przez kolorowe urządzenie wielofunkcyjne HP PageWide Enterprise Flow 586z i wymaga podłączenia urządzenia do Internetu. Dostęp do usług może wymagać rejestracji.
Dostępność aplikacji może się różnić w zależności od kraju, języka i umowy. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie hpconnected.com.
Napęd HP High-Performance Secure Hard Disk jest dostępny wyłącznie z kolorowymi urządzeniami wielofunkcyjnymi HP PageWide Enterprise z serii 586 oraz kolorowymi urządzeniami HP PageWide Enterprise 556xh.
Oryginalne wkłady XL HP PageWide 970X nie są dołączone do drukarki i wymagają oddzielnego zakupu. Porównanie na podstawie wydajności wkładów według normy ISO 24711 dla oryginalnych wkładów XL HP 970 PageWide w porównaniu z oryginalnymi
wkładami HP 970 Page Wide. Wkłady XL są zgodne wyłącznie z urządzeniami wielofunkcyjnymi i drukarkami HP PageWide Pro z serii 400. Więcej informacji na stronie hp.com/go/learnaboutsupplies.
Funkcja HP Color Access Control dostępna tylko dla urządzeń HP PageWide Pro z ekranem dotykowym 10,9 cm (4,3 cala) i urządzeń PageWide Enterprise. Dowiedz się więcej na stronie hp.com/go/pagewidebusiness.
Informacje dotyczące zużycia energii podano w oparciu o typowe zużycie energii (TEC) według danych ze strony energystar.gov. Dane znormalizowane w celu ustalenia wydajności energetycznej tej samej klasy drukarek HP dla firm w cenach od 300
do 800 EUR i urządzeń wielofunkcyjnych w cenach od 400 do 1000 EUR, aktualne na listopad 2015 roku. W zależności od ustawień urządzenia. Dowiedz się więcej na stronie hp.com/go/pagewidebusiness.
Jednoprzebiegowe skanowanie dwustronne jest obsługiwane wyłącznie przez urządzenia wielofunkcyjne HP PageWide 377dw i HP PageWide Pro 477dw oraz kolorowe urządzenie wielofunkcyjne HP PageWide Enterprise z serii 586. Wymaga
połączenia drukarki z Internetem. Dostęp do usług może wymagać rejestracji. Dostępność aplikacji może się różnić w zależności od kraju, języka i umowy. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie hpconnected.com.
Szybkość skanowania zmierzona przy użyciu automatycznego podajnika dokumentów. Rzeczywiste szybkości przetwarzania mogą się różnić w zależności od rozdzielczości skanowania, warunków sieciowych, parametrów komputera oraz oprogramowania.
Rozwiązania wdrażane za pomocą Hardware Integration Pocket (HIP) mogą wymagać zakupu dodatkowych elementów.
Opcjonalne podajniki papieru i podstawa są obsługiwane wyłącznie przez modele urządzeń wielofunkcyjnych HP PageWide 377dw i HP PageWide Pro 477dw.
Informacje dotyczące zużycia energii dla urządzeń dla biznesu podano w oparciu o typowe zużycie energii (TEC) według danych ze strony energystar.gov. Dane znormalizowane w celu ustalenia wydajności energetycznej kolorowych laserowych
urządzeń wielofunkcyjnych HP tej samej klasy w cenach od 1000 do 3000 EUR i kolorowych drukarek laserowych w cenach od 500 do 1249 EUR, aktualne na listopad 2015 roku. Dowiedz się więcej na stronie hp.com/go/pagewidebusiness.
Odporność na wodę, rozmazywanie, blaknięcie i zakreślacze w oparciu o normę ISO 11798 i wewnętrzne testy HP. Szczegóły na stronie hp.com/go/printpermanence.
Mniejsze wymagania w zakresie serwisowania w oparciu o 150 000 wydrukowanych stron i opublikowane porównania kolorowych drukarek laserowych HP tej samej klasy w cenach od 300 do 600 EUR i urządzeń wielofunkcyjnych HP w cenach
od 400 do 800 EUR (w porównaniu z modelami 352dw i 377dw), od 300 do 800 EUR i urządzeń wielofunkcyjnych w cenach od 400 do 1000 EUR (w porównaniu z modelami Pro 452dw i 477dw) oraz w cenach od 1000 do 3000 EUR
(w porównaniu z urządzeniami wielofunkcyjnymi z serii 586 i drukarkami z serii 556), dane aktualne na listopad 2015 roku, udział w rynku według danych IDC za III kwartał 2015 roku. Dowiedz się więcej na stronie hp.com/go/pagewidebusiness.
Faks jest obsługiwany wyłącznie przez modele urządzeń wielofunkcyjnych HP PageWide 377dw, HP PageWide Pro 477dw oraz kolorowe urządzenie wielofunkcyjne HP PageWide Enterprise 586f/z.
Funkcja obsługiwana wyłącznie przez urządzenie wielofunkcyjne 477dw, działa z wersjami programów Microsoft Word i PowerPoint 2003 i nowszymi. Obsługiwane są wyłącznie czcionki alfabetu łacińskiego.
Dokument dotyczący technologii HP PageWide jest dostępny pod adresem http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=4AA4-3489EEW&cc=us&lc=en.
Na podstawie wewnętrznych testów HP dotyczących oryginalnych atramentów pigmentowych HP na papierze ColorLok®.
Dokument dotyczący rozwiązań HP JetAdvantage http://www8.hp.com/h20195/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA5-4773EEW.
Opis rozwiązań HP Print Security jest dostępny pod adresem http://h20195.www2.hp.com/V2/GetPDF.aspx/4AA3-1295EEW.pdf.
Film dotyczący zagrożeń bezpieczeństwa i rozwiązań HP JetAdvantage jest dostępny pod adresem http://h20621.www2.hp.com/video-gallery/us/en/products/D00D8A0C-D648-486E-9642-D720EDCF647F/r/video/.
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