Broşür

Yepyeni baskı teknolojisi
HP PageWide ile tanışın
Baskı teknolojisini yeniden keşfetmek. Beklentilere meydan okumak.
Baskı teknolojisini yeniden keşfediyoruz çünkü teknolojiniz beklentilere meydan okuduğunda, çalışanlarınız
da aynısını yapar. HP PageWide Teknolojisi şirketlere baskı alma ve işlerini yürütme biçimlerini yeniden keşfetme
olanağı sunuyor. HP PageWide, tüm sayfayı tek geçişte basarak, milyonlarca damlacığı iğne ucu hassasiyetiyle
sayfaya düzgün bir biçimde dağıtır. Sonuç, olağanüstü enerji verimliliği ve düşük maliyetle alınan yüksek kaliteli
baskılar olur. Bir HP PageWide yazıcıyı seçtiğinizde, sınıfının en iyisi bir toplam BT mülkiyeti maliyetine karşılık,
olağanüstü hızlara1, 2 ve profesyonel kalitede renklere kavuşursunuz3, 4. Üstelik, HP PageWide yazıcılarda uçtan
uca güvenlik 5, 6 ve filo yönetimi özellikleri yerleşik olarak sunulur. Teknolojiniz böyle çalıştığında, çalışanlarınız
da aynısını yapar.
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Yeni HP PageWide yazıcılarla ve MFP’lerle tanışın
HP PageWide Enterprise 500 serisi MFP’ler ve yazıcılar
• Ayda 2000 ila 7500 sayfa baskı alan 5-15 kişilik ekipler için ideal 7
• HP ürünleri arasındaki en iyi baskı hızları1: dakikada 75 sayfaya (ppm)
kadar, Genel Ofis modu
• Ekstra yüksek kapasiteli kartuşlar: 20.000/16.000 sayfa (siyah/renkli) 8
ve yüksek kapasiteli kartuşlar: 11.000/10.000 sayfa (siyah/renkli) 9
• Flow MFP seçeneği (586z): çek-çıkar klavye, HP EveryPage,
tümleşik OCR, Microsoft SharePoint®’e gönder 10 ve daha fazlası
• HP Yüksek Performanslı Güvenli Sabit Disk (minimum 320 GB) 11

HP PageWide Pro 400 serisi MFP ve yazıcı
• Ayda 750 ila 4500 sayfa baskı alan 3-10 kişilik ekipler için ideal7
• HP ürünleri arasındaki en iyi baskı hızları2: 55 ppm’ye kadar, GO modu
• Yüksek kapasiteli toner kartuşu: 10.000/7.000 sayfa (siyah/renkli) 12
• HP Color Access Control13 (yalnızca 400 serisinde yer alan 477dw modeli)
• Dikkat çekici düzeyde düşük enerji kullanımına sahiptir 14

HP PageWide 300 serisi MFP ve yazıcı
• Ayda 500 ila 3000 sayfa baskı alan 3-10 kişilik ekipler için ideal
• HP ürünleri arasındaki en iyi baskı hızları2: 45 ppm’ye kadar, GO modu
• Standart toner kartuşu: 3500/3000 sayfa (siyah/renkli)
• Dikkate değer düzeyde düşük enerji kullanımına sahiptir14

Özellikler

PageWide ve PageWide Pro

PageWide Enterprise

Tek geçişte çift taraflı tarama

Dakikada 26 görüntüye (ipm) kadar, A4 15, 16

70 ipm’ye kadar, A415, 16

Yazıcı, veri ve belge güvenliği

Güvenli önyükleme, güvenli yazıcı yazılımı ve çalışma
zamanı kodu sağlamlık doğrulaması gibi tümleşik
özelliklerle kapsamlı güvenlik5

HP Sure Start, beyaz liste oluşturma ve çalışma zamanı
izinsiz giriş tespiti gibi özelliklerle HP’nin en yoğun güvenlik
özellikleri6

477dw modelinde 100'den;
452dw modelinde 70'den fazla tümleşik güvenlik ayarı

MFP 586 serisinde 200'den;
556 serisinde 100'den fazla tümleşik güvenlik ayarı

10,9 cm—377dw ve 477dw
5,08 cm mono grafik ekran—352dw ve 452dw

20,3 cm dönebilen—MFP 586 serisi
10,9 cm—556 serisi

Bellek yükseltme

Mevcut değil

İsteğe bağlı 1 GB bellek yükseltme

Genişletilebilirlik

İş muhasebesi olanakları sunan HP Açık Genişletilebilirlik
Platformu (OXP) ile genişletilebilirlik; yakınlık kartlarını
destekler—yalnızca 477dw

HP OXP ve Donanım Tümleştirme Cebi (HIP) sayesinde tam
genişletilebilirlik 17

Maksimum giriş kapasitesi

İsteğe bağlı giriş tepsileriyle 1550 sayfa –
377dw ve 477dw 18

İsteğe bağlı giriş tepsileriyle 2050 sayfa

Kullanıcı dostu renkli
dokunmatik ekran

2
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HP PageWide Teknolojisi
HP PageWide Teknolojisi,
profesyonel kalitede renkler,
düşük sahip olma maliyeti3, 4,
olağanüstü hızlar1, 2 ve yüksek
enerji verimliliği14, 19 sunar.
Yüksek performanslı, profesyonel kalitede baskı
seçeneklerinin yanı sıra güçlü güvenlik özellikleri
ve enerji verimliliğiyle ofis üretkenliğinizi artırın.
HP PageWide'ın sunduğu özellikler:
• Düşük toplam BT mülkiyeti maliyeti3, 4
• Muhteşem baskı hızları1, 2—75 ppm’ye kadar
• Hızlı tek geçişte, çift taraflı tarama (MFP ürünler)

—70 ipm’ye kadar, A415, 16
• Enerji kullanımında kayda değer azalma14, 19
• Suya, bulaşmaya, solmaya ve işaret kalemlerine

dayanıklı, uzun ömürlü belgeler 20
• En az sayıda değiştirilebilir parça 21
• Aynı anda birden çok fonksiyon: Bir başkası baskı

alırken, belge tarayın, kopyalayın veya faks gönderin 22;
böylece işleriniz aksamasın (yalnızca MFP’ler)
• USB ile Microsoft Word ve PowerPoint® belgeleri

basın (yalnızca 477dw modeli) 23
Daha fazla bilgi için bkz. HP PageWide Teknolojisi teknik incelemesi 24.

Önemli tasarım unsurları
PageWide
baskı sistemi
• Renk başına 42.240 / toplam

10.560 nozzle mürekkebi
tam olması gereken noktaya
gönderir
• Sabit baskı kafası sayesinde

sadece kağıdın hareket
etmesiyle tek geçişte hızlı
baskı

HP 970/981
toner kartuşları
• Hızlı kuruyan, suya,

bulaşmaya, solmaya, işaret
kalemlerine dayanıklı, uzun
ömürlü baskılar5
• Profesyonel kalitede renkli

belgeler için yüksek siyah ve
renk doygunluğu 25
• Yüksek kapasiteli9, 12 ve ekstra

yüksek kapasiteli8 sarf
malzemeleri sayesinde sarf
malzemesi değiştirmek
zorunda kalmadan uzun süre
baskı almaya devam edebilirsiniz
• Her seferinde hesaplı baskılar

Hassas kağıt
hareketi
• Yüksek giriş/çıkış hızlarıyla

daha hızlı baskı
• Ayarlanabilir kağıt kılavuzları

sayesinde basılan sayfalar
çıkış tepsisinde her iki taraftan
düzgün şekilde tutularak
istiflenir

Güvenilir baskı
kalitesi
• Yazıcı ömrü boyunca dayanmak

üzere tasarlanmış sağlam baskı
kafası
• Her nozzle’ın bir yedeğinin

olmasını sağlayan tasarım
sayesinde her seferinde
profesyonel baskı kalitesi
• Otomatik baskı kafası bakımı

sayesinde baskı çubuğunun
hasarsızlığı ve tutarlı baskı
kalitesi garanti edilir
• Tutarlı baskı kalitesinin ileriki

zamanlarda da devam etmesini
sağlamak için baskı
kafalarındaki tıkanıklıkları tespit
edip gideren otomatik nozzle
testi ve yedek nozzle tayini
3
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Rekabet gücünüzü artırın
HP JetAdvantage iş akışlarını ve baskı çözümlerini kullanarak iş yerinizdeki süreçleri
ve görevleri en iyi şekilde düzenleyin. Etkili yazıcı filosu yönetimi olanağı sağlayan
en gelişmiş araçlar, BT iş yükünü ve maliyetlerini azaltmanıza, personel üretkenliğini
geliştirmenize ve kullanıcıların işinizin gerektirdiği her yerden güvenli bir biçimde
baskı almalarını sağlamanıza yardımcı olur. Daha fazla bilgi için aşağıdaki web
sitelerine ve kaynaklara başvurun:
HP JetAdvantage Çözümleri: hp.com/go/printingsolutions
HP JetAdvantage Çözümleri Uyumluluk Kılavuzu: hp.com/go/compatibilityguide
HP JetAdvantage Global Çözüm Merkezi: hp.com/go/gsc
HP Güvenli Baskı: hp.com/go/printersthatprotect
HP JetAdvantage Çözümleri özeti 26
HP Baskı Güvenlik Çözümlerine genel bakış 27
Güvenlik riskleri ve HP JetAdvantage çözümleri videosu 28

Detaylı bilgi için:
hp.com/go/pagewidebusiness
Enterprise yazıcılara ait karşılaştırma, Kasım 2015 itibarıyla fiyatı 1000€ - 3000€ arasında olan tüm HP renkli kurumsal A4 MFP’lerin (MFP 586 serisiyle yapılan karşılaştırma) ve fiyatı 500€ - 1249€ arasında olan renkli kurumsal A4
yazıcıların (556 yazıcı serisiyle yapılan karşılaştırma) üreticileri tarafından yayınlanmış mevcut en hızlı renkli mod özelliklerine dayanmaktadır. HP PageWide hızları, ilk sayfa hariç olmak üzere, Genel Ofis modunda
karşılaştırılmıştır. Daha fazla bilgi için bkz. hp.com/go/pagewidebusiness.
2
Karşılaştırma, Kasım 2015 itibarıyla fiyatı 300€ - 600€ arasında olan tüm HP renkli ofis yazıcılarının (352dw ve 377dw ile yapılan karşılaştırma), fiyatı 300€ - 800€ arasında olan tüm HP renkli ofis yazıcılarının (Pro 452dw ve 477dw
ile yapılan karşılaştırma) ve fiyatı 400€ - 1000€ arasında olan MFP’lerin üreticileri tarafından yayınlanmış mevcut en hızlı renkli mod özelliklerine dayanmaktadır. HP PageWide hızları, ilk sayfa hariç olmak üzere, Genel Ofis modunda
karşılaştırılmıştır. Daha fazla bilgi için bkz. hp.com/go/pagewidebusiness.
3
Toplam BT mülkiyeti maliyeti karşılaştırmasında, 150.000 sayfa, üreticilerin yayınladıkları sayfa baskı sayısı ve enerji kullanımı özellikleri, üreticilerin HP donanımlar ve sarf malzemeleri için tavsiye ettikleri satış fiyatları, mevcut
en yüksek kapasiteli toner kartuşlarıyla varsayılan modda sürekli baskıyla ISO sayfa baskı sayısını baz alan sayfa başı maliyetler, Kasım 2015 itibarıyla fiyatı 1000€ - 3000€ arasında olan tüm HP renkli A4 kurumsal MFP’lerin
(MFP 586 serisiyle yapılan karşılaştırma) ve fiyatı 500€ - 1249€ arasında olan tüm HP renkli A4 kurumsal yazıcıların (556 yazıcı serisiyle yapılan karşılaştırma) uzun ömürlü sarf malzemeleri esas alınmıştır. Daha fazla bilgi için
bkz. hp.com/go/pagewidebusiness ve hp.com/go/learnaboutsupplies.
4
Toplam BT mülkiyeti maliyeti karşılaştırmasında, 90.000 sayfa, üreticilerin yayınladıkları sayfa baskı sayısı ve enerji kullanımı özellikleri, üreticilerin HP donanımlar ve sarf malzemeleri için tavsiye ettikleri satış fiyatları, mevcut en yüksek
kapasiteli toner kartuşlarıyla varsayılan modda sürekli baskıyla ISO sayfa baskı sayısını baz alan sayfa başı maliyetler, Kasım 2015 itibarıyla fiyatı 300€ - 800€ arasında olan tüm HP renkli ofis yazıcıları ve fiyatı 400€ - 1000€
arasında olan MFP’lerin uzun ömürlü sarf malzemeleri esas alınmıştır. Gerçek fiyatlar değişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için bkz. hp.com/go/pagewidebusiness ve hp.com/go/learnaboutsupplies.
5
HP ürünleri arasındaki en iyi güvenlik filo yönetimi iddiası, Kasım 2015 itibarıyla fiyatı 300€ - 800€ arasında olan tüm HP renkli ofis yazıcılarının ve fiyatı 400€ - 1000€ arasında olan tüm renkli kurumsal MFP’lerin yerleşik
özelliklerinin karşılaştırılmasına dayanmaktadır. Daha fazla bilgi için bkz. hp.com/go/pagewidebusiness.
6
HP’nin 2015 yılında, HP yazıcıların yayınlanmış yerleşik güvenlik özellikleri üzerinde yaptığı inceleme esas alınmıştır. Yalnızca FutureSmart özellikli Enterprise sınıfı ürünler, bütünlük kontrollerinden kendi kendini onarma
becerisine sahip BIOS'a kadar uzanan güvenlik özellikleri sunar. Güvenlik özelliklerini etkinleştirmek için FutureSmart hizmet paketinin güncellenmesi gerekli olabilir. Daha fazla bilgi için bkz. hp.com/go/printersthatprotect ve
hp.com/go/pagewidebusiness.
7
HP, sarf malzemesi yenileme aralıkları ve uzatılmış garanti süresindeki yazıcı ömrü dahil çeşitli faktörlere dayanarak, aylık basılan sayfa sayısının, en iyi yazıcı performansı açısından belirtilen aralıkta olmasını önermektedir.
8
Sayfa baskı sayısı, HP 981Y Ekstra Yüksek Kapasiteli Orijinal PageWide Kartuşları için ISO 24711 toner kartuşu sayfa baskı sayılarına dayanmaktadır. Belirtilen toner kartuşu satın alınan yazıcıyla birlikte verilmez; ayrıca satın
alınır. Karşılaştırma, ISO 24711 toner kartuşu sayfa baskı sayıları temelinde, HP 981 Orijinal PageWide Kartuşlarıyla karşılaştırıldığında, HP 981Y Ekstra Yüksek Kapasiteli Orijinal PageWide kartuşlarının sayfa baskı sayılarına
dayanmaktadır. Daha fazla bilgi için bkz. hp.com/go/learnaboutsupplies.
9
HP 981 serisi Orijinal PageWide Kartuşlarıyla HP 981 serisi Yüksek Kapasiteli Orijinal PageWide Kartuşlarının sayfa baskı sayıları arasındaki ISO 24711 toner kartuşu sayfa baskı sayısı karşılaştırmasını temel almaktadır. Daha
fazla bilgi için bkz. hp.com/go/learnaboutsupplies.
10
SharePoint’e tarama özelliği yalnızca HP PageWide Enterprise Renkli Flow MFP 586z modelinde mevcuttur ve MFP’ye İnternet bağlantısı gerektirir. Hizmetler kayıt gerektirebilir. Uygulamaların kullanılabilirliği ülke, dil ve
kullanım hakları açısından değişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için bkz. hpconnected.com.
11
HP Yüksek Performanslı Güvenli Sabit Disk yalnızca HP PageWide Enterprise Renkli MFP 586 serisinde ve HP PageWide Enterprise Renkli 556xh’de mevcuttur.
12
HP 970X Yüksek Kapasiteli Orijinal PageWide kartuşları satın alınan yazıcıyla birlikte verilmezler; ayrıca satın alınmaları gerekir. HP 970 serisi Yüksek Kapasiteli Orijinal PageWide Kartuşlarıyla HP 970 serisi Orijinal PageWide
kartuşlarının sayfa baskı sayıları arasındaki ISO 24711 toner kartuşu sayfa baskı sayısı karşılaştırmasını temel almaktadır. Yüksek kapasiteli toner kartuşları yalnızca HP PageWide Pro 400 serisi MFP’lerle ve yazıcılarla uyumludur.
Daha fazla bilgi için bkz. hp.com/go/learnaboutsupplies.
13
HP Color Access Control yalnızca, 10,9 cm (4,3 inç) dokunmatik ekrana sahip HP PageWide Pro yazıcı ve MFP’lerde ve HP PageWide Enterprise yazıcı ve MFP’lerde bulunur. Daha fazla bilgi için bkz. hp.com/go/pagewidebusiness.
14
Enerji iddiası, energystar.gov adresinde yayınlanan TEC verilerine dayanmaktadır. Veriler, Kasım 2015 itibarıyla, fiyatı 300€ - 800€ arasında olan aynı sınıftaki HP ofis yazıcılarının ve fiyatı 400€ - 1249€ arasında olan MFP’lerin
enerji verimliliğini belirlemek üzere standartlaştırılmıştır. Cihaz ayarlarına bağlıdır. Daha fazla bilgi için bkz. hp.com/go/pagewidebusiness.
15
Tek geçişte çift taraflı tarama yalnızca HP PageWide MFP 377dw, HP PageWide Pro MFP 477dw ve HP PageWide Enterprise Renkli MFP 586 serisinde mevcuttur. Yazıcıya İnternet bağlantısı gerektirir. Hizmetler kayıt gerektirebilir.
Uygulamaların kullanılabilirliği ülke, dil ve kullanım hakları açısından değişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için bkz. hpconnected.com.
16
Tarama hızları Otomatik Belge Besleyici’den ölçülmüştür. Gerçek işlem hızı, tarama çözünürlüğüne, ağ şartlarına, bilgisayar performansına ve uygulama yazılımına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
17
Donanım Tümleştirme Cebi (HIP) üzerinden uygulanan çözümler, ilave satın almalar gerektirebilir.
18
İsteğe bağlı kağıt tepsileri ve stand yalnızca HP PageWide MFP 377dw ve HP PageWide Pro MFP 477dw modellerinde desteklenmektedir.
19
Enterprise yazıcı enerji iddiası, energystar.gov adresinde yayınlanan TEC verilerine dayanmaktadır. Veriler, Kasım 2015 itibarıyla, fiyatı 1000€ - 3000€ arasında olan aynı sınıftaki HP renkli lazer MFP’lerin ve fiyatı 500€ - 1249€
arasında olan aynı sınıftaki renkli lazer yazıcıların enerji verimliliğini belirlemek üzere standartlaştırılmıştır. Daha fazla bilgi için bkz. hp.com/go/pagewidebusiness.
20
Suya, bulaşmaya, solmaya ve işaret kalemlerine dayanıklılık konusunda, ISO 11798 ve HP’nin dahili testleri baz alınmıştır. Ayrıntılar için bkz. hp.com/go/printpermanence.
21
Daha az sayıda programlanmış bakım gereksinimi, IDC tarafından 2015’in 3. çeyreği için bildirilen pazar payları temelinde, 150.000 sayfa baskıya ve Kasım 2015 itibarıyla fiyatı 300€ - 600€ arasında olan aynı sınıftaki HP renkli lazer
yazıcıların, fiyatı 400€ - 800€ arasında (352dw ve 377dw ile yapılan karşılaştırma), 300€ - 800€ arasında, 400€ - 1000€ arasında (Pro 452dw ve 477dw ile yapılan karşılaştırma) ve 1000€ - 3000€ arasında (MFP 586 serisi
ve 556 yazıcı serisiyle yapılan karşılaştırma) olan MFP’lerin yayınlanmış karşılaştırmalarına dayanmaktadır. Daha fazla bilgi için bkz. hp.com/go/pagewidebusiness.
22
Faks yalnızca HP PageWide MFP 377dw, HP PageWide Pro MFP 477dw ve HP PageWide Enterprise Renkli MFP 586f/z modellerinde mevcuttur.
23
Özellik yalnızca MFP 477dw modelinde mevcuttur ve Microsoft Word ve PowerPoint 2003 ve sonraki sürümlerinde desteklenmektedir. Yalnızca Latin karakterlerini kullanan yazı tipleri desteklenmektedir.
24
HP PageWide Teknolojisi teknik incelemesi şu adreste bulunabilir: http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=4AA4-3489EEW&cc=us&lc=en.
25
Orijinal HP pigment mürekkepleriyle ColorLok® kağıtlar üzerinde yapılan HP dahili testleri baz alınmıştır.
26
HP JetAdvantage Çözümleri özeti şu adreste bulunabilir: http://www8.hp.com/h20195/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA5-4773EEW.
27
HP Baskı Güvenlik Çözümlerine genel bakış şu adreste bulunabilir: http://h20195.www2.hp.com/V2/GetPDF.aspx/4AA3-1295EEW.pdf.
28
Güvenlik riskleri ve HP JetAdvantage çözümleri videosu şu adreste bulunabilir: http://h20621.www2.hp.com/video-gallery/us/en/products/D00D8A0C-D648-486E-9642-D720EDCF647F/r/video/.
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