Det bedste valg til
udskrivning for virksomheder
HP-løsninger til udskrivning for virksomheder
Vi redefinerer udskrivning til alle virksomheder – store som små. HP leverer de printere, forbrugsvarer og
serviceydelser, som du har behov for – hvad enten du har din egen virksomhed, administrerer et kontor eller IT eller
står for indkøb.

Kvalitet

Ydelse

Dokumenteret kvalitet og
Lynhurtige
pålidelighed fra det
udskrivningshastigheder
brand, du stoler på.
og fantastisk
udskriftskvalitet.

Design

Sikkerhed

Tjenester

Stilfulde, innovative
produkter, der leverer
effektive,
omkostningseffektive
resultater.

Markedets bedste sikkerhed1
plus styrings-, workflow- og
mobilløsninger.

Support, der passer til din
virksomhed – fra
standardgarantier til
fleksibel udvidet
vedligeholdelse.

Find den produktgruppe, der bedst passer til dine
erhvervsudskrivningsbehov.
HP OfficeJet Pro
Økonomisk, professionel
farveudskrivning – høj ydeevne i en
kompakt pakke til mindre virksomheder.

HP PageWide
Professionel farveudskrivning, markedets
laveste cost-of-ownership1,hurtigste
hastigheder2 plus den bedste
energieffektivitet3.

1til5 brugere
Månedlig udskriftsmængde

HP LaserJet
Førende laserydeevne, farvedokumenter
i den højeste professionelle kvalitet og
størst værdi for pengene ved
udskrivning i sort/hvid.

3til15

1til25+

brugere

brugere

Månedlig udskriftsmængde

Månedlig udskriftsmængde

Lav

HP’s laveste

Overkommelige

pris pr. side

driftsomkostninger
til
udskrivning2

udskrivningsomkost
ninger

Professionel

Professionel

dokumentkvalitet

dokumentkvalitet

Professionel plus
dokumenter den højeste
professionelle kvalitet

Uundværlige

Avancerede

Avancerede

sikkerheds- og
administrationsegenskaber

sikkerheds- og
administrationsegenskaber

sikkerheds- og
administrationsegenskaber

Hastigheder i
virksomhedsklassen

HP’s hurtigste
udskrivningsteknologi

Hurtige hastigheder fra
virksomhedsklassen til
erhvervsklassen

1. Baseret på HP's undersøgelse udgivet i 2015 om integrerede sikkerhedsfunktioner i konkurrerende printere i samme klasse. Det er kun HP's enheder i erhvervsklassen med FutureSmart, der tilbyder en kombination af
sikkerhedsfunktioner til integritetskontrol helt ned til BIOS med selvreparerende egenskaber. Der kræves muligvis en FutureSmart-servicepakkeopdatering for at aktivere sikkerhedsfunktionerne. Læs mere på
hp.com/go/printersthatprotect og hp.com/go/printersecurityclaims.
2. Samlede cost-of-ownership sammenlignes ved 90.000 sider for PageWide Pro og 150.000 sider for PageWide Enterprise. Producentens offentliggjorte specifikationer for udskriftskapacitet og energiforbrug, producentens vejledende
detailpriser for HP hardware og forbrugsvarer, gennemsnitlige detailpriser for konkurrerende enheder, pris pr. side baseret på ISO-kapacitet med uafbrudt udskrivning i standardtilstand med XL-patroner, holdbare forbrugsmaterialer til
alle A4-erhvervsfarveprintere i prisklassen €300–€1.249 og MFP'er i prisklassen €400-€3.000 pr. november 2015. Dette inkluderer ikke produkter med markedsandele på 1 % eller lavere, baseret på markedsandele som rapporteret af
IDC pr. 3. kvartal 2015. Læs mere på hp.com/go/pagewideclaims og hp.com/go/learnaboutsupplies.
3. Sammenligningen er baseret på producentens offentliggjorte specifikationer for de hurtigst mulige farvetilstande for alle A4-erhvervsfarveprintere i prisklassen €300–€1.249 og A4-MFP'er i prisklassen €400-€3.000 pr. november
2015. Dette inkluderer ikke produkter med markedsandele på 1 % eller lavere, baseret på markedsandele som rapporteret af IDC pr. 3. kvartal 2015. HP PageWide hastigheder er baseret på General Office-indstillingen og omfatter ikke
udskrivningen af første side. Læs mere på hp.com/go/printerspeeds.
4. Energipåstanden er baseret på sammenligninger af TEC-data rapporteret på energystar.gov. Data er normaliseret for at fastsætte energieffektiviteten af hovedparten af erhvervsfarveprintere i pro-klassen i prisklassen €300–€800 og
MFP'er i prisklassen €400–€1.000 og farvelaser-MFP'er i erhvervsklassen i prisklassen €1.000–€3.000 og farvelaserprintere i prisklassen €500–€1.249 pr. november 2015 baseret på markedsandele som rapporteret af IDC pr. 3. kvartal
2015. Afhængig af enhedsindstillinger. Læs mere på hp.com/go/pagewideclaims.
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