Η κορυφαία επιλογή
για τις επαγγελματικές εκτυπώσεις
Λύσεις επαγγελματικής εκτύπωσης HP
Ανακαλύπτουμε ξανά την εκτύπωση για κάθε επιχείρηση – μικρή ή μεγάλη. Είτε έχετε τη δική σας
επιχείρηση είτε είστε υπεύθυνοι για τη λειτουργία ενός γραφείου, τμήματος ΙΤ ή τμήματος προμηθειών, η
ΗΡ μπορεί να σας προσφέρει τους εκτυπωτές, τα αναλώσιμα και τις υπηρεσίες που χρειάζεστε.

Ποιότητα

Απόδοση

Σχεδίαση

Ασφάλεια

Υπηρεσίες

Αποδεδειγμένη ποιότητα
και αξιοπιστία από τη
μάρκα εκτυπωτών που
εμπιστεύεστε.

Εξαιρετικά γρήγορες
ταχύτητες και μοναδική
ποιότητα εκτύπωσης.

Κομψά, καινοτόμα προϊόντα
που παρέχουν εξαιρετικά και
οικονομικά αποτελέσματα.

Βέλτιστη στην κατηγορία
ασφάλεια1 και, επιπλέον,
λύσεις διαχείρισης, ροών
εργασίας και φορητής
εκτύπωσης.

Υποστήριξη για τις δικές
σας ανάγκες – από τυπικές
εγγυήσεις μέχρι ευέλικτη
και εκτεταμένη φροντίδα.

Βρείτε τη σειρά προϊόντων που καλύπτει τις ανάγκες της επιχείρησής σας
HP OfficeJet Pro
Προσιτές, επαγγελματικές έγχρωμες
εκτυπώσεις – υψηλές επιδόσεις σε μικρό
μέγεθος για τις μικρές επιχειρήσεις.

1-5 χρήστες
Σελίδες ανά μήνα

Χαμηλό

κόστος ανά σελίδα

Επαγγελματική

ποιότητα εγγράφων

HP PageWide
Επαγγελματικό χρώμα, το χαμηλότερο στην
κατηγορία κόστος ιδιοκτησίας2, γρήγορες
ταχύτητες3 και βέλτιστη ενεργειακή απόδοση4.

Κορυφαία απόδοση laser, εργαστηριακή
ποιότητα έγχρωμης εκτύπωσης και βέλτιστη
αξία μονόχρωμης εκτύπωσης.

3-15 χρήστες
Σελίδες ανά μήνα

Το πιο χαμηλό

λειτουργικό κόστος
εκτύπωσης της HP2

Επαγγελματική

ποιότητα εγγράφων

Βασική ασφάλεια και

Προηγμένη ασφάλεια

Επαγγελματικής
κλάσης ταχύτητα

Η πιο γρήγορη

διαχείριση

HP LaserJet

και διαχείριση

τεχνολογία εκτύπωσης
της HP

1-25+ χρήστες
Σελίδες ανά μήνα

Προσιτό

κόστος εκτύπωσης

Επαγγελματική και
εργαστηριακή ποιότητα
Προηγμένη ασφάλεια
και διαχείριση

Γρήγορες ταχύτητες
επαγγελματικής και
εταιρικής κλάσης

1. Με βάση μελέτη της HP που δημοσιεύτηκε το 2015 για τις ενσωματωμένες λειτουργίες ασφάλειας των εκτυπωτών ίδιας κατηγορίας του ανταγωνισμού. Μόνο οι συσκευές εταιρικής κατηγορίας της HP με τεχνολογία FutureSmart προσφέρουν συνδυασμό
λειτουργιών ασφάλειας για έλεγχο της ακεραιότητας έως το επίπεδο του BIOS, με δυνατότητες αυτόματης επιδιόρθωσης. Για την ενεργοποίηση των λειτουργιών ασφάλειας, μπορεί να χρειαστεί ενημέρωση του service pack FutureSmart. Μάθετε περισσότερα
στη διεύθυνση hp.com/go/printersthatprotect.
2. Σύγκριση συνολικού κόστους ιδιοκτησίας για εκτύπωση 90.000 σελίδων για τους εκτυπωτές PageWide Pro και 150.000 σελίδων για τους εκτυπωτές PageWide Enterprise, με βάση τις δημοσιευμένες προδιαγραφές απόδοσης σελίδων και κατανάλωσης
ενέργειας των κατασκευαστών, τις προτεινόμενες τιμές λιανικής των κατασκευαστών για το υλικό και τα αναλώσιμα της HP, τις μέσες τιμές λιανικής των ανταγωνιστικών συσκευών και το κόστος ανά σελίδα βάσει της απόδοσης ISO σε συνεχή εκτύπωση στην
προεπιλεγμένη λειτουργία, με δοχεία μέγιστης χωρητικότητας και αναλώσιμα μεγάλης διάρκειας για όλους τους έγχρωμους επαγγελματικούς εκτυπωτές A4 αξίας 300–1.249 € και τις συσκευές MFP αξίας 400–3.000 € το Νοέμβριο του 2015, εξαιρουμένων
των προϊόντων με μερίδιο αγοράς 1% ή μικρότερο σύμφωνα με την έκθεση της IDC για το 3ο τρίμηνο του 2015. Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση hp.com/go/pagewideclaims και hp.com/go/learnaboutsupplies.
3. Η σύγκριση βασίζεται στις δημοσιευμένες προδιαγραφές του κατασκευαστή για την ταχύτερη έγχρωμη λειτουργία όλων των έγχρωμων επαγγελματικών εκτυπωτών A4 αξίας 300–1.249 € και των MFP € αξίας 400–3.000 € το Νοέμβριο του 2015,
εξαιρουμένων των προϊόντων με μερίδιο αγοράς 1% ή μικρότερο σύμφωνα με την έκθεση της IDC για το 3ο τρίμηνο του 2015. Οι ταχύτητες των εκτυπωτών HP PageWide υπολογίστηκαν με βάση τη γενική λειτουργία γραφείου, εξαιρουμένης της πρώτης
σελίδας. Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση hp.com/go/pagewidebusiness.
4. Ο ισχυρισμός περί κατανάλωσης ενέργειας βασίζεται σε σύγκριση των δεδομένων τυπικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που αναφέρονται στην τοποθεσία energystar.gov. Έχει γίνει κανονικοποίηση των δεδομένων προκειμένου να προσδιοριστεί η
ενεργειακή απόδοση της πλειονότητας των έγχρωμων επαγγελματικών εκτυπωτών αξίας 300-800 €, των συσκευών MFP αξίας 400–1.000 €, των έγχρωμων laser MFP εταιρικής κατηγορίας αξίας 1.000–3.000 € και των έγχρωμων εκτυπωτών laser αξίας
500–1.249 € τον Νοέμβριο του 2015, σύμφωνα με το μερίδιο αγοράς που αναφέρει η IDC για το 3ο τρίμηνο του 2015. Εξαρτάται από τις ρυθμίσεις της συσκευής. Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση hp.com/go/pagewideclaims.
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