Paras valinta
yritystulostukseen
HP:n tulostusratkaisut yrityksille
Me uudistamme tulostuksen kaikenlaisissa yrityksissä – pienissä ja suurissa. Pyöritätpä omaa yritystä, hoidat
toimistoa, hallinnoit tietotekniikkaa tai johdat hankintaa, HP toimittaa tarvitsemasi tulostimet, tarvikkeet ja palvelut.

Laatu

Suorituskyky

Muotoilu

Tietoturva

Palvelut

Tunnetun merkin
testattua laatua ja
luotettavuutta.

Uskomattomat
tulostusnopeudet ja
upea laatu.

Tyylikkäät, innovatiiviset
tuotteet takaavat
suorituskykyiset ja
kustannustehokkaat ratkaisut.

Luokkansa parhaat
suojausominaisuudet1 sekä
hallittavuus-, työnkulku- ja
mobiiliratkaisut.

Yrityksesi tarvitsema tuki
vakiotakuusta aina
joustavaan laajaan
huoltoon.

Löydä yrityksesi tulostustarpeisiin parhaiten soveltuva tuotelinja
HP OfficeJet Pro
Edullinen ammattitason väri –
erinomainen suorituskyky kompaktissa
paketissa pienyrityksiin.

1-5 käyttäjää
Sivumäärä kuukaudessa

HP PageWide
Ammattitason väri, luokkansa edullisimmat
omistuskustannukset2, suurimmat
nopeudet3 ja paras energiatehokkuus4.

HP LaserJet
Johtavaa lasersuorituskykyä,
kirjapainolaatuisia väriasiakirjoja ja parasta
mustavalkotulostuslaatua.

1-25+

3-15 käyttäjää
Sivumäärä kuukaudessa

käyttäjää
Sivumäärä kuukaudessa

Pienet

HP:n alhaisimmat

sivukohtaiset kustannukset

tulostuksen
käyttökustannukset2

Ammattitason

Ammattitason

laatua asiakirjoihin

laatua asiakirjoihin

Olennaiset suojaus- ja

Kehittyneet suojaus- ja

hallintaominaisuudet

hallintaominaisuudet

Kehittyneet suojaus- ja
hallintaominaisuudet

HP:n nopein

Suuret nopeudet pieniin ja

Yritystason nopeus

tulostusteknologia

Edulliset
tulostuskustannukset

Ammattitason ja
kirjapainotason
asiakirjatulostus

suuriin yrityksiin

1. Perustuu HP:n arvioon 2015 markkinoille tuoduista upotetuista suojausominaisuuksista saman luokan kilpailijatulostimissa. Vain HP:n Enterprise-luokan laitteet, joissa on FutureSmart, tarjoavat suojausominaisuusyhdistelmän, joka
kattaa eheystarkistuksen sekä BIOS-järjestelmän itsekorjaustoiminnot. Suojausominaisuuksien käyttöönotto voi edellyttää FutureSmart-palvelupaketin päivittämistä. Lisätietoja on osoitteissa hp.com/go/printersthatprotect ja
hp.com/go/printersecurityclaims.
2. Omistuksen kokonaiskustannusten vertailu perustuu 90 000 sivuun PageWide Pro -laitteiden osalta ja 150 000 sivuun PageWide Enterprise -laitteiden osalta; valmistajien ilmoittamiin tietoihin sivuriittoisuudesta ja
energiankulutuksesta, valmistajien HP:n laitteisto- ja tarvikesuositushintoihin, keskimääräisiin kilpailevien laitteiden myyntihintoihin sekä ISO-riittoisuuteen perustuvaan sivuhintaan keskeytymättömässä tulostuksessa
oletustulostustilassa käytettäessä saatavilla olevia korkeimman kapasiteetin kasetteja ja pitkäkestoisia tarvikkeita, ja se kattaa kaikki 300–1 249 euron hintaluokan yritystason A4-väritulostimet ja 400–3 000 euron hintaluokan
monitoimitulostimet marraskuussa 2015, pois lukien tuotteet, joiden markkinaosuus on 1 % tai pienempi IDC:n vuoden 2015 3. kvartaalin raportissa. Lisätietoja on osoitteissa hp.com/go/pagewideclaims and hp.com/go/learnaboutsupplies.
3. Vertailu perustuu valmistajien ilmoittamiin tietoihin nopeimmasta käytettävissä olevasta väritilasta ja kattaa 300–1 249 euron yritystason A4-väritulostimet ja 400–3 000 euron A4-monitoimitulostimet marraskuussa 2015, pois lukien
tuotteet, joiden markkinaosuus on 1 % tai pienempi IDC:n vuoden 2015 3. kvartaalin raportissa. HP PageWide -nopeudet perustuvat Yleinen toimisto -tilaan, pois lukien ensimmäinen sivu. Lisätietoja on osoitteessa
hp.com/go/printerspeeds.
4. Energialuvut perustuvat osoitteessa energystar.gov esitettyihin TEC-tietoihin suurimmasta osasta luokan Pro-luokan väritulostimia hintaluokassa 300–800 euroa ja monitoimitulostimia hintaluokassa 400–1 000 euroa sekä
Enterprise-tason värilasermonitoimitulostimia hintaluokassa 1 000–3 000 euroa ja värilasertulostimia hintaluokassa 500–1 249 euroa marraskuussa 2015; markkinaosuus perustuu IDC:n vuoden 2015 3. kvartaalin raporttiin. Voi vaihdella
laiteasetusten mukaan. Lisätietoja on osoitteessa hp.com/go/pagewideclaims.
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