הבחירה הטובה ביותר
בהדפסה העסקית

פתרונות ההדפסה העסקית של HP

אנחנו ממציאים מחדש את ההדפסה עבור כל עסק – אם גדול או קטן .בין אם אתה הבעלים של עסק ,מנהל המשרד ,מנהל  ITאו מנהל רכש ,חברת HP
מספקת את המדפסות ,החומרים המתכלים והשירותים שאתה זקוק להם.
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האבטחה שלנו הטובה ביותר

תמיכה שתתאים לעסק שלך -

מותג המדפסת שאתה סומך

ואיכות פלט מרהיבה.

מספקים תוצאות יעילות

מסוגה 1וכן יכולת ניהול ,תזרים

החל מאחריות סטנדרטית וכלה

ומשתלמות.

עבודה ופתרונות ניידים.

בטיפול מורחב גמיש.

עליו.

מצא את קו המוצרים שיתאים לצורכי ההדפסה העסקית שלך
HP

OfficeJet HP
צבע משתלם ומקצועי  -ביצועים טובים במארז
קומפקטי המיועדים לעסק קטן.
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צבע מקצועי ,עלות כוללת על בעלות נמוכה ,1מהירויות

ביצועי לייזר מובילים ,מסמכים בצבע באיכות

יוצאות מן הכלל וגם יעילות צריכת אנרגיה גבוהה .

מקצועית והתמורה הטובה ביותר להדפסה בשחור-
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עלויות תפעול ההדפסה

הנמוכות ביותר של HP

1

איכות

לבן.

1

עד

+25

משתמשים
כמות עמודים חודשית

עלויות הדפסה

משתלמות

איכות הדפסה מקצועית וגם

איכות מסמך מקצועית

מסמך מקצועית

באיכות של חנות הדפסה

מאפייני אבטחה וניהול

מאפייני אבטחה וניהול

מאפייני אבטחה וניהול

מהירות Business-Class

טכנולוגיית ההדפסה המהירה ביותר

מהירויות מהירות החל מרמה

בסיסיים

מתקדמים

של HP

מתקדמים

עסקית וכלה ברמה ארגונית

 .1בהתבסס על סקירת מאפייני אבטחה משובצים הכלולים במדפסות של המתחרים המובילים בתחום שפורסמה על-ידי  HPבשנת  .2015רק התקנים ברמה ארגונית של  HPעם קושחת  FutureSmartמציעים שילוב של מאפייני אבטחה לבדיקת שלמות עד לרמת ה BIOS-עם יכולות של פתרון בעיות עצמי.
ייתכן שיידרש עדכון לחבילת השירות  FutureSmartכדי להפעיל מאפייני אבטחה .קבל מידע נוסף בכתובת  sthatprotecthp.com/go/printerו.hp.com/go/printersecurityclaims-

 .2השוואת העלות על הבעלות הכוללת מבוססת על  90,000עמודים עבור  PageWide Proו 150,000-עמודים עבור  ;PageWide Enterpriseהמפרטים שפורסמו על-ידי היצרנים לגבי תפוקת עמודים וצריכת חשמל ,מחירים קמעונאיים שהוצעו על-ידי היצרנים בנוגע לחומרה ולחומרים מתכלים ,מחירים
קמעונאיים ממוצעים עבור התקנים מתחרים ,עלות לעמוד המבוססת על תפוקת  ISOעם הדפסה רציפה במצב ברירת מחדל עם מחסניות בעלות הקיבולת הגבוהה ביותר הזמינות וחומרים מתכלים בעלי תוחלת חיים ארוכה של כל המדפסות הרגילות העסקיות בצבע להדפסה ב A4-במחירים שבין  300ל1,249-
אירו והמדפסות המשולבות בצבע במחירים שבין  400ל 3,000-אירו נכון לנובמבר  ,2015לא כולל מוצרים עם נתח שוק של  1%או פחות בהתבסס על נתח השוק כפי שדווח על-ידי  IDCנכון לרבעון השלישי של  .2015לקבלת מידע נוסף ,בקר בכתובת  hp.com/go/pagewideclaimsו.hp.com/go/learnaboutsupplies-

 .3ההשוואה מבוססת על מפרטי היצרנים שפורסמו לגבי מצב הצבע המהיר ביותר שקיים בכל המדפסות העסקיות בצבע ל A4-במחירים שבין  300ל 1,249-אירו והמדפסות המשולבות בצבע ל A4-במחירים שבין  400ל 3,000-אירו ,נכון לנובמבר  ,2015פרט למוצרים עם נתח שוק של  1%או פחות בהתבסס
על נתח השוק כפי שדווח על-ידי  IDCנכון לרבעון השלישי של  .2015מהירויות ההדפסה בטכנולוגיית  HP PageWideמבוססות על 'מצב משרד כללי' ,לא כולל דף ראשון .לקבלת מידע נוסף ,בקר בכתובת .hp.com/go/printerspeeds

 .4נתוני צריכת האנרגיה מבוססים על השוואות של נתוני  TECשדווחו באתר  .energystar.govהנתונים מנורמלים כדי לקבוע את יעילות צריכת החשמל של מרבית המדפסות העסקיות בצבע ברמה מקצועית במחירים שבין  300ל 800-אירו והמדפסות המשולבות בצבע ברמה מקצועית במחירים שבין  400ל-
 1,000אירו ,מדפסות הלייזר המשולבות בצבע ברמה ארגונית במחירים שבין  1,000ל 3,000-אירו ומדפסות הלייזר בצבע במחירים שבין  500ל 1,249-אירו ,נכון לנובמבר  ;2015נתח השוק כפי שדווח על-ידי  IDCנכון לרבעון השלישי של  .2015כפוף להגדרות ההתקן .לקבלת מידע נוסף ,בקר בכתובת
.hp.com/go/pagewideclaims

© .P.L ,HP Development Company 2015 thgirypoC

