De beste keus in
zakelijke printers
HP printoplossingen voor zakelijk gebruik
Wij hebben geheel nieuwe printers ontworpen voor kleine én grote bedrijven. Of u nu eigenaar van een
bedrijf bent, een kantoor leidt, IT-manager of hoofd inkoop bent, HP heeft de printers, supplies en services
die u zoekt.
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Beproefde kwaliteit en
betrouwbaarheid van
een vertrouwd
printermerk.

Baanbrekende
printsnelheden en
een schitterende
uitvoerkwaliteit.

Stijlvolle, innovatieve
producten die efficiënt en
kosteneffectief werken.

Optimale beveiliging1 plus
beheer-, workflow- en
mobiele oplossingen.

De juiste support voor
uw bedrijf, van standaard
garantie tot flexibele
uitgebreide
ondersteuning.

Vind de productlijn die het best aan uw printwensen voldoet
Nieuw

HP OfficeJet Pro
Betaalbare, professionele kleuren:
een compacte printer waarmee
bedrijven alles aan kunnen pakken.
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gebruikers
Pagina’s/maand

HP PageWide

HP LaserJet

Professionele kleuren, aantrekkelijke
Toonaangevende laserkwaliteit,
gebruikskosten2, de hoogste snelheden3 kleurendocumenten van printshopen de beste energiezuinigheid4.
kwaliteit, voordelig printen in zwart-wit.
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Lage
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Geavanceerde beveiligings-

Business-class

HP’s snelste

Hoge snelheden van

kosten per pagina

documentkwaliteit

en beheerkenmerken

snelheden

operationele printkosten2

en beheerkenmerken

printtechnologie

printkosten

en beheerkenmerken

business-class tot enterprise

1. Gebaseerd op een evaluatie door HP van in 2015 gepubliceerde ingebouwde beveiligingskenmerken van concurrerende printers uit dezelfde klasse. Alleen HP apparaten van Enterprise-klasse met FutureSmart
bieden een combinatie van beveiligingskenmerken van integriteitscontrole tot zelfherstellend BIOS. Om beveiligingskenmerken te activeren kan een FutureSmart servicepackupdate nodig zijn. Kijk voor meer informatie
op hp.com/go/printersthatprotect en hp.com/go/printersecurityclaims.
2. De vergelijking van de totale eigendomskosten is gebaseerd op 90.000 pagina's voor PageWide Pro en 150.000 pagina's voor PageWide Enterprise, de door de fabrikant gepubliceerde specificaties voor
paginaopbrengst en stroomverbruik, de winkelprijs van HP hardware en supplies, de gemiddelde aanschafprijs van concurrerende apparaten, de kosten per pagina op basis van ISO-opbrengst bij continu printen in
standaardmodus met cartridges met de hoogste capaciteit, supplies met lange levensduur voor alle zakelijke A4-kleurenprinters tussen €300 en €1249 en MFP's tussen €400 en €3000 uit november 2015,
uitgezonderd producten met een marktaandeel van 1% of minder volgens gegevens van IDC uit het derde kwartaal van 2015. Kijk voor meer informatie op hp.com/go/pagewideclaims en hp.com/go/learnaboutsupplies.
3. De vergelijking is gebaseerd op door de fabrikant gepubliceerde specificaties van de snelst beschikbare kleurenmodus voor alle zakelijke A4 -kleurenprinters tussen €300 en €1249 en A4-MFP's tussen €400 en €3000
uit november 2015, uitgezonderd producten met een marktaandeel van 1% of minder volgens gegevens van IDC uit het derde kwartaal van 2015. Snelheden van HP PageWide in Algemene kantoormodus en
uitgezonderd de eerste pagina. Kijk voor meer informatie op hp.com/go/printerspeeds.
4. De energieclaim is gebaseerd op vergelijkingen van TEC-gegevens die op energystar.gov zijn gerapporteerd. Data zijn genormaliseerd om de energiezuinigheid te bepalen van de meeste pro-klasse zakelijke
kleurenprinters tussen €300 en €800 en MFP's tussen €400 en €1000 en enterpriseklasse kleurenlaser-MFP's tussen €1000 en €3000 en kleurenlaserprinters tussen €500 en €1249 uit november 2015;
marktgegevens van IDC uit het 3e kwartaal van 2015. Afhankelijk van de apparaatinstellingen. Kijk voor meer informatie op hp.com/go/pagewideclaims.
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