Det beste valget innen
bedriftsskrivere
HP-utskriftsløsninger for bedrifter
Vi tenker nytt om utskrift for alle bedrifter – små eller store. Uansett om du eier en bedrift, leder et kontor,
administrerer IT eller er ansvarlig for innkjøp, leverer HP det du trenger av skrivere, rekvisita og tjenester.

Kvalitet
Dokumentert kvalitet og
pålitelighet fra
skrivermerket
du stoler på.

Ytelse

Design

Sikkerhet

Tjenester

Lynraske
Stilige nyskapende produkter Klassens beste hva sikkerhet
utskriftshastigheter og
gir effektive og
angår1 i tillegg til
brukervennlighet, arbeidsflyt
strålende resultater.
kostnadseffektive
og mobilløsninger.
resultater.

Støtte som passer for
bedriften din – fra
standardgarantier til
fleksibel utvidet dekning.

Finn produktserien som best passer din bedrifts utskriftsbehov.
HP OfficeJet Pro
Rimelig, profesjonell farge – stor ytelse
i en kompakt pakke for små bedrifter.

HP PageWide
Profesjonell farge, best i klassen
eierkostnader2, høyeste hastigheter3
i tillegg til best energieffektivitet4.

Lav

Ledende laserytelse, fargedokumenter
i trykkerikvalitet og best verdi for
svart/hvitt-utskrifter.

3til15 brukere

1til5 brukere
Månedlig sidemengde

HP LaserJet

Månedlig sidemengde

HPs laveste

1til25+ brukere
Månedlig sidemengde

Rimelige

kostnad per side

skriverbruk-kostnader2

Profesjonell

Profesjonell

dokumentkvalitet

dokumentkvalitet

Viktige sikkerhets- og
administrative funksjoner

Avanserte sikkerhets- og
administrative funksjoner

Avanserte sikkerhets- og

Bedriftsklasse-

HPs raskeste

hastighet

utskriftsteknologi

Høye hastigheter – fra
bedrifsklasse til enterprise

utskriftskostnader

Profesjonell pluss
trykkeri dokumentkvalitet

administrative funksjoner

1. Basert på en HP-vurdering i 2015 av innebygde sikkerhetsfunksjoner for konkurransedyktige skrivere i samme klasse. Det er kun enheter i HP Enterprise-klassen med FutureSmart som tilbyr en kombinasjon av sikkerhetsfunksjoner
for integritetskontroll, inkludert BIOS med selvhjelpsfunksjoner. En FutureSmart-oppdateringspakke kan være nødvendig for å aktivere sikkerhetsfunksjoner. Lær mer på hp.com/go/printersthatprotect og
hp.com/go/printersecurityclaims.
2. Sammenligning av eierkostnader er basert på 90 000 sider for PageWide Pro og 150 000 sider for PageWide Enterprise: Produsentens publiserte spesifikasjoner for sidekapasitet og energiforbruk, produsentens anbefalte
utsalgspriser for HP-maskinvare og -rekvisita, gjennomsnittlig utsalgspriser på konkurrerende enheter, pris per side basert på ISO-kapasitet med kontinuerlig utskrift i standardmodus med tilgjengelige patroner av høyest kapasitet,
forbruksmateriell med lang levetid for alle A4-bedriftsfargeskrivere i priskategorien 300–1249 € og MFP-er i priskategorien 400–3000 € per november 2015, med unntak av produkter med 1 % eller lavere markedsandel, etter
statistikken for markedsandeler som er rapportert av IDC i 3. kvartal 2015. Lær mer på hp.com/go/pagewideclaims og hp.com/go/learnaboutsupplies.
3. Sammenligning basert på produsentens publiserte spesifikasjoner for raskeste tilgjengelige fargemodus av alle A4-bedriftsfargeskrivere i priskategorien 300–1249 € og A4-MFP-er i priskategorien 400–3000 € per november 2015,
med unntak av produkter med 1 % eller lavere markedsandel, etter statistikk for markedsandeler rapportert av IDC i 3. kvartal 2015. HP PageWide-hastigheter er basert på Generelt kontor-modus med unntak av første side. Lær mer på
hp.com/go/printerspeeds.
4. Energipåstander basert på TEC-data rapportert på energystar.gov. Data normalisert for å fastslå energieffektiviteten til de fleste pro-klasse bedriftsfargeskrivere i priskategorien 300–800 € og MFP-er 400–1 000 € samt enterpriseklasse fargelaser-MFP-er 1000–3000 € og fargelaserskrivere 500–1249 € per november 2015: Markedsandel som rapportert av IDC i 3. kvartal 2015. Med forbehold om enhetens innstillinger. Lær mer på hp.com/go/pagewideclaims.
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