Najlepszy wybór w zakresie
druku dla firm
Drukarki dla firm od HP
Odkrywamy druk na nowo dla każdej firmy — dużej i małej. Bez względu na to, czy masz własną firmę,
prowadzisz biuro, zarządzasz infrastrukturą informatyczną, czy zajmujesz się zaopatrzeniem, firma HP
zapewni Ci właśnie takie drukarki, materiały eksploatacyjne, rozwiązania i usługi, jakich potrzebujesz.

Jakość

Wydajność

Konstrukcja

Bezpieczeństwo

Usługi

Sprawdzona jakość
i niezawodność dzięki marce,
na której możesz polegać.

Bezkonkurencyjna
prędkość i niesamowita
jakość wydruków.

Innowacyjna, kompaktowa
konstrukcja zapewniająca
przełomową wydajność
i niski koszt eksploatacji.

Najlepsze w tej klasie
zabezpieczenia1 oraz rozwiązania
z zakresu zarządzania,
płynny przepływ pracy
I drukowanie mobilne.

Wsparcie dostosowane
do potrzeb firmy —
od standardowych gwarancji
po elastyczne opcje
dodatkowe.

Wybierz rozwiązanie, które najbardziej odpowiada potrzebom Twojej firmy.
Nowość

HP OfficeJet Pro
Niedrogie, profesjonalnej jakości wydruki
w kolorze dla małych firm poszukujących
dużej wydajności w kompaktowej obudowie.

Od

1 do 5

użytkowników
Liczba stron na miesiąc

Niski

koszt wydruku jednej strony

HP PageWide
Profesjonalne wydruki w kolorze, niski
koszt eksploatacji2, fenomenalna prędkość3
i najniższe zużycie energii4.

Od

3 do 15

użytkowników
Liczba stron na miesiąc

Najniższe osiągane przez HP
koszty eksploatacji2

HP LaserJet
Najwyższa wydajność druku laserowego,
kolorowe dokumenty o spójnej profesjonalnej
jakości oraz najbardziej ekonomiczne wydruki
w czerni.
Od

1 do ponad 25

użytkowników
Liczba stron na miesiąc

Przystępny

koszt drukowania

Profesjonalna lub wyższa

Profesjonalna

Profesjonalna

jakość dokumentów

jakość dokumentów typowa
dla drukarni

Podstawowe funkcje

Zaawansowane funkcje

Zaawansowane funkcje

Prędkość wg normy

Najszybsza

Duża prędkość

jakość dokumentów

zabezpieczeń i zarządzania

Business-Class

zabezpieczeń i zarządzania

technologia druku HP

zabezpieczeń i zarządzania
od urządzeń dla firm po
urządzenia klasy Enterprise

1. Na podstawie recenzji HP dotyczącej udostępnionych w roku 2015 wbudowanych funkcji zabezpieczeń konkurencyjnych drukarek tej samej klasy. Tylko urządzenia HP klasy Enterprise z technologią FutureSmart zapewniają takie połączenie funkcji zabezpieczeń, które umożliwia sprawdzanie integralności do poziomu
systemu BIOS i obejmuje funkcję samonaprawy. W celu aktywacji funkcji zabezpieczeń może być konieczna aktualizacja pakietu usług FutureSmart. Więcej informacji można znaleźć na stronach hp.com/go/printersthatprotect i hp.com/go/printersecurityclaims.
2. Porównanie całkowitych kosztów posiadania zostało przeprowadzone dla 90 000 stron w przypadku modelu PageWide Pro oraz 150 000 stron w przypadku modelu PageWide Enterprise; oparte na specyfikacjach liczby drukowanych stron i zużycia energii opublikowanych przez producentów, sugerowanych przez
producentów cenach detalicznych sprzętu i materiałów eksploatacyjnych HP, średnich cenach detalicznych konkurencyjnych urządzeń, kosztach w przeliczeniu na stronę na podstawie normy ISO przy druku ciągłym w trybie domyślnym z wkładami o największej dostępnej pojemności, materiałach eksploatacyjnych o dużej
żywotności wszystkich kolorowych drukarek A4 dla firm w cenie 300–1249 EUR i urządzeń wielofunkcyjnych dla firm w cenie 400–3000 EUR według stanu na listopad 2015 r., z wyłączeniem produktów o udziale w rynku nie większym niż 1%, z zastosowaniem udziału w rynku według IDC z trzeciego kwartału 2015 roku.
Więcej informacji jest dostępnych pod adresem hp.com/go/pagewideclaims i hp.com/go/learnaboutsupplies.
3. Porównanie jest oparte na danych technicznych opublikowanych przez producentów dla najszybszego dostępnego trybu wydruku w kolorze wszystkich kolorowych drukarek A4 dla firm w cenie od 300 do 1249 EUR oraz urządzeń wielofunkcyjnych A4 dla firm w cenie od 400 do 3000 EUR (według stanu z listopada 2015 r.),
z wyłączeniem produktów o udziale w rynku nie większym niż 1%, na podstawie raportu dotyczącego udziału w rynku obliczonego przez IDC, z trzeciego kwartału 2015 roku. Prędkości HP PageWide są oparte na trybie ogólnych zadań biurowych, z wyłączeniem pierwszej strony. Więcej informacji można znaleźć na stronie
hp.com/go/printerspeeds.
4. Deklarowane zużycie energii na podstawie porównania danych organizacji TEC z witryny energystar.gov. Dane zostały znormalizowane w celu określenia poziomu energooszczędności większości kolorowych drukarek dla firm klasy Pro w cenie od 300 do 800 EUR i urządzeń wielofunkcyjnych dla firm klasy Pro w cenie
400–1000 EUR oraz kolorowych laserowych urządzeń wielofunkcyjnych klasy Enterprise w cenie 1000–3000 EUR i kolorowych laserowych drukarek klasy Enterprise w cenie 500–1249 EUR (według stanu z listopada 2015 r.). Udział w rynku obliczony przez IDC za 3. kwartał 2015 roku. Wyniki mogą różnić się w zależności
od ustawień urządzenia. Więcej informacji można znaleźć na stronie hp.com/go/pagewideclaims.
© Copyright 2015–2016 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Gwarancje na produkty i usługi HP są zawarte jedynie w stosownej dokumentacji gwarancyjnej dołączonej do tych produktów i usług. Nic, co zostało zawarte w niniejszym dokumencie,
nie powinno być rozumiane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności prawnej za błędy techniczne lub redakcyjne oraz za ewentualne braki w niniejszym opracowaniu.
4AA6-4357PLE, luty 2016 r.

