A melhor escolha para impressão
empresarial
Soluções de impressão empresarial HP
Estamos a reinventar a impressão para todas as empresas – grandes ou pequenas. Se é dono de uma empresa, gere um
escritório, as TI ou o aprovisionamento, a HP fornece as impressoras, os consumíveis e os serviços de que necessita.

Qualidade

Desempenho

Design

Qualidade e fiabilidade
comprovadas da marca de
impressoras em que confia.

Velocidades de impressão
vertiginosas e qualidade de
impressão impressionante.

Produtos elegantes e inovadores
que oferecem resultados
eficientes e
rentáveis.

Segurança

Serviços

A melhor segurança da sua classe1
Suporte para atender às
acrescida de soluções de
necessidades da sua empresa –
facilidade de gestão, fluxo de
desde garantias padrão a
assistência alargada flexível.
trabalho e de mobilidade.

Encontre a linha de produtos que melhor corresponde às necessidades de impressão da sua
empresa

HP OfficeJet Pro
Incrível desempenho acessível e cores
profissionais num design compacto para
pequenas empresas.

HP PageWide
Cores profissionais, o custo de propriedade
mais baixo da sua classe e velocidades
fenomenais2 acrescidos da melhor eficiência
energética3.

1 a 5 utilizadores
Volume de
páginas mensal

Baixo

custo por página

Documentos com qualidade

profissional

Funcionalidades de segurança
e gestão essenciais
Velocidade de classe

empresarial

HP LaserJet
1

O melhor desempenho a laser, documentos a
cores com a qualidade tipográfica e a melhor
relação qualidade-preço para impressão a
preto.

3a15

1 a mais de 25

utilizadores

utilizadores

Volume de páginas mensal

Os custos operacionais de
impressão mais baixos da

HP2

Documentos com qualidade

profissional

Funcionalidades de segurança
e gestão avançadas
A tecnologia de impressão

mais rápida da HP

Volume de páginas mensal

Custos de impressão

acessíveis

Documentos com qualidade
profissional acrescida de
qualidade tipográfica
Funcionalidades de
segurança e gestão

avançadas

Velocidades rápidas para

todas as classes empresariais

1. Com base na análise da HP de funcionalidades de segurança incorporadas em impressoras concorrentes da sua classe publicada em 2015. Apenas os dispositivos de classe empresarial HP com FutureSmart
oferecem uma combinação de funcionalidades de segurança para a verificação de integridade até ao BIOS com capacidades de autorrecuperação. Poderá ser necessária uma atualização de pacotes de serviços do
FutureSmart para ativar as funcionalidades de segurança. Saiba mais em hp.com/go/printersthatprotect e hp.com/go/printersecurityclaims.
2. Comparação do custo total de propriedade com base em 90 000 páginas para a PageWide Pro e 150 000 páginas para a PageWide Enterprise; especificações publicadas pelos fabricantes relativas aos rendimentos
de página e consumo energético, preços de venda recomendados pelos fabricantes para hardware e consumíveis da HP, média dos preços de venda de dispositivos concorrentes, custo por página com base no
rendimento ISO com impressão contínua no modo predefinido com os consumíveis de maior capacidade disponíveis e consumíveis de longa duração de todas as impressoras empresariais A4 a cores de 300 EUR a 1249
EUR e multifunções de 400 EUR a 3000 EUR, em novembro de 2015, excluindo produtos com quota de mercado de 1% ou inferior, utilizando a quota de mercado comunicada pela IDC a partir do 3.º trimestre de 2015.
Saiba mais em hp.com/go/pagewideclaims e hp.com/go/learnaboutsupplies.
3. Comparação com base nas especificações publicadas pelos fabricantes do modo a cores mais rápido disponível de todas as impressoras empresariais A4 a cores de 300 EUR a 1249 EUR e multifunções A4 de 400
EUR a 3000 EUR, em novembro de 2015, excluindo produtos com quota de mercado de 1% ou inferior, utilizando a quota de mercado comunicada pela IDC a partir do 3.º trimestre de 2015. As velocidades da HP
PageWide baseiam-se no modo General Office e excluem a primeira página. Saiba mais em hp.com/go/printerspeeds.
4. Afirmação de consumo de energia baseada em comparações de dados de consumo típico de eletricidade (TEC) relatados em energystar.gov. Dados normalizados para determinar a eficiência energética da maioria
das impressoras a cores de classe profissional de 300 EUR a 800 EUR e multifunções de 400 EUR a 1000 EUR e multifunções laser a cores de classe empresarial de 1000 EUR a 3000 EUR e impressoras laser a cores de
500 EUR a 1249 EUR, em novembro de 2015; quota de mercado comunicada pela IDC a partir do 3.º trimestre de 2015. Sujeitos às definições do dispositivo. Saiba mais em hp.com/go/pagewideclaims.
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