Najlepší výber
v oblasti podnikovej tlače
Riešenia podnikovej tlače od HP
Neustále inovujeme tlač pre všetky podniky – od najväčších až po najmenšie. Ste vlastníkom podniku, vedúcim
pobočky, správcom IT či vedúcim oddelenia zásobovania? Spoločnosť HP vám poskytne tlačiarne, spotrebný materiál aj
služby presne podľa vašich potrieb.

Kvalita
Osvedčená kvalita
a spoľahlivosť od značky
tlačiarní, ktorej dôverujete.

Výkon
Neuveriteľne vysoká
rýchlosť tlače a ohromujúca
kvalita výstupu.

Dizajn
Štýlové a inovatívne produkty
poskytujúce efektívne výsledky
pri nízkych nákladoch.

Zabezpečenie
Naše najlepšie zabezpečenie
v triede1 plus riešenia na správu
procesov a pracovných postupov
a mobilné riešenia.

Služby
Podpora, ktorá zodpovedá
požiadavkám vášho podniku –
od štandardných záruk po
flexibilný rozšírený servis.

Nájdite rad produktov, ktorý najviac zodpovedá požiadavkám na tlač vo vašom podniku

HP OfficeJet Pro
Cenovo dostupná profesionálna farebná tlač
– vysoký výkon v kompaktnom dizajne
určenom pre malé podniky.

HP PageWide
Profesionálna farebná tlač, nízke náklady na
vlastníctvo2, fenomenálna rýchlosť3 a vysoká
energetická efektívnosť4.

1 až 5 používateľov

HP LaserJet
Špičková laserová tlač, farebné dokumenty
v profesionálnej kvalite a najlepší pomer
kvality a ceny pri čiernobielej tlači.
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1. Na základe prieskumu spoločnosti HP o integrovaných funkciách zabezpečenia v konkurenčných tlačiarňach danej triedy publikovaného v roku 2015. Iba zariadenia triedy HP Enterprise s firmvérom FutureSmart ponúkajú kombináciu funkcií zabezpečenia na
kontrolu integrity až po systém BIOS s možnosťami automatického odstraňovania chýb. Na aktiváciu funkcií zabezpečenia sa môže vyžadovať aktualizácia Service Pack firmvéru FutureSmart. Ďalšie informácie nájdete na stránkach hp.com/go/printersthatprotect
a hp.com/go/printersecurityclaims.
2. Porovnanie celkových nákladov na vlastníctvo vychádza z tlače 90 000 strán v prípade tlačiarní PageWide Pro a 150 000 strán v prípade tlačiarní PageWide Enterprise, výrobcami publikovaných špecifikáciách výťažnosti strán a spotreby energie, výrobcami
odporúčaných maloobchodných cenách hardvéru a spotrebného materiálu HP, priemerných maloobchodných cenách konkurenčných zariadení a na nákladoch na stranu na základe výťažnosti podľa normy ISO pri režime nepretržitej tlače v predvolenom režime
použitím kaziet s najvyššou dostupnou kapacitou a spotrebného materiálu s dlhou životnosťou na všetkých podnikových farebných tlačiarňach A4 s cenou od 300 do 1 249 EUR a multifunkčných tlačiarňach s cenou od 400 do 3 000 EUR podľa údajov z novembra
2015 s výnimkou produktov, ktoré dosahujú maximálne 1 % podielu na trhu, podľa údajov spoločnosti IDC z 3. štvrťroka 2015. Ďalšie informácie nájdete na stránkach hp.com/go/pagewideclaims a hp.com/go/learnaboutsupplies.
3. Porovnanie vychádza z výrobcami publikovaných špecifikácií najrýchlejšieho dostupného režimu farebnej tlače na všetkých podnikových farebných tlačiarňach A4 s cenou od 300 do 1 249 EUR a multifunkčných tlačiarňach A4 s cenou od 400 do 3 000 EUR
podľa údajov z novembra 2015 s výnimkou produktov, ktoré dosahujú maximálne 1 % podielu na trhu, podľa údajov spoločnosti IDC z 3.štvrťroka 2015. Rýchlosti tlačiarní HP PageWide sú založené na režime bežnej kancelárie a nezahŕňajú prvú stranu. Ďalšie
informácie nájdete na stránke hp.com/go/printerspeeds.
4. Informácie o spotrebe energie vychádzajú z porovnania z údajov o typickej spotrebe elektrickej energie (TEC) uvedených na stránke energystar.gov. Údaje boli normalizované na určenie energetickej efektívnosti väčšiny profesionálnych farebných podnikových
tlačiarní s cenou od 300 do 800 EUR, podnikových farebných laserových multifunkčných tlačiarní s cenou od 1 000 do 3 000 EUR a farebných laserových tlačiarní s cenou od 500 do 1 249 EUR k novembru 2015. Podiel na trhu bol zistený podľa údajov spoločnosti
IDC v 3. štvrťroku 2015. Výsledky závisia od nastavení zariadenia. Ďalšie informácie nájdete na stránke hp.com/go/pagewideclaims.
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