Det bästa valet inom
företagsskrivare
HPs lösningar för utskrifter på företag
Vi omdefinierar skrivarbranschen för alla företag – stora eller små. Oavsett om du äger ett företag, är chef på ett
kontor, leder IT-avdelningen eller styr upphandlingar levererar HP de skrivare, förbrukningsvaror och tjänster som du
behöver.

Kvalitet
Beprövad kvalitet och
tillförlitlighet från
skrivarvarumärket
du litar på

Prestanda

Design

Säkerhet

Tjänster

Blixtsnabba
Eleganta, innovativa
Klassledande säkerhet1 plus
utskriftshastigheter och produkter som ger effektiva, hanterbarhet, arbetsflöde och
otrolig
kostnadsmobila lösningar.
utmatningskvalitet.
effektiva resultat.

Stöd för att matcha din
verksamhet – från
standardgarantier till
flexibel utökad support.

Hitta den produktlinje som passar dina affärsutskriftsbehov bäst
HP OfficeJet Pro
`Förmånligt pris, professionell färg – hög
prestanda i ett kompakt paket för
mindre företag.

HP PageWide
Professionell färg, klassens bästa
ägandekostnad2, snabbaste hastigheter3
plus bästa energieffektivitet4.

1till5 användare
Sidvolym per månad

Låg

HP LaserJet
Ledande laserprestanda, färgdokument
med tryckerikvalitet och bästa värde för
svartvit utskrift.

1till25+

3till15 användare
Sidvolym per månad

HPs lägsta

användare
Sidvolym per månad

Förmånliga

sidkostnad

driftkostnader för utskrift2

Professionell

Professionell

dokumentkvalitet

dokumentkvalitet

Professionell plus
tryckeri-dokumentkvalitet

Viktiga säkerhets- och

Avancerade säkerhets- och

Avancerade säkerhets- och

administrationsfunktioner

administrationsfunktioner

administrationsfunktioner

Företagsklassad

HPs snabbaste
utskriftsteknik

Snabba hastigheter från

hastighet

utskriftskostnader

affärsklass till företag

1. Baserat på HPs granskning från 2015 av inbäddade säkerhetsfunktioner hos konkurrenternas skrivare inom samma klass. Endast HP Enterprise-klassade enheter med FutureSmart erbjuder en kombination av säkerhetsfunktioner för
integritetskontroll ner till BIOS med självläkande funktioner. En uppdatering av FutureSmart-servicepaketet kan krävas för att aktivera säkerhetsfunktioner. Mer information finns på hp.com/go/printersthatprotect och
hp.com/go/printersecurityclaims.
2. Jämförelsen av total ägandekostnad baseras på 90 000 sidor för PageWide Pro och 150 000 sidor för PageWide Enterprise; tillverkares publicerade specifikationer om sidkapacitet och energiförbrukning, tillverkares
rekommenderade detaljhandelspris för HPs maskinvara och tillbehör, genomsnittliga detaljhandelspriser för konkurrerande enheter, sidkostnad baserat på ISO-kapacitet med kontinuerlig utskrift i standardläge och med bläckpatroner
av högsta tillgängliga kapacitet, långlivade förbrukningsartiklar i samtliga A4-färgskrivare för företag i prisklassen 300–1 249 EUR och MFP-enheter i prisklassen 400–3 000 EUR. Jämförelsen innefattar inte produkter som enligt IDCrapport från kvartal tre 2015 har mindre än en procents marknadsandel. Mer information finns på hp.com/go/pagewideclaims och hp.com/go/learnaboutsupplies.
3. Jämförelsen baseras på tillverkarnas publicerade specifikationer (från och med november 2015) om snabbast tillgängliga färglägen i A4-färgskrivare för företag i prisklassen 300–1 249 EUR och MFP-enheter i prisklassen 400–3 000
EUR. Jämförelsen innefattar inte produkter som enligt IDC-rapport från tredje kvartalet 2015 har mindre än en procents marknadsandel. HP PageWide-hastigheter baseras på inställning för vanliga utskrifter och exkluderar första sidan.
Mer information finns på hp.com/go/printerspeeds.
4. Energiförbrukningen baseras på jämförelser av TEC-data som presenterats på energystar.gov. Data har normaliserats för att avgöra energieffektiviteten hos de flesta pro-class-färgskrivare för företag i prisklassen 300–800 EUR och
MFP-enheter i prisklassen 400–1 000 EUR och färglaser-MFP-enheter för företag i prisklassen 1 000–3 000 EUR samt färglaserskrivare i prisklassen 500–1 249 EUR i november 2015; marknadsandelen enligt IDC-rapport från kvartal
tre 2015. Enhetsinställningar påverkar resultatet. Mer information finns på hp.com/go/pagewideclaims.
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