Найкращий вибір для
офісного друку
Рішення HP для офісного друку
Ми наново винаходимо друк для кожної компанії — великої чи маленької. HP надасть принтери, витратні
матеріали та послуги, що задовольнять будь-кого: директора фірми, офіс-менеджера, керівника відділу IT чи
керівника відділу закупівель.

Якість
Перевірена якість та
надійність від
постачальника принтерів,
якому ви довіряєте.

Продуктивність

Дизайн

Захист

Послуги

Блискавична швидкість Стильні та інноваційні, ефективні
Наш кращий у класі захист1
Широкі можливості підтримки
друку та вражаюча якість
та економні продукти.
плюс керованість, робочі функції дозволяють вибрати саме те,
друкованих документів.
та мобільні рішення.
чого потребує ваша
компанія — від стандартної
гарантії до гнучкого
розширеного обслуговування.

Виберіть лінійку продукції, що найкраще відповідає потребам вашого бізнесу
HP OfficeJet Pro
Доступний професійний кольоровий
друк — висока продуктивність та
компактність для малого бізнесу.

HP PageWide
Професійні кольори, низька вартість
володіння2, феноменальні швидкості3 та
висока ефективність енергоспоживання4.

HP LaserJet
Найвища ефективність у класі лазерних
принтерів, професійна якість друку та
оптимальна вартість для чорно-білого друку.

3–15 користувачів

1–5 користувачів

1–25+
користувачів

Кількість сторінок за місяць

Низькі

Кількість сторінок за місяць

Кількість сторінок за місяць

Найнижчі

Доступна

Професійна

Професійна

Професійна якість друку на рівні
поліграфічного центру

Основні функції захисту та

Розширені функції захисту

Швидкість

Найвища швидкість

витрати на сторінку

якість документів

керування

бізнес-класу

експлуатаційні витрати
серед рішень HP2

якість документів

та керування

друку серед виробів HP

вартість друку

Розширені функції захисту
та керування

Висока швидкість — від бізнескласу до корпоративного класу

1. Засновано на огляді функцій вбудованої системи безпеки конкуруючих принтерів того ж класу, опублікованому компанією HP у 2015 році. Тільки пристрої HP корпоративного класу з підтримкою технології FutureSmart поєднують різні функції
безпеки для перевірки цілісності даних аж до самовідновлення BIOS. Щоб активувати функції безпеки, може знадобитися інсталяція пакета оновлень FutureSmart. Для отримання додаткової інформації завітайте на hp.com/go/printersthatprotect та
hp.com/go/printersecurityclaims.
2. Порівняння сукупної вартості володіння було проведено на основі даних про друк 90 000 сторінок для PageWide Pro та 150 000 сторінок для PageWide Enterprise, даних щодо ресурсів картриджів та споживання енергії із опублікованих
виробниками технічних характеристик, даних щодо запропонованих виробниками роздрібних цін на обладнання та витратні матеріали HP, середніх роздрібних цін на конкуруюче обладнання, вартості друку однієї сторінки, підрахованої на основі
стандарту ISO щодо кількості сторінок на один картридж за умови безперервного друку у режимі за замовчуванням та використання картриджів найвищої місткості та витратних матеріалів з великим строком служби, для всіх кольорових офісних
принтерів формату A4 із цінового діапазону 300–1249 євро та БФП із цінового діапазону 400–3000 євро станом на листопад 2015 року, за винятком продуктів, частка на ринку яких становить 1 % або нижче, відповідно до даних компанії IDC станом на
третій квартал 2015 р. Для отримання додаткової інформації завітайте на hp.com/go/pagewideclaims та hp.com/go/learnaboutsupplies.
3. Порівняння на основі опублікованих виробниками технічних характеристик щодо найшвидшого доступного режиму кольорового друку включає всі кольорові офісні принтери формату A4 із цінового діапазону 300–1249 євро та БФП формату A4 із
цінового діапазону 400–3000 євро за даними станом на листопад 2015 року, за виключенням продуктів, частка на ринку яких становить 1 % або нижче, відповідно до даних компанії IDC станом на третій квартал 2015 р. Швидкість HP PageWide
підрахована у загальному офісному режимі використання та за винятком першої сторінки. Для отримання додаткової інформації завітайте на hp.com/go/printerspeeds.
4. Заяви про рівень енергоспоживання ґрунтуються на даних загального споживання електроенергії, повідомлених на energystar.gov. Дані нормалізовано для визначення ефективності енергоспоживання більшості професійних кольорових офісних
принтерів цінового діапазону 300–800 євро та БФП цінового діапазону 400–1000 євро, а також кольорових лазерних БФП корпоративного класу цінового діапазону 1000–3000 євро та кольорових лазерних принтерів цінового діапазону 500–
1249 євро за даними станом на листопад 2015 р.; частку на ринку визначено відповідно до даних компанії IDC станом на третій квартал 2015 р. Дані можуть відрізнятися в залежності від налаштувань принтера. Для отримання додаткової інформації
завітайте на hp.com/go/pagewideclaims.
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