Nejlepší volba pro podnikový tisk
Řešení podnikového tisku HP
Přicházíme s vylepšenými možnostmi tisku pro velké i malé podniky. Ať už vlastníte firmu, provozujete kancelář, spravujete počítačové
systémy nebo vedete nákupní oddělení, společnost HP vám poskytne ideální tiskárny, příslušenství a služby, které potřebujete.

Kvalita
Ověřená kvalita a spolehlivost
značky, které věříte.

Výkon

Design

Neuvěřitelně rychlý tisk a úchvatná
kvalita výsledného materiálu.

Stylové a inovativní produkty, díky
kterým docílíte efektivních
a úsporných výsledků.

HP OfficeJet Pro
Cenová dostupnost a profesionalita barev
– vysoký výkon v kompaktním balíčku pro
malé firmy.
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Zabezpečení

Služby

Nejlepší zabezpečení tiskáren v dané Podpora, která vyhovuje potřebám
třídě1 a řešení pro snadnou
vaší firmy – od standardních záruk po
ovladatelnost, intuitivní pracovní
flexibilní rozšířenou péči.
postupy a mobilní tisk.

HP PageWide
Profesionální barvy, nízké náklady na
vlastnictví2, neobyčejná rychlost3 a vysoká
energetická účinnost4.

HP LaserJet
Vynikající kvalita laserového tisku, kvalitní
barevné dokumenty jako z tiskařské dílny
a nejlepší poměr ceny a kvality u černobílého
tisku.

Chcete-li dosáhnout úspory a nejvyšší kvality tisku, vždy používejte originální příslušenství HP.

1. Poznámky najdete v poli pro poznámky pod jednotlivými
snímky prezentace.

Průvodce zařízeními pro podnikový tisk
HP OfficeJet Pro
Cenová dostupnost a profesionalita barev –
vysoký výkon v kompaktním balíčku pro malé
firmy.

HP PageWide
Profesionální barvy, nízké náklady na
vlastnictví1, neobyčejná rychlost2 a vysoká
energetická efektivita3.

1až5 uživatelů

HP LaserJet
Vynikající kvalita laserového tisku, kvalitní barevné
dokumenty jako z tiskařské dílny a nejlepší poměr
ceny a kvality u černobílého tisku.

3až15 uživatelů

1až25+
uživatelů

Měsíční objem stránek

Nízká

Měsíční objem stránek

Nejnižší

cena za stránku

provozní náklady na tisk od
společnosti HP

Měsíční objem stránek

Cenově dostupné
náklady na tisk

1

Profesionální

kvalita dokumentů

Základní funkce zabezpečení a
správy

Prvotřídní rychlost
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kvalita dokumentů

Profesionální
kvalita dokumentů – jako

Pokročilé funkce zabezpečení a

Pokročilé funkce zabezpečení a

Nejrychlejší technologie

Vysoká rychlost u podnikových

Profesionální

správy

tisku společnosti HP

z tiskařské dílny

pokročilé

správy

i základních zařízení

Chcete-li dosáhnout úspory a nejvyšší kvality tisku, vždy používejte originální příslušenství HP.

1. Poznámky najdete v poli pro poznámky pod jednotlivými
snímky prezentace.

Poznámky
1. Na základě průzkumu publikovaných funkcí integrovaného zabezpečení u konkurenčních tiskáren stejné třídy, který provedla společnost HP v roce 2015. Pouze zařízení řady Enterprise
společnosti HP s funkcí FutureSmart nabízí kombinaci funkcí zabezpečení pro kontrolu integrity až po systém BIOS a možnosti automatického zotavení. Pro aktivaci funkcí zabezpečení
může být zapotřebí použít servisní aktualizaci FutureSmart. Více informací se dozvíte na stránkách hp.com/go/printersthatprotect a hp.com/go/printersecurityclaims.
2. Srovnání celkových nákladů na vlastnictví u řady PageWide Pro vychází z tisku 90 000 stran, u řady PageWide Enterprise vychází z tisku 150 000 stran; výrobci zveřejněných specifikací
výtěžnosti a spotřeby energie, výrobci doporučených maloobchodních cen hardwaru a spotřebního materiálu společnosti HP, průměrných maloobchodních cen u konkurenčních zařízení,
ceny za stránku podle výtěžnosti dle normy ISO při nepřetržitém tisku ve výchozím režimu s kazetami s nejvyšší kapacitou a použití spotřebního materiálu s dlouhou životností u všech
barevných podnikových tiskáren A4 v ceně od 300 do 1 249 eur a multifunkčních tiskáren v ceně od 400 do 3 000 eur podle údajů k listopadu 2015, s výjimkou produktů s tržním podílem
1 % nebo nižším, podle sdělení organizace IDC o tržním podílu k 3. čtvrtletí roku 2015. Více informací naleznete na stránkách hp.com/go/pagewideclaims a hp.com/go/learnaboutsupplies.
3. Srovnání vychází z parametrů nejrychlejšího dostupného barevného režimu u všech barevných podnikových tiskáren A4 v ceně od 300 do 1 249 eur a multifunkčních tiskáren A4 v ceně
od 400 do 3 000 eur podle údajů k listopadu 2015, s výjimkou produktů s tržním podílem 1 % nebo nižším, podle sdělení organizace IDC k 3. čtvrtletí 2015. Rychlosti produktů HP PageWide
vycházejí ze standardního kancelářského režimu s vyloučením první strany. Rychlosti produktů HP PageWide vycházejí ze standardního kancelářského režimu s vyloučením první strany.
Další informace naleznete na stránce hp.com/go/printerspeeds.
4. Tvrzení o spotřebě energie podnikových zařízení vychází z údajů na stránce energystar.gov. Na základě těchto údajů byla zjištěna energetická účinnost většiny obdobných barevných
podnikových tiskáren v ceně od 300 do 800 eur, multifunkčních tiskáren v ceně od 400 do 1 000 eur, barevných laserových multifunkčních tiskáren v ceně od 1 000 do 3 000 eur
a barevných laserových tiskáren v ceně od 500 do 1 249 eur podle údajů k listopadu 2015; podle sdělení organizace IDC o tržním podílu k 3. čtvrtletí 2015. Údaje podléhají nastavením
zařízení. Skutečné výsledky se mohou lišit. Další informace naleznete na stránce hp.com/go/pagewideclaims.

© Copyright 2015-2016 HP Development Company, L.P. Informace, které jsou zde uvedeny, mohou být
změněny bez předchozího upozornění. Jediné záruky k produktům a službám společnosti HP jsou uvedeny ve
výslovných prohlášeních o záruce, která jsou uvedena společně s příslušnými produkty a službami. Nic v
tomto dokumentu nesmí být vykládáno jako poskytnutí dodatečné záruky. Společnost HP nenese
odpovědnost za zde obsažené technické nebo redakční chyby či opomenutí.
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