A história e infografia de impressão empresarial da
HP passaram por revisões executivas de unidades
de impressão empresarial da HP e marketing global,
bem como do departamento jurídico da HP e foram
aprovadas para utilização externa.
O formato e a redação atuais são baseados nas
opiniões da GBU, marketing global e de
especialistas regionais na matéria e pesquisa de
clientes.
Contacte Rory Hanson para solicitar alterações.
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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, TI ou o aprovisionamento, a HP fornece as impressoras, os consumíveis e os serviços certos de que necessita.

Qualidade

Desempenho

Qualidade e fiabilidade
comprovadas da marca em que
confia.

Velocidades de impressão
vertiginosas e qualidade de
impressão impressionante.

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

Segurança

Serviços

Produtos elegantes e inovadores que A melhor segurança de impressora
oferecem resultados eficientes e
da sua classe1 acrescida de soluções
rentáveis.
de facilidade de gestão, fluxo de
trabalho e impressão móvel.

HP PageWide
Cores profissionais, o custo de
propriedade mais baixo da sua
classe2 e velocidades mais rápidas3
acrescidos da melhor eficiência
energética4.

Suporte para atender às
necessidades da sua empresa –
desde garantias padrão a
assistência alargada flexível.

HP LaserJet
O melhor desempenho a laser,
documentos a cores com a qualidade
tipográficas e a melhor relação
qualidade-preço para impressão a
preto e branco.

Para o valor mais elevado e a melhor experiência de impressão, utilize sempre consumíveis HP originais.

1.

As notas de rodapé encontram-se
no diapositivo das notas do orador.

Guia de seleção para impressão empresarial
HP OfficeJet Pro
Grande desempenho acessível e cores
profissionais num pacote compacto para
pequenas empresas.

1 a 5 utilizadores

HP PageWide
Cores profissionais, melhor custo de propriedade
1
2
da sua classe , velocidades mais rápidas
acrescidos da melhor eficiência energética3.

Baixo

custo por página

Desempenho laser líder, documentos a cores
com a qualidade de tipografias e melhor valor
para impressão a preto e branco.

3 a 15

1 a mais de 25

utilizadores

utilizadores

Volume de páginas mensal

Volume de
páginas mensal

HP LaserJet

Volume de páginas mensal

Os custos operacionais de
impressão mais baixos da

Custos de
impressão acessíveis

Documentos com

HP1
Documentos com
qualidade profissional

Documentos com qualidade
profissional acrescida de
qualidade tipográfica

Funcionalidades de segurança
e gestão essenciais

Funcionalidades de segurança e
gestão avançadas

Funcionalidades de segurança e
gestão avançadas

Velocidade de classe

A tecnologia de impressão

Velocidades rápidas para

qualidade profissional

empresarial
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mais rápida da HP

avançado

todas as classes empresariais

Para o valor mais elevado e a melhor experiência de impressão, utilize sempre consumíveis HP originais.

1.

As notas de rodapé encontram-se
no diapositivo das notas do orador.

Versão do documento Word

Ficheiro incorporado –
clique duas vezes para
abrir
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