Cea mai bună alegere în imprimarea pentru afaceri
Soluţii HP de imprimare pentru afaceri
Reinventăm imprimarea pentru fiecare firmă – mare sau mică. Indiferent dacă aveţi propria afacere, conduceţi un birou, sunteţi administrator IT
sau responsabil cu aprovizionarea, HP vă furnizează imprimantele, consumabilele şi serviciile specifice de care aveţi nevoie.

Calitate

Performanţă

Design

Calitate şi fiabilitate demonstrate,
de la marca în care aveţi încredere.

Viteze de imprimare extrem de
mari şi calitate remarcabilă a
materialelor imprimate.

Produse elegante, inovatoare, care
oferă rezultate eficiente, rentabile.

HP OfficeJet Pro
Culori accesibile, profesionale –
performanţe mari, într-un pachet
compact pentru firme mici.
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Securitate

Servicii

Cea mai bună securitate pentru
Asistenţă adecvată afacerii
1
imprimantele din această clasă , plus
dumneavoastră – de la garanţii
maniabilitate, flux de lucru şi soluţii standard, până la întreţinere extinsă,
mobile.
flexibilă.

HP PageWide
Culori profesionale, cost de proprietate
scăzut2, viteze fenomenale3 plus eficienţă
energetică ridicată4.

HP LaserJet
Performanţă laser de vârf, documente color
la calitate de atelier de imprimare şi cea mai
bună valoare pentru imprimare alb-negru.

Pentru cea mai mare valoare şi cea mai bună experienţă de imprimare, utilizaţi întotdeauna consumabile originale HP.

1. Notele de subsol se găsesc în notele pentru
prezentator din diapozitive.

Ghid de selectare a soluţiilor de imprimare pentru afaceri
HP OfficeJet Pro
Culori accesibile, profesionale – performanţe
mari, într-un pachet compact pentru firme
mici.

1–5 utilizatori
Volum de pagini lunar

Cost pe pagină
scăzut

HP PageWide
Culori profesionale, cost de proprietate
scăzut1, viteze fenomenale2, plus eficienţă
energetică ridicată3.

a documentelor

Caracteristici esenţiale
de securitate şi de gestionare

Performanţă laser de vârf, documente color la
calitate de atelier de imprimare şi cea mai bună
valoare pentru imprimare alb-negru.

3–15 utilizatori

1–25+ utilizatori

Volum de pagini lunar

Volum de pagini lunar

Cele mai mici

Costuri de imprimare

costuri de operare de la HP
pentru imprimare
1

Calitate profesională

HP LaserJet

accesibile

a documentelor

Calitate profesională,
de atelier de imprimare

Caracteristici avansate

Caracteristici

Calitate profesională

de securitate şi de gestionare

pentru documente

avansat

avansate de securitate şi de
gestionare

Viteză de clasă business
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Cea mai rapidă tehnologie
de imprimare de la HP

Viteze mari de la clasa
business la enterprise

Pentru cea mai mare valoare şi cea mai bună experienţă de imprimare, utilizaţi întotdeauna consumabile originale HP.

1. Notele de subsol se găsesc în notele pentru
prezentator din diapozitive.

Notițe
1. Pe baza analizei efectuate de HP asupra datelor publicate în 2015 referitor la caracteristicile de securitate încorporate ale imprimantelor competitive din această clasă. Numai
dispozitivele HP de clasă Enterprise cu FutureSmart oferă o combinaţie de caracteristici de securitate pentru verificarea integrităţii în profunzime, până la BIOS, cu capabilităţi de reparare
automată. Pentru a activa caracteristicile de securitate, poate fi necesară o actualizare a pachetului de servicii FutureSmart. Aflaţi mai multe la hp.com/go/printersthatprotect şi
hp.com/go/printersecurityclaims.
2. Comparaţie a costului total de proprietate, bazată pe 90.000 de pagini pentru PageWide Pro şi 150.000 de pagini pentru PageWide Enterprise; pe specificaţiile publicate de producători
pentru capacităţile în pagini şi utilizarea energiei, pe preţurile de vânzare recomandate de producători pentru hardware şi consumabile HP, pe preţurile medii de vânzare pentru
dispozitivele competitive, pe costul pe pagină bazat pe capacitatea ISO la imprimare continuă în modul implicit cu cartuşe de capacitate mare disponibile şi consumabile cu durată mare de
viaţă, pentru toate imprimantele şi echipamentele MFP A4 color pentru afaceri, de 300–1.249 €, respectiv 400–3.000 €, conform situaţiei din noiembrie 2015, exceptând produsele cu cotă
de piaţă de 1% sau mai mică, utilizând cota de piaţă raportată de IDC în Trim. III 2015. Aflaţi mai multe la hp.com/go/pagewideclaims şi hp.com/go/learnaboutsupplies.
3. Comparaţie bazată pe specificaţiile publicate de producători în legătură cu cel mai rapid mod color disponibil al tuturor imprimantelor şi echipamentelor MFP A4 color pentru afaceri, de
300–1.249 €, respectiv 400–3.000 €, conform situaţiei din noiembrie 2015, exceptând produsele cu cotă de piaţă de 1% sau mai mică, utilizând cota de piaţă raportată de IDC în Trim. III
2015. Vitezele produselor HP PageWide se bazează pe modul General Office şi se exclude prima pagină. Vitezele produselor HP PageWide se bazează pe modul General Office şi se exclude
prima pagină. Aflaţi mai multe la hp.com/go/printerspeeds.
4. Afirmaţia privind energia se bazează pe compararea datelor TEC raportate de energystar.gov. Date normalizate pentru determinarea eficienţei energetice la majoritatea imprimantelor
şi echipamentelor MFP color profesionale pentru afaceri, de 300–800 €, respectiv 400–1.000 € şi echipamentelor MFP şi imprimantelor laser color de clasă Enterprise, de 1.000–3.000 €,
respectiv 500–1.249 €, conform situaţiei din noiembrie 2015; cotă de piaţă raportată de IDC în Trim. III 2015. Valorile depind de setările dispozitivelor. Rezultatele reale pot varia. Aflaţi mai
multe la hp.com/go/pagewideclaims.

© Copyright 2015-2016 HP Development Company, L.P. Informaţiile din documentul de faţă pot fi modificate
fără notificare prealabilă. Singurele garanţii pentru produsele şi serviciile HP sunt specificate în declaraţiile
exprese de garanţie care însoţesc respectivele produse şi servicii. Nimic din documentul de faţă nu trebuie
interpretat ca reprezentând o garanţie suplimentară. Compania HP nu va fi răspunzătoare pentru erorile
tehnice sau editoriale ori pentru omisiunile din documentul de faţă.
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