İş amaçlı baskılarda en iyi seçenek
HP İş Amaçlı Baskı Çözümleri
Küçük veya büyük tüm işletmeler için baskı deneyimini yeniden tanımlıyoruz. İster işletme sahibi ister ofis yöneticisi,
BT yöneticisi veya satın alma yöneticisi olun, HP tam ihtiyacınız olan yazıcıları, sarf malzemelerini ve hizmetleri sunar.

Kalite

Performans

Güvendiğiniz markadan
İnanılmaz yüksek baskı hızları ve
kanıtlanmış kalite ve güvenilirlik.
olağanüstü baskı kalitesi.

HP OfficeJet Pro
Uygun fiyatlı, profesyonel renkli
baskı; küçük işletmeler için küçük
boyutta büyük performans.
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Tasarım

Güvenlik

Verimli, uygun maliyetli sonuçlar
sunan şık, yenilikçi ürünler.

Sınıfının en iyisi yazıcı güvenliği ve
yönetim, iş akışı ve mobil baskı
çözümleri.

HP PageWide
Profesyonel renkli baskı, düşük
edinim maliyeti2, olağanüstü hızlar3
ve yüksek enerji verimliliği4.

1

Hizmetler
Standart garantilerden esnek
genişletilmiş bakıma kadar
işletmenize uygun destek.

HP LaserJet
Önde gelen lazer yazıcı performansı,
matbaa kalitesinde renkli belgeler ve
en avantajlı siyah beyaz baskılar.

En yüksek değer ve en iyi baskı deneyimi için her zaman HP Orijinal Sarf Malzemeleri kullanın.

1. Dipnotları konuşmacı notları slaytında bulabilirsiniz.

İş yazıcısı seçme kılavuzu
HP OfficeJet Pro
Uygun fiyatlı, profesyonel renkli baskı;
küçük işletmeler için küçük boyutta
büyük performans.

1 - 5 kullanıcı

HP LaserJet

HP PageWide
Profesyonel renki baskı, düşük
toplam edinim maliyeti1, olağanüstü
hızlar2 ve yüksek enerji verimliliği3.

Önde gelen lazer yazıcı performansı,
matbaa kalitesinde renkli belgeler ve en
avantajlı siyah beyaz baskılar.

3 - 15 kullanıcı

Aylık Sayfa Sayısı

1 - +25 kullanıcı
Aylık Sayfa Sayısı

Aylık Sayfa Sayısı

Düşük

HP’nin en düşük

sayfa başı maliyet

baskı işletim maliyetleri

1

Uygun

baskı maliyetleri

Profesyonel

Profesyonel

Profesyonel ve matbaa

Temel güvenlik ve yazıcı

Gelişmiş güvenlik ve

Gelişmiş güvenlik ve

İş sınıfı hız

HP’nin en hızlı

Yüksek hızlar - hem iş sınıfı

belge kalitesi

belge kalitesi

yönetimi özellikleri
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yönetim özellikleri

baskı teknolojisi

düzeyinde belge kalitesi

gelişmiş

yönetim özellikleri

hem de kurumsal ürünlerde

En yüksek değer ve en iyi baskı deneyimi için her zaman HP Orijinal Sarf Malzemeleri kullanın.

1. Dipnotları konuşmacı notları slaytında bulabilirsiniz.

Notlar
1. Aynı sınıf rakip yazıcıların yayınlanan yerleşik güvenlik özelliklerine ilişkin 2015’te yapılan HP incelemesine dayanmaktadır. Yalnızca Future Smart özellikli HP Kurumsal sınıf aygıtlar, BIOSʼa
kadar bütünlük denetimi ve kendini iyileştirme becerileri içeren güvenlik özelliklerinin bir birleşimini sunar. Güvenlik özelliklerini etkinleştirmek için bir FutureSmart hizmet paketi
güncellemesi gerekebilir. Daha fazla bilgi için bkz. hp.com/go/printersthatprotect ve hp.com/go/pagewidebusiness.
2. Toplam edinim maliyeti karşılaştırması, PageWide Pro için 90.000 sayfa ve PageWide Enterprise için 150.000 sayfa baskıya; baskı kapasiteleri ve enerji tüketimi için üreticiler tarafından
yayınlanan belirtimlere, HP donanım ve sarf malzemeleri için üreticiler tarafından önerilen satış fiyatlarına, piyasadaki en yüksek kapasiteli kartuşlar kullanılarak varsayılan modda yapılan
sürekli baskı sırasındaki ISO baskı kapasitesine dayanan sayfa başı maliyete ve 2015’in 3. çeyreği itibarıyla IDC tarafından bildirilen pazar paylarına göre pazar payı %1 veya altında olan
ürünler hariç, Kasım 2015 itibarıyla fiyatı 300 €–1.249 € arasında olan tüm renkli A4 iş yazıcılarının ve fiyatı 400 €–3.000 € arasında olan MFP’lerin uzun ömürlü sarf malzemelerine
dayanmaktadır. Daha fazla bilgi için bkz. hp.com/go/pagewideclaims ve hp.com/go/learnaboutsupplies.

3. Karşılaştırma, 2015’in 3. çeyreği itibarıyla IDC tarafından bildirilen pazar paylarına göre pazar payı %1 veya altında olan ürünler hariç, Kasım 2015 itibarıyla fiyatı 3000 €–1.249 € arasında
olan tüm renkli A4 iş yazıcılarının ve fiyatı 400–3.000 € arasında olan A4 MFP’lerin en hızlı renkli modu için üreticiler tarafından yayınlanan belirtimlere dayanmaktadır. HP PageWide hızları
Genel Ofis moduna dayanmaktadır ve ilk sayfa hariç tutulmuştur. HP PageWide hızları Genel Ofis moduna dayanmaktadır ve ilk sayfa hariç tutulmuştur. Daha fazla bilgi için bkz.
hp.com/go/pagewidebusiness.
4. Enerji beyanı, energystar.govadresinde bildirilen Normal Enerji Tüketimi (TEC) verilerinin karşılaştırmasına dayanmaktadır. Veriler, 2015’in 3. çeyreği itibarıyla IDC tarafından bildirilen pazar
paylarına göre Kasım 2015 itibarıyla fiyatı 300 €–800 € arasında olan profesyonel sınıf renkli iş yazıcılarının, fiyatı 400 €–1.000 € arasında olan MFP’lerin, fiyatı 1.000 €–3.000 € arasında olan
kurumsal sınıf renkli lazer MFP’lerin ve fiyatı 500 €–1.249 € olan renkli lazer yazıcıların çoğunun enerji verimliliğini saptamak için normalleştirilmiştir. Aygıt ayarlarına bağlıdır. Gerçek sonuçlar
değişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için bkz. hp.com/go/pagewideclaims.

© Copyright 2015-2016 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden
değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık
garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki hiçbir ifade ek bir garanti verilmesi olarak yorumlanmamalıdır.
HP, işbu belgede olabilecek teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu
tutulamaz.
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