Brožura

Představujeme tiskárny řady HP OfficeJet Pro
Přetváříme tisk tak, aby se i vaše malá firma stala velkým hráčem.
Vaše firma nemusí být velká, aby mohla dosahovat velkých výsledků. Potřebuje jen ty správné nástroje.
Tiskárny řady OfficeJet Pro ukrývají v malém provedení obrovské možnosti a vaší firmě dodají sílu k větším
výkonům. Přetvořené tiskárny HP OfficeJet Pro nabízejí cenově dostupné profesionální barvy, díky kterým
získáte kvalitu, jakou potřebujete, za poloviční náklady oproti laserovým tiskárnám.1 Nové provedení
HP Print Forward Design nabízí pokročilé možnosti manipulace s papírem a velmi vysoké rychlosti, abyste
své úlohy mohli dokončit co nejrychleji.2 Díky výkonnému tisku, skenování, kopírování a faxování a díky
síťovým možnostem až pro pět uživatelů může v silné konkurenci obstát firma jakékoli velikosti.
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Tisk ostrý jako u laserových tiskáren.
Poloviční náklady.
S cenově dostupným barevným tiskem profesionální kvality vnášejí tiskárny
řady HP OfficeJet Pro do světa obchodního tisku zcela nový význam.
Tiskněte na úrovni podnikové třídy se sytou grafikou a černým
textem s náklady na stránku až o 50 % nižšími než laserové tiskárny.1
Těm, kdo tisknou hodně, společnost HP nabízí možnosti inkoustových
kazet s vysokou výtěžností, s nimiž vytisknete více stránek s méně
přerušeními.3
Tiskněte s důvěrou. Originální inkoust HP byl navržený tak, aby dobře
fungoval s vaší tiskárnou a podával stálé a spolehlivé výsledky. Vytvářejte
trvanlivé tisky, které jsou odolné proti vodě, rozmazání, vyblednutí
i zvýrazňovačům.4
Pomozte své firmě vyniknout díky impozantním marketingovým
materiálům tištěným bez okrajů na speciální papír HP Brochure.

Inovativní design ve prospěch
jedinečné produktivity
Řady HP OfficeJet Pro 8720/8730/8740
Poznejte revoluční prostorově úsporné provedení HP Print Forward Design.2
Zrychlete pracovní úlohy díky super rychlému oboustrannému tisku.
Skenujte a kopírujte rychle více dokumentů najednou s využitím
oboustranného skenování na jeden průchod (8730/8740).
Zvyšte výkonnost a ochranu soukromí pomocí manipulace s papírem
běžné pro laserové tiskárny. Vytištěné stránky jsou z bezpečnostních
důvodů obrácené textem dolů a integrovaný výstupní zásobník chrání
výtisky před pádem na zem. Integrovaný vstupní zásobník lze nastavit
na formát legal.
Řiďte snadno úlohy přes velký barevný dotykový displej a pomocí
přizpůsobitelných klávesových zkratek. Tiskněte pohodlně soubory
Microsoft Word a PowerPoint přímo z USB disku.5

Mobilní tisk, který zvyšuje
pohotovost vaší firmy
Podpořte produktivitu v kanceláři i mimo ni příhodnými možnostmi
mobilního tisku.
Tiskněte snadno dokumenty, e-maily, soubory PDF a další ze zařízení
iPhone a iPad vybavených technologií AirPrint, jakož i z chytrých
telefonů a tabletů s operačními systémy Android™, Windows 8/10
nebo Google Chrome™.6
Tiskněte přímo z chytrého telefonu, tabletu nebo notebooku odkudkoli
v kanceláři pomocí Wi-Fi Direct®7 – aniž byste se přihlašovali do firemní sítě.
Tiskněte pouhým dotykem. Tiskárny řady HP OfficeJet Pro 8720/
8730/8740 mají integrovanou technologii NFC, prostřednictvím které
můžete připojit své mobilní zařízení vybavené NFC a tisknout z něj.8
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Maximální kontrola nad všemi
tiskárnami, jednoduchá správa
Řady HP OfficeJet Pro 8730/8740
Umocněte očekávání díky řešením pro správu a zabezpečení.
Zjednodušte integraci jednoho či všech zařízení a zvyšte objem toho,
co můžete tisknout z kanceláře pomocí HP PCL 6, HP PCL 5c, emulace
HP PostScript level 3 a škálovatelných fontů TrueType.
Řiďte hladce své tiskové prostředí. Přidávejte nová zařízení, aktualizujte
funkce a uplatňujte firemní zásady z jednoho ústředního místa
prostřednictvím nástroje HP Web Jetadmin.9 Šetřete čas IT a zjednodušte
tisk pomocí univerzálního tiskového ovladače HP Universal Print
Driver.10 Řiďte používání barevného tisku a náklady na něj napříč
celou organizací.11
Pomozte zabezpečit všechny své tiskárny s využitím volitelného
řešení HP JetAdvantage Security Manager12 a rozšiřte možnosti
pomocí nástroje HP JetAdvantage a partnerských řešení třetích stran.

Cenově dostupné, profesionální barvy – vysoký výkon v kompaktním balení pro
malou firmu
Vyberte si tiskárnu HP OfficeJet Pro, která bude nejlépe odpovídat potřebám vaší kanceláře

HP OfficeJet Pro 8710

HP OfficeJet Pro 8720/8725

HP OfficeJet Pro 8730

HP OfficeJet Pro 8740

Oboustranný tisk rychlostí až 12/10 ppm
(černobíle/barevně, A4)13

Oboustranný tisk rychlostí až 20/17 ppm
(černobíle/barevně, až do formátu legal)13

Oboustranný tisk rychlostí až 20/17 ppm
(černobíle/barevně, až do formátu legal)13

Oboustranný tisk rychlostí až 20/17 ppm
(černobíle/barevně, až do formátu legal)13

Oboustranné skenování rychlostí až 4/4 ipm
s automatickým podavačem
dokumentů na 50 listů
(černobíle/barevně)14

Oboustranné skenování rychlostí až 6/4 ipm
s automatickým podavačem
dokumentů na 50 listů
(černobíle/barevně)14

Oboustranné skenování na jeden
průchod rychlostí až 23/12 ipm
s automatickým podavačem dokumentů
na 50 listů (černobíle/barevně)14

Oboustranné skenování na jeden průchod
rychlostí až 23/12 ipm s automatickým
podavačem dokumentů na 50 listů
(černobíle/barevně)14

6,75cm barevný dotykový displej

10,9cm barevný dotykový displej

10,9cm barevný dotykový displej

10,9cm barevný dotykový displej

15

7

15

7

15
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Jednoduchý mobilní tisk, Wi-Fi Direct

Jednoduchý mobilní tisk, Wi-Fi Direct,
tisk jedním dotykem prostřednictvím NFC8

Jednoduchý mobilní tisk, Wi-Fi Direct,
tisk jedním dotykem prostřednictvím NFC8

Jednoduchý mobilní tisk,15 Wi-Fi Direct,7
tisk jedním dotykem prostřednictvím NFC8

HP Web Jetadmin,9 HP JetAdvantage
Private Print16

HP Web Jetadmin,9 HP JetAdvantage
Private Print,16 kontrola používání
barevného tisku11

HP Web Jetadmin,9 HP JetAdvantage
Private Print,16 HP Color Access Control,11
HP Universal Print Driver,10 volitelné
řešení HP JetAdvantage Security Manager,12
volitelný nástroj HP Access Control,17
řešení HP Open Extensibility Platform s
možnostmi počítání/statistiky úloh,
načítání a přesměrování HP Capture and
Route, zabezpečení SafeCom a dalšími18

HP Web Jetadmin,9 HP JetAdvantage
Private Print,16 HP Color Access Control,11
HP Universal Print Driver,10 volitelné řešení
HP JetAdvantage Security Manager,12
volitelný nástroj HP Access Control,17
řešení HP Open Extensibility Platform
s možnostmi počítání/statistiky úloh,
načítání a přesměrování HP Capture and
Route, zabezpečení SafeCom a dalšími18

Vstupní kapacita tisku až 250 listů

Vstupní kapacita tisku až 500 listů
s volitelným zásobníkem na 250 listů

Vstupní kapacita tisku až 500 listů
s volitelným zásobníkem na 250 listů

Vstupní kapacita tisku až 500 listů včetně
zásobníku na 250 listů

Pracovní vytížení až 25 000 stran19

Pracovní vytížení až 30 000 stran19

Pracovní vytížení až 30 000 stran19

Pracovní vytížení až 30 000 stran19

ppm = počet stran za minutu, ADF = automatický podavač dokumentů, ipm = počet obrázků za minutu
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Více se dozvíte na
hp.com/go/officejetpro

Ve srovnání s většinou barevných laserových multifunkčních tiskáren s cenou do 13 500 Kč k srpnu 2015; tržní podíl na základě údajů organizace IDC k 2. čtvrtletí
roku 2015. Srovnání nákladů na stránku (CPP) ohledně spotřebního materiálu pro laserové tiskárny vycházejí z údajů zveřejňovaných výrobci kazet s nejvyššími
kapacitami a součástí dlouhodobé spotřeby. CPP vysokokapacitního inkoustového spotřebního materiálu vycházejí z údajů zveřejňovaných výrobci inkoustových
kazet s nejvyššími kapacitami. CPP na základě odhadované maloobchodní ceny vysokokapacitních inkoustových kazet a jejich výtěžnosti. ISO výtěžnost je založena
na průběžném tisku v základním režimu. Další informace naleznete na hp.com/go/learnaboutsupplies.
2
Provedení HP Print Forward Design není dostupné u modelu HP OfficeJet Pro 8710.
3
Na základě výtěžnosti inkoustových kazet HP 953/957XL ve srovnání s inkoustovými kazetami HP 953A. Inkoustové kazety s vysokou výtěžností nejsou součástí
balení tiskárny; pořiďte si je prosím samostatně. Inkoustová kazeta HP 957XL není kompatibilní s modelem 8710. Více informací zjistíte na hp.com/go/learnaboutsupplies.
4
Odolnost proti vodě, rozmazání, vyblednutí a zvýrazňovačům podle ISO 11798 a interních HP testů. Podrobnosti zjistíte na hp.com/go/printpermanence.
5
Tisk dokumentů z USB je dostupný pouze u modelů 8730 a 8740. Funkce funguje s verzemi Microsoft Word a PowerPoint z roku 2003 a vyššími. Podporovány
jsou pouze fonty latinky.
6
Místní tisk vyžaduje, aby mobilní zařízení a tiskárna byly připojené na stejnou bezdrátovou síť, nebo měly přímé bezdrátové propojení. AirPrint podporují zařízení
iPhone, iPad a iPod se systémem iOS v4.2 a vyšším. Vzdálený tisk vyžaduje internetové připojení k tiskárně HP s připojením na internet. Podrobnosti o tom, jak tisknout,
včetně případné potřeby další aplikace, zjistíte na hp.com/go/mobileprinting.
7
Mobilní zařízení musí být před zahájením tisku připojené přímo k signálu Wi-Fi Direct® multifunkční nebo monofunkční tiskárny podporující technologii Wi-Fi Direct.
V závislosti na mobilním zařízení může být rovněž vyžadována aplikace nebo ovladač. Podrobnosti naleznete na hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct je
ochranná známka obchodního sdružení Wi-Fi Alliance®.
8
Tisk jedním dotykem technologií NFC není dostupný u modelu 8710. Vyžaduje mobilní zařízení podporující tisk technologií NFC. Seznam kompatibilních mobilních
zařízení umožňujících tisk technologií NFC naleznete na hp.com/go/nfcprinting.
9
Nástroj HP Web Jetadmin je k dispozici zdarma ke stažení na hp.com/go/webjetadmin.
10
Univerzální tiskový ovladač HP není dostupný pro modely 8710 a 8720. Univerzální tiskový ovladač HP je k dispozici zdarma ke stažení na hp.com/go/upd.
11
Modely 8730 a 8740 podporují nástroj HP Color Access Control umožňující řídit přístup k barevnému tisku. Možnosti řízení přístupu k barevnému tisku se liší
podle modelu. Nástroj HP Color Access Control není dostupný u modelů 8710 a 8720. Model 8720 podporuje kontrolu používání barevného tisku. Možnosti kontroly
používání barevného tisku se liší podle zařízení. Kontrola používání barevného tisku není dostupná u modelu 8710.
12
Řešení HP JetAdvantage Security Manager není dostupné u modelů 8710 a 8720. Volitelné řešení HP JetAdvantage Security Manager je nutné zakoupit samostatně.
Podrobnosti naleznete na hp.com/go/securitymanager.
13
Oboustranný tisk rychlostí až 12/10 ppm v případě modelu 8710, až 20 ppm v případě modelů 8720, 8730 a 8740. S výjimkou prvního souboru testovacích stránek ISO.
Podrobnosti naleznete na hp.com/go/printerclaims.
14
Oboustranné skenování rychlostí až 4 ipm v případě modelu 8710, až 6 ipm u modelu 8720 a až 23 ipm v případě modelů 8730 a 8740. Rychlosti skenování
měřeny z automatického podavače dokumentů. Skutečné rychlosti zpracování se mohou lišit v závislosti na rozlišení skenovaného obsahu, síťových podmínkách,
výkonu počítače a aplikačním softwaru.
15
Bezdrátový provoz je kompatibilní pouze v pásmu 2,4 GHz. Požadována může být rovněž aplikace nebo software a registrace účtu HP ePrint. Některé funkce vyžadují
zakoupení volitelného příslušenství. Více zjistíte na hp.com/go/mobileprinting.
16
Platforma HP JetAdvantage Private Print je dostupná zdarma a vyžaduje internetové připojení k tiskárně s povolenými webovými službami. Není dostupná ve všech
zemích. Další informace zjistíte na hpjetadvantage.com.
17
Řízení přístupu HP Access Control není dostupné u modelů 8710 a 8720. Funkci je nutné dodatečně zakoupit. Další informace naleznete na hp.com/go/printsecurity.
18
Další informace se dozvíte na hp.com/go/gsc.
19
Pracovní vytížení je definováno jako maximální počet stran grafického výstupu za měsíc. Tato hodnota vyjadřuje srovnání odolnosti výrobku s jinými zařízeními a umožňuje
náležité rozložení tiskáren a multifunkčních zařízení tak, aby uspokojovaly potřeby připojených jednotlivců nebo skupin.
1
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