Brožúra

Predstavujeme rad HP OfficeJet Pro
Neustále inovujeme tlač, aby aj vaša firma mohla byť veľkým hráčom.
Aj malá firma môže mať veľký vplyv. Potrebuje len tie správne nástroje. Rad OfficeJet Pro Series zahŕňa obrovské
množstvo funkcií v malom balení, čo dáva vašej firme silu rásť. Pretvorená tlačiareň HP OfficeJet Pro poskytuje
profesionálnu, cenovo dostupnú tlač, takže môžete získať kvalitu, ktorú potrebujete, za polovicu nákladov
laserovej tlače.1 Nová konštrukcia HP Print Forward Design ponúka pokročilé možnosti manipulácie s papierom
s mimoriadne vysokými rýchlosťami, ktoré vám pomôžu rýchlo dokončiť vaše úlohy.2 Vďaka výkonnej tlači,
skenovaniu, kopírovaniu a faxovaniu a možnostiam siete až pre piatich používateľov môže firma akejkoľvek
veľkosti konkurovať veľkému podniku.
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Laserová ostrosť.
Polovičné náklady.
Svojou cenovo dostupnou a profesionálnou farebnou tlačou dáva
rad HP OfficeJet Pro kancelárskej tlači úplne nový rozmer.
Získajte výtlačky v kvalite kancelárskej tlače so živou grafikou
a čiernym textom za náklady na stranu až o 50 % nižšie ako pri
laserovej tlači.1 Pre častú tlač ponúka HP atramentové kazety s vysokou
výťažnosťou, takže môžete tlačiť viac pri menšom počte prerušení.3
Tlačte s dôverou. Originálne atramenty HP sú vytvorené tak, aby
spolupracovali s vašou tlačiarňou pri dosahovaní stabilných výsledkov,
na ktoré sa môžete spoľahnúť. Tlačte trvácne výtlačky, ktoré sú odolné
voči vode, rozmazávaniu, vyblednutiu a zvýrazňovaču.4
Podporte výnimočnosť vášho podniku pôsobivými marketingovými
materiálmi bez okrajov, ktoré vytvoríte pomocou HP Brochure Papers.

Inovatívny dizajn pre
špičkovú produktivitu.
Rad HP OfficeJet Pro 8720/8730/8740
Vyskúšajte revolučnú, priestor šetriacu konštrukciu HP Print Forward Design.2
Bleskovo vykonávajte tlačové úlohy s extrémne rýchlou obojstrannou
tlačou. Rýchlo skenujte a kopírujte niekoľkostranové dokumenty
s jednopriechodovým obojstranným skenovaním (8730/8740).
Zvýšte efektivitu a dôvernosť pomocou manipulácie s papierom v štýle
laserovej tlače. Pre zachovanie dôvernosti sa dokumenty tlačia lícnou
stranou nadol a dizajn výstupu zabraňuje rozsypaniu výtlačkov na podlahu.
Integrovaný vstupný zásobník má veľkosť formátu dokumentov „Legal“.
Ľahko riaďte tlačové úlohy s veľkou farebnou dotykovou obrazovkou
a nastaviteľnými klávesovými skratkami. Pohodlne tlačte súbory
v programoch Microsoft Word a PowerPoint priamo z vášho USB kľúča.5

Mobilná tlač, ktorá udrží vaše
podnikanie pod kontrolou
Zvýšte produktivitu v kancelárii aj mimo nej s pohodlnými možnosťami
mobilnej tlače.
Jednoducho tlačte dokumenty, e-maily, PDF súbory a ďalšie
materiály zo zariadení iPhone a iPad pomocou funkcie AirPrint,
ako aj zo smartfónov a tabletov s operačným systémom Android™,
Windows 8/10 alebo Google Chrome™.6
Tlačte priamo zo smartfónu, tabletu alebo notebooku z ľubovoľného
miesta v kancelárii pomocou Wi-Fi Direct®7, a to bez vstupu na
firemnú sieť.
Tlačte len jedným dotykom. Rad HP OfficeJet Pro 8720/8730/8740
má zabudovanú funkciu Near Field Communication (NFC), ktorá vám
umožňuje pripojiť sa a tlačiťpomocou vášho mobilného zariadenia
s povolenou NFC.8
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Maximálna kontrola nad skupinou
zariadení, plynulé riadenie
Rad HP OfficeJet Pro 8730/8740
Zvýšte svoje očakávania vďaka riešeniam pre riaditeľnosť a bezpečnosť.
Zjednodušte začlenenie zariadenia alebo skupiny zariadení a rozšírte
možnosti svojej tlače z kancelárie pomocou HP PCL 6, HP PCL 5c,
emulácie HP PostScript úroveň 3 a škálovateľných fontov TrueType.
Hladko kontrolujte svoje tlačové prostredie. Pridávajte zariadenia,
aktualizujte funkcie a uplatňujte firemné politiky z jedného miesta
pomocou HP Web Jetadmin.9 Šetrite počítačový čas a zjednodušte
tlač pomocou HP Universal Print Driver.10 Kontrolujte využívanie
farebnej tlače a náklady v celej organizácii.11
Pomôžte zabezpečiť vašu skupinu zariadení s voliteľnou funkciou
HP JetAdvantage Security Manager12 a rozšírte možnosti pomocou
HP JetAdvantage a riešení samostatných partnerov.

Profesionálna farebná tlač za prijateľnú cenu – veľký výkon v kompaktnom balení
pre malé podniky
Vyberte si z tlačiarní HP OfficeJet Pro tú pravú pre vašu kanceláriu

HP OfficeJet Pro 8710

HP OfficeJet Pro 8720/8725

HP OfficeJet Pro 8730

HP OfficeJet Pro 8740

Obojstranná tlač do 12/10 str./min
(čiernobiela/farebná, A4)13

Obojstranná tlač do 20/17 str./min
(čiernobiela/farebná, až po veľkosť
formátu „Legal“)13

Obojstranná tlač do 20/17 str./min
(čiernobiela/farebná, až po veľkosť
formátu „Legal“)13

Obojstranná tlač do 20/17 str./min
(čiernobiela/farebná, až po veľkosť
formátu „Legal“)13

Automatický podávač dokumentov
na 50 listov papiera pre obojstranné
skenovanie do 4/4 obr./min
(čiernobiele/farebné)14

Automatický podávač dokumentov
na 50 listov papiera pre obojstranné
skenovanie do 6/4 obr./min
(čiernobiele/farebné)14

Automatický podávač dokumentov
na 50 listov papiera pre obojstranné
skenovanie pri jednom prechode papiera
do 23/12 obr./min (čiernobiele/farebné)14

Automatický podávač dokumentov
na 50 listov papiera pre obojstranné
skenovanie pri jednom prechode papiera
do 23/12 obr./min (čiernobiele/farebné)14

Farebná dotyková obrazovka
s uhlopriečkou 6,75 cm

Farebná dotyková obrazovka
s uhlopriečkou 10,9 cm

Farebná dotyková obrazovka
s uhlopriečkou 10,9 cm

Farebná dotyková obrazovka
s uhlopriečkou 10,9 cm

Jednoduchá mobilná tlač,15 Wi-Fi Direct7

Jednoduchá mobilná tlač,15 Wi-Fi Direct,7
tlač jedným dotykom NFC8

Jednoduchá mobilná tlač,15 Wi-Fi Direct,7
tlač jedným dotykom NFC8

Jednoduchá mobilná tlač15 Wi-Fi Direct,7
tlač jedným dotykom NFC8

HP Web Jetadmin,9 HP JetAdvantage
Private Print16

HP Web Jetadmin,9 HP JetAdvantage
Private Print,16 kontrola využívania
farebnej tlače11

HP Web Jetadmin,9 HP JetAdvantage
Private Print,16 HP Color Access Control,11
HP Universal Print Driver,10 voliteľná funkcia
HP JetAdvantage Security Manager,12
voliteľná funkcia HP Access Control,17
Riešenia HP Open Extensibility Platform
s účtovaním/štatistikami prác, funkcie
HP Capture and Route a SafeCom,
ako aj ďalšie možnosti18

HP Web Jetadmin,9 HP JetAdvantage
Private Print,16 HP Color Access Control,11
HP Universal Print Driver,10 voliteľná funkcia
HP JetAdvantage Security Manager,12
voliteľná funkcia HP Access Control17
Riešenia HP Open Extensibility Platform
s účtovaním/štatistikami prác, funkcie
HP Capture and Route a SafeCom,
ako aj ďalšie možnosti18

Vstupná kapacita tlače do 250 listov
papiera

Vstupná kapacita tlače do 500 listov
papiera s voliteľným zásobníkom
na 250 listov papiera

Vstupná kapacita tlače do 500 listov
papiera s voliteľným zásobníkom
na 250 listov papiera

Vstupná kapacita tlače do 500 listov
papiera so zabudovaným zásobníkom
na 250 listov papiera

Pracovné využitie až 25 000 strán19

Pracovné využitie až 30 000 strán19

Pracovné využitie až 30 000 strán19

Pracovné využitie až 30 000 strán19
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Zistite viac na stránke
hp.com/go/officejetpro

Porovnávaná s väčšinou farebných laserových multifunkčných tlačiarní s cenou nižšou ako 500 EUR k augustu 2015; podiel na trhu podľa správy IDC k 2. štvrťroku 2015.
Porovnania nákladov na stranu (CPP) pre laserový spotrebný materiál sú založené na zverejnených špecifikáciách výrobcov kaziet s najvyššou kapacitou a komponentov
s dlhou životnosťou. Porovnania CPP pre dodávky veľkokapacitných atramentových kaziet HP sú založené na špecifikáciách publikovaných výrobcami kaziet s najvyššou
kapacitou. CPP pre veľkokokapacitné atramentové kazety sú určené na základe odhadovanej koncovej ceny a výťažnosti. Výťažnosť podľa normy ISO je založená
na nepretržitej tlači v predvolenom režime. Pre viac informácií navštívte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
2
HP Print Forward Design nie je k dispozícii pre model HP OfficeJet Pro 8710.
3
Založené na výťažnostiach pre atramentové kazety HP 953/957XL v porovnaní s atramentovými kazetami HP 953A. Kazety s vysokou výťažnosťou nie sú súčasťou dodávky,
zakúpte ich samostatne. Atramentová kazeta HP 957XL nie je kompatibilná s modelom 8710. Pre viac informácií navštívte hp.com/go/learnaboutsupplies.
4
Odolnosť voči vode, rozmazaniu, vyblednutiu a zvýrazňovaču podľa normy ISO 11798 a na základe interného testovania HP. Podrobnosti nájdete na stránke
hp.com/go/printpermanence.
5
Tlač dokumentov z USB je k dispozícii iba pre modely 8730 a 8740. Funkcia dokáže pracovať s programami Microsoft Word a PowerPoint 2003 a vyššími verziami.
Podporujú sa iba fonty latinkového písma.
6
Lokálna tlač vyžaduje, aby mobilné zariadenie a tlačiareň boli pripojené k rovnakej sieti alebo mali priame bezdrôtové pripojenie k tlačiarni. Funkciu AirPrint podporujú
zariadenia iPhone, iPad a iPod, ktoré využívajú iOS v4.2 a vyššie verzie. Vzdialená tlač si vyžaduje internetové pripojenie k tlačiarni HP s webovým pripojením.
Podrobnosti o spôsobe tlače vrátane prípadnej vyžadovanej aplikácie nájdete na hp.com/go/mobileprinting.
7
Mobilné zariadenie musí byť pred tlačou priamo pripojené k signálu Wi-Fi Direct® multifunkčnej tlačiarne alebo tlačiarne podporujúcej Wi-Fi Direct. V závislosti od mobilného
zariadenia môže byť tiež potrebná aplikácia alebo ovládač. Podrobnosti nájdete na stránke hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct je registrovaná obchodná
značka Wi-Fi Alliance®.
8
Tlač jedným dotykom NFC nie je k dispozícii pre model 8710. Vyžaduje si kompatibilné zariadenie s povolenou tlačou prostredníctvom NFC. Zoznam kompatibilných
zariadení s povolenou tlačou prostredníctvom NFC nájdete na hp.com/go/nfcprinting.
9
HP Web Jetadmin je k dispozícii na bezplatné prevzatie na stránke hp.com/go/webjetadmin.
10
HP Universal Print Driver nie je k dispozícii pre modely 8710 a 8720. HP Universal Print Driver je k dispozícii na bezplatné prevzatie na stránke hp.com/go/upd.
11
Modely 8730 a 8740 podporujú funkciu HP Color Access Control. Možnosti funkcie Color Access Control sa líšia v závislosti od typu zariadenia. HP Color Access Control
nie je k dispozícii pre modely 8710 a 8720. Model 8720 podporuje kontrolu využívania farebnej tlače. Možnosti kontroly využívania farebnej tlače sa líšia v závislosti
od typu zariadenia. Kontrola využívania farebnej tlače nie je k dispozícii pre model 8710.
12
HP JetAdvantage Security Manager nie je k dispozícii pre modely 8710 a 8720. Voliteľná funkcia HP JetAdvantage Security Manager sa musí kúpiť samostatne.
Podrobnosti nájdete na stránke hp.com/go/securitymanager.
13
Rýchlosť obojstrannej tlače je do 12 str./min pre model 8710 model a do 20 str./min pre modely 8720, 8730 a 8740. Bez prvej zostavy testovacích strán ISO.
Podrobnosti nájdete na stránke hp.com/go/printerclaims.
14
Rýchlosť obojstranného skenovania je do 4 obr./min pre model 8710, do 6 obr./min pre model 8720 a do 23 obr./min pre modely 8730 a 8740. Rýchlosť skenovania meraná
z automatického podávača dokumentov. Skutočná rýchlosť skenovania závisí od rozlíšenia skenovania, sieťových podmienok, výkonu počítača a aplikačného softvéru.
15
Bezdrôtová prevádzka je kompatibilná len s routermi 2,4 GHz. Môže byť tiež potrebná aplikácia alebo softvér a registrácia účtu HP ePrint. Niektoré funkcie si vyžadujú
zakúpenie voliteľného príslušenstva. Zistite viac na stránke hp.com/go/mobileprinting.
16
Funkcia HP JetAdvantage Private Print je dostupná bezplatne a vyžaduje internetové pripojenie multifunkčnej tlačiarne s povol enými webovými službami.
Nie je dostupná v každej krajine. Ďalšie informácie nájdete na hpjetadvantage.com.
17
HP Access Control nie je k dispozícii pre modely 8710 a 8720. Funkcia sa musí zakúpiť samostatne. Ďalšie informácie nájdete na hp.com/go/printsecurity.
18
Ďalšie informácie nájdete na stránke hp.com/go/gsc.
19
Pracovné využitie je zadefinované ako maximálny počet strán obrázového výstupu za mesiac. Táto hodnota poskytuje porovnanie robustnosti produktu vo vzťahu
k ostatným zariadeniam a umožňuje vhodné rozmiestnenie tlačiarní a multifunkčných tlačiarní tak, aby uspokojovali potreby pripojených jednotlivcov alebo skupín.
1

Zaregistrujte sa pre aktualizácie
hp.com/go/getupdated
© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.
Jediné záruky na produkty a služby spoločnosti HP sú tie, ktoré sú uvedené vo výslovných záručných vyhláseniach, a ktoré sú súčasťou takýchto produktov
a služieb. Žiadne z ustanovení tohto dokumentu nemožno použiť ako základ pre akúkoľvek dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná
za technické alebo redakčné chyby či vynechaný text v tomto dokumente.
AirPrint, iPad, iPhone a iPod touch sú obchodné značky spoločnosti Apple Inc. zaregistrované v USA a iných krajinách. Android a Google Chr ome sú
registrované obchodné značky spoločnosti Google Inc. Microsoft a Windows sú obchodné značky spoločnosti Microsoft Corporation registrované v USA.
4AA6-4927SKE, apríl 2016

