Brožura

Super produktivní. Super inteligentní.
Super zabezpečené. Super modely.
Portfolio nové generace A3

VÝJIMEČNÁ CENA
BAREVNÉHO TISKU
s technologií HP PageWide

MAXIMÁLNÍ DOBA
PROVOZU,
minimum přerušení

NEJVYŠŠÍ ZABEZPEČENÍ
zařízení, dat a dokumentů1

16

nových
platforem

Více než
50 jedinečných
modelů

S touto řadou nové generace nabízí společnost HP až o 50 % více kategorií než přední konkurenti.2
Vyberte si z rozsáhlého portfolia multifunkčních zařízení HP Managed A3 a A4 a příslušenství.
Získejte kvalitu, spolehlivost, zabezpečení a řešení podpory HP napříč celým portfoliem – barevných
a černobílých tiskáren a multifunkčních zařízení LaserJet a PageWide.

Maximální doba provozu.
Tiskárny a multifunkční zařízení HP Managed
mají méně výměnných dílů a spotřebního
materiálu a vyžadují tak výrazně méně
uživatelských zásahů.

Výjimečná cena barevného tisku.
S technologií HP PageWide dosáhnete
u barevného tisku podobných nákladů
na stránku jako u černobílého tisku.
HP LaserJets podávají úchvatný a konzistentní
výstup s barvami v kvalitě tiskařských center.

Nejzabezpečenější tiskárny na světě.1
Inovativní technologie a řešení HP vám
pomůžou ochránit vaši síť a zajistit dodržování
pravidel a předpisů.
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Nalezení dokonalého zařízení, které bude odpovídat vašim tiskovým potřebám, je nyní snazší
než kdy dříve. Podpořte malé týmy i velká oddělení zařízeními A3 s rychlostí tisku 25 až 60 stran
za minutu.

HP PageWide

HP LaserJet

Výjimečná cena barevného tisku, nejvyšší
rychlosti tisku v dané třídě3 a až o 50 %
nižší spotřeba energie oproti laserovým
tiskárnám.4

Kč

Špičkový výkon LaserJet, barevný tisk
v kvalitě tiskařských center a nejlepší
hodnota HP pro černobílý tisk.

Kč

Výjimečná cena barevného tisku
Dokumenty profesionální kvality

+

Nejrychlejší technologie tisku HP

Nízké provozní náklady kopírky
Dokumenty profesionální a prvotřídní kvality
Vysoké rychlosti tisku od firemní po podnikovou třídu

Jednotnost napříč celým portfoliem tiskáren a multifunkčních zařízení HP A3 a A4
Snadno použitelný barevný
dotykový displej

Legendární spolehlivost HP

Multifunkční zařízení Flow
Plná podpora pro řešení HP
dostupná s optimalizovaným
a třetích stran
skenováním

Bezkonkurenční
zabezpečení1

Rozsáhlé příslušenství pro manipulaci s papírem

S celkovou výstupní kapacitou až 6 140 stran5 a řadou dokončovacích funkcí
(zobrazeno vybrané příslušenství)

1× vstupní zásobník
na 550 listů A3

Vysokokapacitní
vstupní zásobník
na 2 000 listů

2× podstavec
na 2 000 listů A4

Samostatná
skříň/podstavec

Dokončovač brožur

Sešívačka/stohovačka/
děrovačka
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Chraňte svou síť nejzabezpečenějším tiskem na světě.1
Nezabezpečené tiskárny mohou vaši síť zpřístupnit útoku. Proto společnost HP nabízí nejsilnější
zabezpečení tisku v odvětví, aby vám pomohla chránit vaše zařízení, data a dokumenty.1

Zabezpečení zařízení

Zabezpečení dat

Funkce HP Sure Start
chrání BIOS

Ověřování identity chrání
před neoprávněným
přístupem

Seznam povolených
firmwarů (whitelisting)
chrání firmware
Detekce narušení run-time
chrání paměť
Správce zabezpečení
HP JetAdvantage Security
Manager chrání všechny
tiskárny

Šifrování chrání data
před jejich odcizením
a pozměňováním
Monitoring odhaluje hrozby
a sleduje samoregenerační
procesy

Zabezpečení
dokumentu
Ochrana soukromí
pracoviště a dodržovaní
pravidel na základě
pracovních postupů pro
zabezpečení dokumentů
Nástroje pro boj proti
padělkům pomáhají
zamezit falšování
a podvodům

Váš důvěryhodný partner

Společnost HP se spojuje jen s těmi nejlepšími. Naši partneři nabízejí služby, podporu a zákaznickou spokojenost na nejvyšších úrovních. Váš
důvěryhodný partner vám nyní může nabídnout tu nejlepší volbu v oblastní firemního tisku: tiskárny a multifunkční zařízení HP Managed.
Na základě hodnocení bezpečnostních funkcí představených v roce 2016 u konkurenčních tiskáren ve stejné třídě, zveřejněného společností HP. Pouze společnost HP nabízí kombinaci bezpečnostních funkcí,
které dokážou na základě monitorování rozpoznat a automaticky znemožnit útok a při restartu pak ověřit integritu softwaru. Seznam tiskáren naleznete na: hp.com/go/PrintersThatProtect. Další informace
na: hp.com/go/printersecurityclaims.
2
Na základě zprávy agentury InfoTrends ze srpna 2016: „HP Market Leadership by Product Segments“.
3
Tvrzení společnosti HP se opírá o porovnání podnikových zařízení Enterprise na základě technických údajů týkajících se nejrychlejších dostupných barevných režimů zveřejněných výrobci pro barevné firemní
multifunkční tiskárny A4 v cenovém rozpětí 25 000 Kč – 75 000 Kč a pro barevné firemní tiskárny A4 v cenovém rozpětí 12 500 Kč – 31 500 Kč k listopadu 2015, s výjimkou ostatních produktů HP PageWide
a produktů s 1% nebo nižším tržním podílem na základě údajů organizace IDC k 3. čtvrtletí roku 2015. Rychlosti HP PageWide na základě univerzálního kancelářského režimu s výjimkou první stránky. Více zjistíte
na hp.com/go/printerspeeds.
4
Tvrzení společnosti HP ohledně zařízení Enterprise se opírá o prohlášení o spotřebě energie podnikových zařízení na základě údajů typické spotřeby elektrické energie (TEC) zveřejněných na energystar.gov.
Data byla normalizována pro účely stanovení energetické účinnosti většiny barevných laserových multifunkčních tiskáren dané třídy v cenovém rozpětí 25 000 Kč – 75 000 Kč a barevných laserových tiskáren
v cenovém rozpětí 12 500 Kč – 31 500 Kč k listopadu 2015, tržní podíl na základě údajů organizace IDC k 3. čtvrtletí roku 2015. Skutečné výsledky se mohou lišit. Více se dozvíte na hp.com/go/pagewideclaims.
5
Pro dosažení maximální vstupní kapacity je nutné zakoupit volitelné zásobníky papíru.
1

Objednejte si aktualizace na
hp.com/go/getupdated
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