Brochure

Superproduktiv. Supersmart.
Supersikker. Supermodeller.
Næste generations A3-portefølje

FARVEUDSKRIFTER TIL
EN OVERKOMMELIG PRIS
med HP PageWide

MAKSIMER OPPETIDEN,
minimer nedetiden

HØJESTE SIKKERHED
for enheder, data og
dokumenter1

16

nye
platforme

Over 50 unikke
modeller

Med næste generation af denne produktfamilie tilbyder HP over 50 % flere enhedskategorier
end de førende konkurrenter.2 Vælg fra en portefølje af administrerede A3- og A4-enheder
og -tilbehør. HP-kvalitet, -driftssikkerhed, -sikkerhed og -løsningssupport på tværs af hele
spektret – printere og MFP'er, LaserJet og PageWide, farve og sort-hvid.

Maksimer oppetiden.
HP’s administrerede printere og MFP'er har
færre udskiftelige dele og forbrugsvarer,
hvilket giver markant mindre brugerindgriben.

Farve til en overkommelig pris.
Med HP PageWide får du farve til næsten
samme pris pr. side som ved sort-hvid.
HP LaserJet-printere leverer ensartede farver
i blank kvalitet, der er et trykkeri værdigt.

Verdens sikreste udskrivning.1
Innovativ HP-teknologi og løsninger,
der hjælper med at sikre dit netværk,
og sørger for, at lovgivningen overholdes.
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Nu er det nemmere end nogensinde før at finde den perfekte enhed, der dækker dine
udskrivningsbehov. Understøtter alt fra mindre arbejdsgrupper op til større afdelinger med
A3-enheder, der udskriver 25 til 60 sider/min.

$

HP PageWide

HP LaserJet

Farveudskrifter til en overkommelig pris,
hurtigste udskrivning i klassen3 og op til 50 %
lavere energiforbrug end laserprintere.4

Førende LaserJet-ydeevne, farver
i professionel kvalitet og HP's højeste
værdi for udskrivning i sort-hvid.

$

Farve til en overkommelig pris
Udskriv dokumenter i professionel kvalitet
HP's hurtigste udskrivningsteknologi

Samme lave driftsomkostninger som en
kopimaskine

+

Professionel og førsteklasses dokumentkvalitet
Hurtig udskrivning fra erhvervs- til koncernklassen

Sammenhæng på tværs af HP A3- og A4-porteføljen af printere og MFP'er
Brugervenlige
farveberøringsskærme

Legendarisk
HP-driftssikkerhed

Scanningsoptimeret Flow
MFP'er tilgængelige

Komplette HP- og
tredjepartssupportløsninger

Brancheførende
sikkerhed1

Omfattende papirhåndteringstilbehør

Med totalt input på op til 6.140 sider5 og et udvalg af efterbehandlingsfunktioner
(udvalgt tilbehør vist)

1×550 A3-arkføder

2.000
Højkapacitetsinput

2×2.000
A4-fod/-stativ

Enkelt kabinet/
fod/stativ

Hæftemodul til
brochurer

Hæftemaskine/
stabler/hullemaskine

3

Beskyt dit netværk med verdens sikreste udskrivning.1
Ubeskyttede printere kan gøre dit netværk sårbart over for angreb. Derfor tilbyder HP branchens
stærkeste printerforsvar og hjælper med at beskytte dine enheder, data og dokumenter.1

Beskyt enheden

Beskyt data

Beskyt dokumentet

HP Sure Start beskytter BIOS

Godkendelse forhindrer
uautoriseret adgang

Beskyttelse af personlige
oplysninger og overholdelse
af standarder gennem sikre
dokumentarbejdsgange

Hvidlistning beskytter
firmwaren
Run-time afsløring af
indtrængning beskytter
hukommelsen
HP JetAdvantage Security
Manager beskytter flåden

Kryptering forhindrer
datatyveri og -ændringer
Overvågning identificerer
trusler og sikrer selvreparation

Anti-forfalskningsværktøjer
afskrækker forbrydere
og bedragere

Din betroede partner

HP arbejder kun sammen med de bedste. Vores partnere tilbyder det højeste niveau af service, support og
kundetilfredshed. Og nu kan vi som din betroede rådgiver tilbyde dig de bedste muligheder, når det handler om
erhvervsudskrivning: HP’s administrerede printere og MFP'er.
B aseret på HP’s gennemgang fra 2016 af offentliggjorte sikkerhedsfunktioner på konkurrerende printere i klassen. Kun HP tilbyder en kombination af sikkerhedsfunktioner, der kan overvåge, afsløre og stoppe
et angreb automatisk og selv kontrollere softwareintegriteten ved en genstart. Du kan se en liste over printere på: hp.com/go/PrintersThatProtect. Du finder flere oplysninger på: hp.com/go/printersecurityclaims.
2
B aseret på InfoTrends-rapport fra august 2016: "HP Market Leadership by Product Segments".
3
H P's forudsigelse bygger på sammenligning af Enterprise-enheder baseret på producentens offentliggjorte specifikationer for den hurtigste farveudskrivning på alle A4-MFP'er til erhvervsbrug i prisklassen
1.000-3.000 USD og A4-farveprintere til erhvervsbrug i prisklassen 500-1.249 USD pr. november 2015 – dog ikke andre HP PageWide-produkter og produkter med en markedsandel på 1 % eller derunder
som rapporteret af IDC pr. Q3 2015. HP PageWide-hastighed baseret på almindelig kontorindstilling; omfatter ikke første side. Du kan få flere oplysninger på hp.com/go/printerspeeds.
4
H P's forudsigelse bygger på oplysninger om energiforbrug for Enterprise-enheder baseret på TEC-data, der er indrapporteret på energystar.gov. Dataene er normaliseret for at afgøre energieffektiviteten
for størstedelen af MFP-farvelaserprintere i prisklassen 1.000-3.000 USD og farvelaserprintere i prisklassen 500-1.249 USD pr. november 2015; markedsandele er rapporteret af IDC pr. 2015. De faktiske resultater
kan variere. Du kan få flere oplysninger på hp.com/go/pagewideclaims.
5
D en maksimale inputkapacitet kræver køb af valgfri papirbakker.
1

Tilmeld dig for at få opdateringer
hp.com/go/getupdated
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