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Το χαρτοφυλάκιο Α3 επόμενης γενιάς

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΓΧΡΩΜΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ
με τη σειρά
HP PageWide

ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΧΡΟΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ,
ελαχιστοποίηση
διακοπών

ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
για συσκευές, δεδομένα
και έγγραφα1

16

νέες
πλατφόρμες

50

Περισσότερα από
μοναδικά μοντέλα

Με αυτή τη σειρά νέας γενιάς, η HP προσφέρει έως 50% περισσότερες κατηγορίες συσκευών
από τους κύριους ανταγωνιστές.2 Επιλέξτε από ένα πλήρες χαρτοφυλάκιο συσκευών managed A3
και A4 και του βοηθητικού τους εξοπλισμού. Αποκτήστε ποιότητα, αξιοπιστία, ασφάλεια και
υποστήριξη λύσεων HP σε όλο το φάσμα εκτυπωτών και πολυλειτουργικών εκτυπωτών,
LaserJet και PageWide, έγχρωμων και μονόχρωμων.

Μεγιστοποίηση χρόνου λειτουργίας.
Οι εκτυπωτές και οι πολυλειτουργικοί
εκτυπωτές HP managed έχουν λιγότερα
αντικαταστάσιμα μέρη και αναλώσιμα για
σημαντικά λιγότερη παρέμβαση του χρήστη.

Οικονομική έγχρωμη εκτύπωση.
Με τους HP PageWide, αποκτήστε έγχρωμες
εκτυπώσεις με κόστος ανά σελίδα παρόμοιο
με των μονόχρωμων εκτυπώσεων.
Οι HP LaserJet παρέχουν συνεπές, γυαλιστερό
χρώμα επαγγελματικής ποιότητας.

Η πιο ασφαλής εκτύπωση στον κόσμο.1
Καινοτόμα τεχνολογία και λύσεις HP σάς
βοηθούν να προστατεύετε το δίκτυό σας
και να ανταποκρίνεστε στους κανονισμούς
συμμόρφωσης.
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Τώρα είναι ευκολότερο από ποτέ να βρείτε την τέλεια συσκευή που θα ταιριάζει στις εκτυπωτικές
σας ανάγκες. Υποστηρίξτε από μικρές ομάδες εργασίας έως και μεγάλα τμήματα με συσκευές Α3
που καλύπτουν από 25 έως 60 σελ./λ.
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HP PageWide

HP LaserJet

Προσιτές έγχρωμες εκτυπώσεις, οι υψηλότερες
στην κατηγορία ταχύτητες εκτύπωσης,3 και έως
50% λιγότερη κατανάλωση ενέργειας σε
σύγκριση με τους εκτυπωτές laser.4

Κορυφαία απόδοση LaserJet, έγχρωμη
εκτύπωση επαγγελματικής ποιότητας και η
πιο οικονομική μονόχρωμη εκτύπωση της HP.
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Οικονομική έγχρωμη εκτύπωση
Επαγγελματική ποιότητα εγγράφων

Το χαμηλό λειτουργικό κόστος ενός
φωτοαντιγραφικού

+

Η ταχύτερη τεχνολογία εκτύπωσης της HP

Eπαγγελματικά κορυφαία ποιότητα εγγράφων
Υψηλές ταχύτητες για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους

Συνέπεια σε όλο το χαρτοφυλάκιο των εκτυπωτών και πολυλειτουργικών εκτυπωτών ΗΡ Α3 και Α4
Εύχρηστες έγχρωμες
οθόνες αφής

Θρυλική αξιοπιστία HP

Διαθέσιμοι πολυλειτουργικοί
εκτυπωτές Flow με
βελτιστοποιημένη σάρωση

Πλήρης υποστήριξη λύσεων
της HP και τρίτων μερών

Κορυφαίες στον κλάδο
δυνατότητες ασφαλείας1

Πλήρης βοηθητικός εξοπλισμός διαχείρισης χαρτιού

Με συνολική είσοδο έως 6.140 σελίδες5 και ποικιλία επιλογών ολοκλήρωσης
(εδώ φαίνεται επιλεγμένος βοηθητικός εξοπλισμός)

Τροφοδότης
1×550 A3

Είσοδος Υψηλής
Χωρητικότητας
2.000 Φύλλων

Βάση 2×2.000 A4

Μονό ερμάρι/Βάση

Μονάδα Φινιρίσματος
Βιβλιαρίου

Συρραπτικό/
Σελιδοποιητικό/
Διατρητικό
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Προστατέψτε το δίκτυό σας με την ασφαλέστερη εκτύπωση στον κόσμο.1
Οι μη ασφαλείς εκτυπωτές μπορούν να κάνουν το δίκτυό σας ανοιχτό σε επιθέσεις. Αυτός είναι ο λόγος που η HP παρέχει την ισχυρότερη
ασφάλεια εκτύπωσης στον κλάδο, συμβάλλοντας στην προστασία των συσκευών, των δεδομένων και των εγγράφων σας.1

Ασφαλίστε τη συσκευή

Ασφαλίστε τα δεδομένα

Ασφαλίστε τα έγγραφα

Το HP Sure Start διατηρεί το BIOS
ασφαλές

Ο έλεγχος ταυτότητας προλαμβάνει
τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση

H καταχώριση σε λευκή λίστα
(whitelisting) διατηρεί το
υλικολογισμικό ασφαλές

Η κρυπτογράφηση προλαμβάνει
την κλοπή και την αλλοίωση
δεδομένων

Ιδιωτικό απόρρητο και συμμόρφωση
στον χώρο εργασίας μέσω της
ασφαλούς ροής εργασίας των
εγγράφων

H ανίχνευση εισβολών κατά τον
χρόνο λειτουργίας διατηρεί τη
μνήμη ασφαλή

Η παρακολούθηση εντοπίζει τις
απειλές και αποκαθιστά την καλή
λειτουργία

Εργαλεία κατά της παραποίησης
αποτρέπουν την παραβίαση και
την απάτη

Το HP JetAdvantage Security Manager
διατηρεί τον στόλο ασφαλή

Ο έμπιστος συνεργάτης σας

Η HP συνεργάζεται μόνο με τους καλύτερους. Οι συνεργάτες μας προσφέρουν το υψηλότερο επίπεδο υπηρεσιών,
υποστήριξης και ικανοποίησης του πελάτη. Και τώρα, ο έμπιστος σύμβουλός σας μπορεί να σας προσφέρει την καλύτερη
επιλογή στις επιχειρηματικές εκτυπώσεις: τους εκτυπωτές και πολυλειτουργικούς εκτυπωτές HP managed.
Βασισμένο στην επισκόπηση της HP των χαρακτηριστικών ασφαλείας ανταγωνιστικών εκτυπωτών της κατηγορίας όπως δημοσιεύτηκαν για το 2016. Μόνο η HP προσφέρει ένα συνδυασμό χαρακτηριστικών ασφαλείας
που μπορούν να παρακολουθούν, να εντοπίζουν και να αποτρέπουν αυτόματα μια επίθεση, και, στη συνέχεια, να αυτοεπικυρώνουν την ακεραιότητα του λογισμικού με επανεκκίνηση. Για τον κατάλογο των εκτυπωτών
επισκεφτείτε τον ιστότοπο: hp.com/go/PrintersThatProtect. Για περισσότερες πληροφορίες: hp.com/go/printersecurityclaims.
2
Βασισμένο στην έκθεση της InfoTrends που δημοσιεύθηκε τον Αύγουστο του 2016: “HP Market Leadership by Product Segments.”
3
Η πρόβλεψη της HP βασίζεται στη σύγκριση των συσκευών Enterprise βάσει των δημοσιευμένων προδιαγραφών των κατασκευαστών για την ταχύτερη διαθέσιμη έγχρωμη λειτουργία για έγχρωμους πολυλειτουργικούς
εκτυπωτές γραφείου Α4 αξίας 1.000-3.000 δολ. ΗΠΑ και έγχρωμους εκτυπωτές γραφείου Α4 αξίας 500-1.249 δολ. ΗΠΑ τον Νοέμβριο του 2015, εξαιρουμένων άλλων προϊόντων HP PageWide και προϊόντων με μερίδιο
αγοράς 1% ή μικρότερο όπως αυτό αναφέρεται από την IDC για το 3ο τρίμηνο του 2015. Η ταχύτητες των εκτυπωτών HP PageWide βασίστηκαν στη Γενική Λειτουργία Γραφείου με εξαίρεση της πρώτης σελίδας. Μάθετε
περισσότερα στον ιστότοπο hp.com/go/printerspeeds.
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Η πρόβλεψη της HP βασίζεται στον ισχυρισμό για την ενέργεια των συσκευών Enterprise βάσει των στοιχείων Τυπικής Κατανάλωσης Ενέργειας (TEC) που αναφέρονται στον ιστότοπο energystar.gov. Τα στοιχεία εξομαλύνθηκαν για
να προσδιορίσουν την ενεργειακή απόδοση της πλειονότητας των έγχρωμων πολυλειτουργικών εκτυπωτών laser της κατηγορίας, αξίας 1.000-3.000 δολ. ΗΠΑ και των έγχρωμων εκτυπωτών laser της κατηγορίας, αξίας 500-1.249 δολ.
ΗΠΑ τον Νοέμβριο του 2015, με βάση το μερίδιο αγοράς που αναφέρει η IDC για το 3ο τρίμηνο του 2015. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν. Μάθετε περισσότερα στον ιστότοπο hp.com/go/pagewideclaims.
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Για να φτάσετε τη μέγιστη χωρητικότητα εισόδου απαιτείται η αγορά προαιρετικών δίσκων χαρτιού.
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Εγγραφείτε για ενημερώσεις στον ιστότοπο
hp.com/go/getupdated
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