Tájékoztató

Szuperhatékony. Szuperokos.
Szuperbiztonságos.
Szupermodellek.
Az új generációs A3-as portfólió

MEGFIZETHETŐ SZÍN
a HP PageWide
technológiával

MAXIMÁLIS HASZNOS
ÜZEMIDŐ,
minimális meghibásodás

A LEGMAGASABB SZINTŰ
BIZTONSÁG
eszközök, adatok és
dokumentumok számára1
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Új generációs termékcsaládjának bevezetésével a HP akár 50%-kal több eszközkategóriát kínál
a piacvezető versenytársakhoz képest.2 Válasszon a felügyelt A3-as és A4-es készülékek, illetve
kiegészítők átfogó portfóliójából. A teljes spektrumra biztosított a HP-minőség, megbízhatóság,
biztonság és megoldás-támogatás – nyomtatókra, MFP készülékekre, LaserJet és PageWide,
színes és fekete-fehér eszközökre egyaránt.

Maximális hasznos üzemidő.
A HP felügyelt nyomtatói és MFP készülékei
kevesebb cserealkatrészt és kellékanyagot
igényelnek, így jelentősen lecsökken a
felhasználói beavatkozás szükségessége.

Megfizethető szín.
A HP PageWide készülékekkel a feketefehérhez hasonló oldalankénti áron
nyomtathat színes dokumentumokat.
A HP LaserJet készülékekkel állandó,
ragyogó, nyomdai minőségű színt ér el.

A legbiztonságosabb nyomtatás a világon.1
Az innovatív HP technológia és megoldások
segítésével megóvhatja hálózatát, és
teljesítheti a megfelelőségi előírásokat.
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Most minden eddiginél könnyebben megtalálhatja a nyomtatási igényeihez tökéletesen
illeszkedő nyomtatót. A 25 - 60 oldal/perces nyomtatási sebességű A3-as készülékek között
a kis munkacsoportoktól a nagy részlegekig mindenki megtalálja a számára megfelelőt.

HP PageWide

HP LaserJet

Megfizethető szín, kategóriájában a
leggyorsabb nyomtatási sebesség,3 és a
lézernyomtatókhoz képest akár 50%-kal
alacsonyabb energiahasználat.4

$

Piacvezető LaserJet teljesítmény, nyomdai
színminőség és a HP legjobb ár-érték
arányú fekete-fehér nyomtatása.

$

Megfizethető szín

Alacsony működési költség (fénymásoló-szintű)
Emelt szintű professzionális, prémium
+ minőségű dokumentumok

Professzionális minőségű dokumentum

Gyors nyomtatási sebesség üzleti kategóriától
vállalati szintig

A HP leggyorsabb nyomtatási technológiája

Állandó jellemzők a HP A3-as és A4-es nyomtató- és MFP-portfóliójára kiterjedően
Egyszerűen használható
színes érintőképernyők

Legendás
HP-megbízhatóság

Lapbeolvasásra
optimalizált Flow MFP
készülékek elérhetőek

Teljes körű támogatás HP
és harmadik felek által
kínált megoldásokhoz

Iparági szinten vezető
biztonság1

Átfogó papírkezelési tartozékok

Teljes bemenet: akár 6140 oldal5, különböző utómunkálati tartozékokkal
(alább ezekből látható ízelítő)

1×550 A3-as adagoló

2000-es nagy
kapacitású adagoló

2×2000 A4-es
állvány

Nagyméretű
adagoló/állvány

Füzetkidolgozó

Tűző/gyűjtő egység/
Lyukasztó
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Óvja hálózatát a világ legbiztonságosabb nyomtatóival.1
A védelem nélküli nyomtatók megnyithatják a hálózatot a támadások előtt. Éppen ezért
garantálja a HP a legerősebb nyomtatási biztonságot, ezzel segít megóvni eszközeit, adatait
és dokumentumait.1

Óvja a készüléket

Óvja az adatokat

Óvja a dokumentumot

HP Sure Start: gondoskodik
a BIOS védelméről

Hitelesítés: megakadályozza
az illetéktelen hozzáférést

Engedélyezési lista: a belső
vezérlőprogramokat védi

Titkosítás: megakadályozza
az adatlopást és
adatmódosítást

Adatvédelem és megfelelőség a
munkahelyen a dokumentummunkafolyamatok
biztonságossá tételével

Futásidő alatti
behatolásészlelés: védi
a memóriát
HP JetAdvantage Security
Manager: óvja a flotta
biztonságát

Figyelés: beazonosítja a
fenyegetéseket, és elvégzi az
öngyógyítást

A hamisítványok elleni
eszközök megakadályozzák
a módosításokat és
visszaéléseket

Az Ön megbízható partnere

A HP csak a legjobbakkal szövetkezik. Partnereink a legmagasabb színvonalú szolgáltatásokat, támogatást és
ügyfélelégedettséget biztosítják. Most pedig az Ön megbízható tanácsadója a legjobb megoldást tudja ajánlani
az üzleti nyomtatás terén: a felügyelt HP nyomtatókat és MFP készülékeket.
A versenytárs, azonos kategóriájú nyomtatók biztonsági funkcióiról közzétett 2016-os adatok HP általi áttekintése alapján. Kizárólag a HP kínálja a biztonsági funkciók azon kombinációját, amely nyomon követéssel
érzékeli és automatikusan leállítja a támadásokat, majd egy újraindítással automatikusan érvényesíti a szoftver integritását. A nyomtatók listáját a következő oldalon találja: hp.com/go/PrintersThatProtect. További
információért látogasson el a hp.com/go/printersecurityclaims oldalra.
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A z InfoTrends 2016. augusztusi jelentése alapján: „HP Market Leadership by Product Segments.”
3
A HP előrejelzése a vállalati szintű készülékek összehasonlításán, az A4-es, 1000 és 3000 USD közötti üzleti többfunkciós készülékek leggyorsabb színes módjára közzétett gyártói adatokon, illetve a 2015
novemberében kapható, 500 és 1249 USD közötti színes, A4-es üzleti nyomtatókon alapul, kivéve a többi HP PageWide terméket, valamint az 1%-os vagy alacsonyabb piaci részesedésű termékeket az IDC
által 2015 harmadik negyedévére közzétett adatokat alapul véve. A HP PageWide sebesség általános irodai módban értendő, az első oldal kihagyásával. További információ: hp.com/go/printerspeeds.
4
A HP előrejelzése a vállalati szintű készülékeknek a TEC adatokból kiszámított energiaszükségletén alapul, lásd energystar.gov. Az energiahatékonyság meghatározása érdekében normalizált adatok a 2015
novemberében kapható 1000 és 3000 USD közötti színes MFP lézerkészülékek, valamint az 500 és 1249 USD közötti színes lézernyomtatók többségére vonatkozóan; a piaci részesedés kiszámítása az IDC által
2015 harmadik negyedévére közzétett jelentés alapján történt. A tényleges eredmények eltérhetnek. További információ: hp.com/go/pagewideclaims.
5
A maximális bemeneti kapacitás eléréséhez az opcionális papírtálcák megvásárlása szükséges.
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Iratkozzon fel a friss hírekre
hp.com/go/getupdated
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