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Superproductief. Superslim.
Superveilig. Supermodellen.
De nieuwe generatie A3-modellen

VOORDELIGSTE
KLEUREN
met HP PageWide

MAXIMALE UPTIME,
minimale downtime

STERKSTE BEVEILIGING
voor apparaten, gegevens
en documenten1

16

nieuwe
platforms

Meer dan 50
unieke modellen

Met deze nieuwe modellen biedt HP maar liefst 50% meer apparaatcategorieën dan belangrijke
concurrenten.2 Kies uit het uitgebreide portfolio managed A3 en A4 devices en accessoires.
Dezelfde HP kwaliteit, betrouwbaarheid, beveiliging en support voor alle producten – printers
en MFP's, LaserJet en PageWide, kleur en zwart-wit.

Maximale uptime
HP managed printers en MFP's hebben
minder vervangende onderdelen en
verbruiksartikelen, dus minder werk voor
de gebruiker.

Voordeligste kleuren
Met HP PageWide krijgt u kleur voor
ongeveer dezelfde prijs per pagina als
zwart-wit. HP LaserJets bieden prestaties
van printshopkwaliteit, met glans.

De veiligste printers ter wereld1
Innovatieve technologie en oplossingen van HP
helpen u bij het beschermen van uw netwerk
en het voldoen aan wet- en regelgeving.
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Het is nu eenvoudiger dan ooit om het perfecte apparaat te vinden voor uw printbehoeften.
Deze A3-apparaten zijn met hun snelheden van 25 tot 60 ppm uitstekend geschikt voor zowel
kleine werkgroepen als grote afdelingen.

HP LaserJet

HP PageWide

Toonaangevende LaserJet-prestaties,
kleuren van printshopkwaliteit en de beste
prijs-prestatieverhouding van HP voor printen
in zwart-wit.

De voordeligste kleuren, de hoogste
printsnelheden3 en tot 50% minder
energieverbruik dan laserprinters.4
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Betaalbare kleuren
Professionele documentkwaliteit

De lage gebruikskosten van een copier

+

Snelste HP printertechnologie

Professionele plus premium documentkwaliteit
Hoge snelheden van business tot enterprise

Dezelfde eigenschappen voor alle HP A3-en A4-printers en -MFP's
Gebruiksvriendelijke
kleurenaanraakschermen

Vertrouwde HP
betrouwbaarheid

Flow MFP's met
scanoptimalisatie
beschikbaar

Volledige ondersteuning
voor HP oplossingen en
oplossingen van derden

Toonaangevende
beveiliging1

Tal van accessoires voor papierverwerking

Met een totale invoercapaciteit van max. 6140 pagina's5 en de meest uiteenlopende afwerkingsopties
(getoonde accessoires niet compleet)

1×550 A3-invoer

2000 HCI (invoer met
hoge capaciteit)

2×2000 A4-standaard

Kast/standaard

Afwerkingseenheid
voor boekjes

Nieten, stapelen,
perforeren
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Bescherm uw netwerk met de veiligste printers ter wereld.1
Onbeveiligde printers maken uw netwerk kwetsbaar. Daarom biedt HP de beste printerbeveiliging
van de sector om uw apparaten, gegevens en documenten optimaal te beschermen.1

Beveiliging van het
apparaat
HP Sure Start houdt het
BIOS veilig
Whitelisting houdt de
firmware veilig
Inbraakdetectie houdt het
geheugen veilig
HP JetAdvantage Security
Manager houdt het
printerpark veilig

Beveiliging van data
Authenticatie voorkomt
ongeoorloofde toegang
Codering voorkomt
diefstal en wijziging van
gegevens
Bewaking identificeert
risico's en automatische
reparaties

Beveiliging van het
document
Privacy en naleving van
voorschriften op de
werkplek dankzij veilige
documentworkflows
Anti-namaaktools gaan
misbruik en fraude tegen

Uw vertrouwde partner

HP werkt alleen samen met de beste partners. Onze partners bieden de beste service, ondersteuning en klanttevredenheid.
Uw vertrouwde adviseur biedt u nu de allerbeste keuze op het gebied van zakelijke printers: HP managed printers en MFP's.
Gebaseerd op een HP review van in 2016 gepubliceerde geïntegreerde beveiligingsvoorzieningen van concurrerende printers in dezelfde klasse. Alleen HP biedt een combinatie van beveiligingsvoorzieningen die
een aanval kunnen detecteren en tegenhouden en vervolgens de software-integriteit kunnen valideren bij het opnieuw opstarten. Ga voor een lijst met printers naar: hp.com/go/PrintersThatProtect. Voor
meer informatie: hp.com/go/printersecurityclaims.
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Gebaseerd op rapport van InfoTrends, augustus 2016: “HP Market Leadership by Product Segments.”
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Voorspelling HP gebaseerd op vergelijking van Enterprise-apparaten gebaseerd op door fabrikanten gepubliceerde specificaties van de snelste beschikbare kleurenmodus van zakelijke A4-kleuren-MFP's van
USD 1000 - 3000 en zakelijke A4-kleurenprinters van USD 500 - 1249 per november 2015, uitgezonderd overige HP PageWide-producten en producten met een marktaandeel van 1% of lager volgens de door IDC
gerapporteerde marktaandelen per Q3 2015. HP PageWide-snelheid gebaseerd op de algemene kantoormodus en uitgezonderd de eerste pagina. Ga voor meer informatie naar hp.com/go/printerspeeds.
4
Voorspelling HP gebaseerd op energieclaim voor Enterprise-apparaten op basis van TEC-gegevens zoals vermeld op energystar.gov. Gegevens genormaliseerd om de energiezuinigheid te bepalen van het
merendeel (binnen dezelfde klasse) van de kleurenlaser-MFP's van USD 1000 - 3000 en kleurenlaserprinters van USD 500 - 1249 per november 2015; marktaandeel zoals gemeld door IDC per Q3 2015. De daadwerkelijke
resultaten kunnen variëren. Ga voor meer informatie naar hp.com/go/pagewideclaims.
5
Aanschaf van optionele papierladen vereist om de maximale invoercapaciteit te bereiken.
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Meld u aan voor updates op
hp.com/go/getupdated
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