Brosjyre

Superproduktiv. Supersmart.
Supersikker. Supermodeller.
Neste generasjon A3-portefølje

RIMELIG
FARGEUTSKRIFT
med HP PageWide

MAKSIMER OPPETID,
minimer nedetid

HØYESTE SIKKERHET
for enheter, data og
dokumenter1

16

nye
plattformer

Mer enn 50
unike modeller

Med denne neste generasjons serien tilbyr HP opptil 50 % flere enhetskategorier enn ledende
konkurrenter.2 Velg fra en omfattende portefølje med administrerte A3- og A4-enheter og -tilbehør.
Du får HPs kvalitet, pålitelighet, sikkerhet og løsningsstøtte over hele spekteret – skrivere og MFP-er,
LaserJet og PageWide, farge og monokrom.

Maksimer oppetid
HPs administrerte skrivere og MFP-er har
færre utskiftbare deler og forbruksvarer
for klart lavere brukerinvolvering.

Farger man har råd til
Med HP PageWide får man fargeutskrifter
til samme sidepris som svart/hvitt.
HPs LaserJet-enheter leverer jevne,
glansede og profesjonelle kvalitetsfarger.

Verdens sikreste utskrifter.1
Innovativ HP-teknologi og -løsninger
hjelper deg å beskytte nettverket ditt
og møter gjeldende samsvarsregler.
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Nå er det enklere enn noen gang å finne den perfekte enheten som passer til dine utskriftsbehov.
Støtter fra små arbeidsgrupper opp til store avdelinger med A3-enheter som varierer fra 25 til 60 spm.

$

HP PageWide

HP LaserJet

Rimelige fargeutskrifter, klasseledende
utskriftshastigheter3 og opptil 50 % lavere
energiforbruk enn laserskrivere.4

Ledende LaserJet-ytelse, profesjonelle
kvalitetsfarger og HPs beste valuta for
pengene for svart/hvitt-utskrifter.

$

Rimelige fargeutskrifter
Profesjonell dokumentkvalitet

Lave driftskostnader som en kopimaskin

+

HPs raskeste utskriftskvalitet

Profesjonell pluss førsteklasses dokumentkvalitet
Høye hastigheter fra bedriftsklasse til konsern

Konsekvent over hele HPs A3- og A4-portefølje av skrivere og MFP-er
Brukervennlige fargeberøringsskjermer

Legendarisk
HP-pålitelighet

Skanner-optimaliserte
Flow MFP-er tilgjengelig

Full støtte av løsninger
fra HP og tredjepart

Bransjeledende sikkerhet1

Omfattende papirbehandlingstilbehør

Med en total papirmating på opptil 6140 sider5 og et utvalg ferdiggjøringsmuligheter
(utvalgt tilbehør vist her)

1×550 A3-arkmater

2000 høykapasitets
papirmating

2×2000 A4-stativ

Enkeltkabinett/stativ

Ferdiggjøring av hefter

Stifter/stabler/huller
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Beskytt nettverket ditt med verdens sikreste utskrifter.1
Usikrede skrivere kan legge nettverket ditt åpent for angrep. Det er derfor HP leverer industriens
sterkeste skriversikkerhet for å hjelpe til med å beskytte dine enheter, data og dokumenter.1

Sikre enheten

Sikre dataene

Sikre dokumentet

HP Sure Start sikrer BIOS

Autentisering hindrer
uautorisert tilgang

Arbeidsplassens personvern
og overholdelse av
standarder sikres gjennom
sikker dokument-arbeidsflyt

Whitelisting beskytter
fastvaren
Run-time intrusion
detection sikrer minnet
HP JetAdvantage Security
Manager sikrer hele flåten

Kryptering forhindrer datatyveri og kodeendringer
Overvåking identifiserer
trusler og selv-reparerer

Anti-forfalskningsverktøy
forhindrer manipulering og
bedrageri

Din pålitelige partner

HP samarbeider kun med de beste. Våre partnere tilbyr de høyeste nivåer av service, støtte og kundetilfredshet. Og nå kan
din pålitelige rådgiver tilby deg det beste utvalget i profesjonelle utskrifter: HPs administrerte skrivere og MFP-er.
 asert på HPs oversikt fra 2016 over publiserte sikkerhetsfunksjoner på sammenlignbare skrivere i klassen. Kun HP tilbyr en kombinasjon av sikkerhetsfunksjoner som kan overvåke for å oppdage og automatisk
B
stoppe et angrep, deretter selv-validere programvareintegriteten ved en omstart. For en oversikt over skrivere, besøk: hp.com/go/PrintersThatProtect. For mer informasjon, gå til hp.com/go/printersecurityclaims.
Basert på InfoTrends august 2016 rapport: “HP Market Leadership by Product Segments.”
3
H Ps prognose er resultatet av en sammenligning av Enterprise-enheter, basert på produsentens publiserte spesifikasjoner av raskest tilgjengelige fargemodus i farge-MFP-er i A4 til kontorbruk i prisleiet
$1000-$3000 USD og bedriftsfargeskrivere i A4 i prisleiet $500-$1249 USD per november 2015, bortsett fra andre HP PageWide-produkter, samt produkter med 1 % eller lavere markedsandel som rapportert av
IDC per Q3 2015. Hastighetene til HP PageWide er basert på generell kontormodus og er unntatt første side. Les mer på hp.com/go/printerspeeds.
4
HPs prognoser er et resultat av energikrav for Enterprise-enheter basert på TEC-data, rapportert på energystar.gov. Dataene er normalisert for å avgjøre energieffektivitet for majoriteten av klassen fargelaserskrivere
MFP-er i prisleiet 1000–3000 USD og fargelaserskrivere i prisleiet 500–1249 USD per november 2015; markedsandel som rapportert av IDC per Q3 2015. Faktisk resultat kan variere. Les mer på hp.com/go/pagewideclaims.
5
K jøp av ekstra papirmater er nødvendig for å oppnå maksimal papirmating.
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Meld deg på for oppdateringer
hp.com/go/getupdated
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