Broșură

Super productive. Super inteligente.
Super securizate. Super modele.
Noua generație a portofoliului A3

IMPRIMARE COLOR
ACCESIBILĂ
cu HP PageWide

MAXIMIZEAZĂ TIMPUL
DE FUNCȚIONARE,
minimizează timpul
de nefuncționare

CEA MAI BUNĂ
SECURITATE
pentru dispozitive,
date și documente1

16

platforme
noi

Peste 50 de
modele unice

Cu această gamă de nouă generație, HP oferă cu până la 50% mai multe categorii de dispozitive
decât competitorii.2 Alege dintr-un portofoliu de dispozitive și accesorii administrate A3 și A4.
Ai calitatea, încrederea, securitatea și serviciile de asistență HP pentru întreaga gamă de produse –
imprimante și multifuncţionale, LaserJet și PageWide, color și alb-negru.

Maximizează timpul de funcționare.
Imprimantele și multifuncționalele HP
administrate au mai puține piese de schimb
și consumabile pentru a reduce considerabil
intervențiile din partea utilizatorului.

Imprimare color accesibilă.
Cu HP PageWide, imprimi color la costul pe
pagină al imprimării alb-negru. Imprimantele
HP LaserJet oferă rezultate color strălucite
și consistente la calitatea unui centru de
imprimare.

Cea mai sigură imprimare din lume.1
Tehnologiile și soluțiile HP inovatoare te
ajută să-ți protejezi rețeaua și să respecți
reglementările de conformitate.
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Acum e mai ușor ca niciodată să găsești dispozitivul perfect pentru nevoile tale de imprimare.
Dispozitivele A3 au viteze între 25 și 60 ppm, potrivindu-se atât echipelor mici, cât și
departamentelor mari.

$

HP PageWide

HP LaserJet

Imprimare color accesibilă, cele mai rapide
viteze de imprimare din clasă3 și cu până
la 50% mai puțină energie utilizată în
comparație cu imprimantele laser.4

Performanță LaserJet de top, rezultate
color la calitatea unui centru de imprimare
și cea mai bună valoare de la HP pentru
imprimarea alb-negru.

$

Imprimare color accesibilă
Calitate profesională a documentelor

Costul de operare scăzut al unui copiator

+

Cea mai rapidă tehnologie de imprimare de la HP

Calitate premium a documentelor
Viteze rapide de la clasa business până la enterprise

Consistență de-a lungul întregului portofoliu de imprimante și multifuncționale A3 și A4
Ecrane tactile ușor de
folosit

Fiabilitatea HP
legendară

Multifuncționale Flow
Asistență completă pentru
optimizate pentru scanare,
soluții HP și terțe
disponibile

Cea mai bună securitate
din industrie1

Accesorii complete pentru manevrarea hârtiei

Cu un input total de până la 6.140 pagini5 și o varietate de opțiuni de finisare
(anumite accesorii afișate)

1×550 A3 Alimentator
documente

2000 Input de înaltă
capacitate

Stand 2×2.000 A4

Dulap simplu/Stand

Finisor broșuri

Capsator/Stivuitor/
Perforator
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Protejează-ți rețeaua cu cea mai sigură imprimare din lume.1
Imprimantele neprotejate îți pot expune rețeaua unor riscuri. HP oferă cel mai înalt standard al
industriei privind securitatea imprimării, pentru a-ți proteja dispozitivele, datele și documentele.1

Protejează
dispozitivul

Protejează
datele

Protejează
documentul

HP Sure Start menține
BIOS-ul în siguranță

Autentificarea previne
accesul neautorizat

Procedura whitelisting
menține informațiile despre
companie în siguranță

Criptarea previne furtul de
date și modificarea acestora

Confidenţialitatea și
conformitatea datelor
de la locul de muncă prin
intermediul unui flux de lucru
securizat privind documentele

Detectarea intruziunii în
timpul funcționării menține
memoria în siguranță

Monitorizarea identifică
amenințări și metode de
auto-remediere

Instrumentele împotriva
contrafacerii descurajează
frauda

HP JetAdvantage Security
Manager menține în siguranță
parcul IT

Partenerul tău de încredere

HP se asociază doar cu cei mai buni. Partenerii noștri oferă cele mai înalte niveluri de service, suport și satisfacție a
clientului. Iar acum, consilierul tău de încredere îți poate oferi cea mai bună alegere în materie de imprimare business:
imprimantele și multifuncționalele HP administrate.
 azat pe analiza HP din 2016 a opțiunilor de securitate a imprimantelor din clasă publicate de către competitori. Doar HP oferă o combinație de opțiuni de securitate care monitorizează, detectează și opresc automat
B
un atac, înainte de a valida integritatea software-ului printr-o repornire. Pentru lista partenerilor accesează: hp.com/go/PrintersThatProtect. Pentru mai multe informații: hp.com/go/printersecurityclaims.
B azat pe raportul InfoTrends din august, 2016: „HP, lider de piață în funcție de segmentele de produs”.
3
Presupunerea HP derivată din specificațiile publicate de producător pentru cel mai rapid mod color al tuturor multifuncționalelor color business A4 între 1.000 $ - 3.000 $ și al imprimantelor color business A4
între 500 $ - 1.249 $ în noiembrie 2015, excluzând alte produse HP PageWide și produse cu o cotă de piață mai mică sau egală cu 1% folosind cota de piață raportată de IDC în Q3 2015. Vitezele HP PageWide
sunt bazate pe modul general de birou și exclud prima pagină. Află mai multe pe hp.com/go/printerspeeds.
4
Presupunerea HP este derivată din afirmația legată de energie pentru dispozitivele Enterprise bazată pe datele TEC, raportate pe energystar.gov. Date reglementate pentru a determina eficiența energetică
în majoritatea multifuncționalelor laser color între 1.000 $ - 3.000 $ și imprimantelor laser color între 500 $ - 1.249 $ din clasă în noiembrie 2015; cotă de piață raportată de IDC în Q3 2015. Rezultatele reale
pot varia. Află mai multe pe hp.com/go/pagewideclaims.
5
E ste necesară achiziționarea de tăvițe de hârtie adiționale pentru a atinge capacitatea maximă de input.
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Înscrie-te pentru noutăți pe
hp.com/go/getupdated
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