Brožúra

Mimoriadne produktívne. Mimoriadne
inteligentné. Mimoriadne bezpečné.
Mimoriadne modely.
Nové portfólio zariadení A3

CENOVO DOSTUPNÁ
FAREBNÁ TLAČ
s HP PageWide

MAXIMALIZUJTE ČAS
PREVÁDZKY,
minimalizujte prestoje

MAXIMÁLNE
ZABEZPEČENIE
pre zariadenia,
dáta a dokumenty1

16

nových
platforiem

Viac než 50
jedinečných
modelov

S týmto novým lineupom HP ponúka až o 50 % viac kategórií zariadení ako jej hlavní konkurenti.2
Vyberte si z komplexného portfólia zariadení HP Managed A3 a A4 a príslušenstva. Získajte
kvalitu, spoľahlivosť, bezpečnosť a podporu riešení HP v celom spektre – tlačiarne a
multifunkčné zariadenia, LaserJet a PageWide, farebné aj čiernobiele.

Maximalizujte čas prevádzky.
Tlačiarne a multifunkčné zariadenia
HP Managed majú menej dielov
a spotrebného materiálu, čo podstatne
znižuje potrebu zásahov používateľa.

Farba, ktorú si môžete dovoliť.
S technológiou HP PageWide získate farebnú
tlač pri podobných nákladoch na stranu ako
pri čiernobielej tlači. Tlačiarne HP LaserJet
poskytujú konzistentnú brilantnú farebnú
tlač v komerčnej kvalite.

Najbezpečnejšie tlačiarne na svete.1
Inovatívna technológia a riešenia HP
vám pomôžu ochrániť vašu sieť a splniť
požiadavky na dodržiavanie predpisov.
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Dokonalé zariadenie vyhovujúce vašim tlačovým potrebám teraz nájdete ľahšie než kedykoľvek
predtým. Podpora pre organizačné jednotky od malých skupín po veľké oddelenia s A3 zariadeniami
s výstupom 25 až 60 str./min.

HP LaserJet

HP PageWide

Špičkový výkon LaserJet, farebné
dokumenty v kvalite na úrovni
profesionálnej tlačiarne a najlepšia
hodnota v triede čiernobielej tlače.

Cenovo dostupná farba, najvyššia rýchlosť
tlače vo svojej triede3 a až o 50 % nižšia
spotreba energie ako pri laserovej tlači.4

$

$

Cenovo dostupná farba
Profesionálna kvalita dokumentov

Nízke prevádzkové náklady kopírovacieho
zariadenia

+

Profesionálna kvalita dokumentov
Vysoké rýchlosti od komerčnej triedy až po
triedu Enterprise

Najrýchlejšia tlačová technológia HP

Konzistentnosť v rámci celého portfólia A3 a A4 tlačiarní a multifunkčných tlačiarní HP
Farebné dotykové obrazovky
s jednoduchým ovládaním

Povestná spoľahlivosť HP

K dispozícii sú multifunkčné
tlačiarne HP Flow,
optimalizované na skenovanie

Podpora riešení HP
a tretích strán

Najlepšie zabezpečenie
v rámci odvetvia1

Kompletné príslušenstvo na manipuláciu s papierom

S celkovým vstupom až 6 140 listov5 a rozmanitými možnosťami dokončovania
(vyberte si zo zobrazeného príslušenstva)

Podávač A3 1×550

Veľkokapacitný vstup
na 2 000 listov

Podstavec A4 2×2 000

Samostatná skrinka/
podstavec

Finišér brožúr

Zošívačka/stohovač/
dierovačka
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Chráňte svoju sieť s najbezpečnejšou tlačou na svete.1
Nezabezpečené tlačiarne môžu vašu sieť vystaviť útoku. Preto HP poskytuje najvyššiu
bezpečnosť tlače v odvetví s cieľom chrániť zariadenia, dáta a dokumenty zákazníkov.1

Zabezpečte
zariadenie
HP Sure Start udržiava
v bezpečí BIOS
Whitelisting udržiava
v bezpečí firmvér
Detegovanie vniknutia do
systému za chodu (run-time)
udržiava v bezpečí pamäť
HP JetAdvantage Security
Manager udržiava v bezpečí
skupinu zariadení

Zabezpečte dáta
Overenie zabraňuje
neoprávnenému prístupu
Šifrovanie zabraňuje krádeži
a pozmeneniu dát
Monitoring identifikuje hrozby
a zabezpečuje samoliečbu

Zabezpečte
dokument
Súkromie a dodržiavanie
predpisov na pracovisku
prostredníctvom
zabezpečeného pohybu
dokumentov
Nástroje proti falšovaniu
zabraňujú falšovaniu
a podvodom

Váš dôveryhodný partner

HP sa spája iba s tými najlepšími. Naši partneri ponúkajú najvyššiu úroveň servisu, technickej podpory a zákazníckej
spokojnosti. A teraz vám váš poradca vie ponúknuť najlepšiu možnosť vo firemnej tlači: riadené tlačiarne a multifunkčné
tlačiarne HP.
Založené na prieskume zverejnených bezpečnostných funkcií konkurenčných tlačiarní v danej triede z roku 2016, ktorý vykonala spoločnosť HP. Iba HP ponúka kombináciu bezpečnostných funkcií, ktoré dokážu
monitorovaním zistiť a zastaviť útok a následne vykonať samooverenie integrity softvéru pri reštartovaní. Zoznam tlačiarní nájdete na: hp.com/go/PrintersThatProtect. Ďalšie informácie nájdete na stránke
hp.com/go/printersecurityclaims.
2
Podľa správy InfoTrends z augusta 2016: „Trhové líderstvo HP podľa produktových segmentov.“
3
Predpoveď HP vychádza z porovnania zariadení Enterprise na základe publikovaných špecifikácií výrobcov o najrýchlejšom dostupnom farebnom režime farebných firemných multifunkčných zariadení formátu
A4 a cenou medzi 1 000 USD a 3 000 USD a farebných firemných tlačiarní formátu A4 s cenou medzi 500 USD a 1 249 USD k novembru 2015 pri vylúčení ostatných produktov HP PageWide a produktov s trhovým
podielom do 1 % podľa správy IDC k 3. štvrťroku 2015. Rýchlosti tlače HP PageWide sú založené na bežnom kancelárskom režime s vylúčením prvej strany. Zistite viac na stránke hp.com/go/printerspeeds.
4
Predpoveď HP vychádza z tvrdenia o spotrebe pre zariadenia v triede Enterprise založené na dátach TEC uvedených v správe na energystar.gov. Dáta boli normalizované, aby sa stanovila energetická účinnosť
väčšiny farebných laserových multifunkčných zariadení v danej triede s cenou medzi 1 000 USD a 3 000 USD a farebných laserových tlačiarní v danej triede s cenou medzi 500 USD a 1 249 USD k novembru 2015;
trhový podiel podľa správy IDC k 3. štvrťroku 2015. Skutočné výsledky sa môžu líšiť. Zistite viac na hp.com/go/pagewideclaims.
5
Na dosiahnutie maximálnej vstupnej kapacity je potrebné dokúpiť voliteľné podávače papiera.
1

Zaregistrujte sa pre aktualizácie na
hp.com/go/getupdated
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