Broschyr

Superproduktiv. Supersmart.
Supersäker. Supermodeller.
Nästa generations A3-portfölj

PRISVÄRD FÄRG
med HP PageWide

MAXIMERA UPPTIDEN,
minimera nertiden

HÖGSTA SÄKERHET
för enheter, data och
dokument1

16

nya
plattformar

Över 50
unika modeller

Med den här uppställningen av nästa generation, erbjuder HP upp till 50 % fler enhetskategorier
än ledande konkurrenter.2 Välj från ett omfattande utbud av managerade A3- och A4-enheter
och tillbehör. HPs kvalitet, tillförlitlighet, säkerhet och lösningssupport över hela spektrumet
– skrivare och multifunktionsskrivare (MFP), LaserJet och PageWide, färg och svart/vitt.

Maximera upptiden.
HPs managerade skrivare och MFP:er har
färre utbytesdelar och förbrukningsvaror
och kräver markant färre insatser från
användaren.

Prisvärd färg.
Med HP PageWide får du färg till liknande
kostnad per sida som med svart/vitt.
HP LaserJet ger konsekvent, blank färg
av proffskvalitet.

Världens säkraste utskrift.1
HPs innovativa teknik och lösningar hjälper
till att skydda ditt nätverk och leva upp till
efterlevnadskrav.
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Nu är det enklare än någonsin att hitta den perfekta enheten som passar dina utskriftsbehov. Stöder
små arbetsteam upp till stora avdelningar med A3-enheter som klarar allt från 25 till 60 sid/min.

$

HP PageWide

HP LaserJet

Prisvärd färg, klassens snabbaste
utskriftshastigheter3 och upp till 50 % lägre
energianvändning jämfört med laser.4

Ledande LaserJet-prestanda, färg av
proffskvalitet och HPs bästa värde för
svart/vit utskrift.

$

Prisvärd färg
Professionell dokumentkvalitet

Den låga driftskostnaden hos en kopiator

+

HPs snabbaste utskriftsteknik

Professionell och högsta dokumentkvalitet
Höga hastigheter från affärsklass till företag

Enhetlighet i HPs portfölj av A3- och A4-skrivare och MFP:er
Lättanvända pekskärmar
Skanneroptimerade Flow
Legendarisk HP-pålitlighet
i färg
MFP:er finns tillgängliga

Fullt stöd för HP- och
tredjepartslösningar

Branschledande säkerhet1

Omfattande pappershanteringstillbehör

Med en total inmatningskapacitet på upp till 6 140 sidor5 och en mängd efterbearbetningsalternativ
(utvalda tillbehör visas)

1×550 A3-matare

2 000 i högkapacitetsinmatning

2×2 000 A4-stativ

Singelskåp/stativ

Häftesefterbearbetning

Häftapparat/
Staplingsenhet/
Hålslagare
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Skydda ditt nätverk med världens säkraste skrivare.1
Oskyddade skrivare kan utsätta ditt nätverk för risker. Därför erbjuder HP branschens starkaste
skrivarsäkerhet för att hjälpa till att skydda dina enheter, data och dokument.1

Skydda enheten

Skydda data

Skydda dokument

HP Sure Start håller BIOS säker

Autentisering förebygger
obehörig åtkomst

Sekretess och efterlevnad
på arbetsplatsen i säkra
dokumentflöden

Vitlistning håller den inbyggda
programvaran skyddad
Identifiering av intrång under
körning håller minnet skyddat
HP JetAdvantage Security
Manager håller skrivarparken
skyddad

Kryptering förebygger stöld
och ändring av data
Övervakning identifierar hot
och självläkning

Antiförfalskningsverktyg
avskräcker från manipulation
och bedrägeri

Din pålitliga partner

HP samarbetar bara med de bästa. Våra partners erbjuder den högsta nivån när det gäller service, support och kundnöjdhet.
Och nu kan din pålitliga rådgivare erbjuda dig det bästa valet inom affärsutskrifter: HPs hanterade skrivare och MFP:er.
Baserat på HPs genomgång 2016 av publicerade säkerhetsfunktioner hos konkurrerande skrivare i klassen. Bara HP erbjuder en kombination av säkerhetsfunktioner som kan övervaka för att upptäcka och automatiskt
stoppa en attack och därefter själv utvärdera programvaruintegritet genom en omstart. En lista över skrivare hittar du här: hp.com/go/PrintersThatProtect. Mer information finns på hp.com/go/printersecurityclaims.
Baserad på en InfoTrends-rapport i augusti 2016: “HP Market Leadership by Product Segments.”
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HPs förutsägelse bygger på jämförelser av företagsenheter baserat på tillverkarens publicerade specifikationer för snabbast färgläge hos alla företags-MFP:er i färg mellan 1 000 och 3 000 USD och
A4-företagsskrivare i färg mellan 500 USD och 1 249 USD i november 2015 exklusive andra HP PageWide-produkter och produkter med 1 % marknadsandel eller mindre som rapporterats av IDC Q3 2015.
HP PageWide-hastighet baseras på läge för allmänna kontorsutskrifter (GO) och exkluderar första sidan. Läs mer på hp.com/go/printerspeeds.
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HPs förutsägelse bygger på påståenden om energiåtgång för företagsenheter baserat på TEC-data som rapporterats av energystar.gov. Informationen har sammanställts för att bestämma energieffektiviteten
i majoriteten av klassens företags-MFP:er i färg mellan 1 000 och 3 000 USD och färglaserskrivare i färg mellan 500 och 1 249 USD i november 2015, marknadsandel som rapporterats av IDC Q3 2015.
Resultaten kan variera. Läs mer på hp.com/go/pagewideclaims.
5
Köp av extra pappersfack krävs för att nå max inmatningskapacitet.
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Registrera dig för uppdateringar
hp.com/go/getupdated
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