Broşür

Süper üretken. Süper zeki.
Süper güvenli. Süper modeller.
Yeni nesil A3 portföyü

EKONOMİK RENKLER
HP PageWide ile

ÇALIŞMA
SÜRELERİNİ UZATIN,
kesinti sürelerini kısaltın

EN YÜKSEK GÜVENLİK
cihazlar, veriler ve
belgeler için1

16

yeni
platform

50’den fazla
eşsiz model

HP bu yeni nesil ürün serisiyle önde gelen rakiplerine göre %50’ye kadar daha fazla cihaz kategorisi
sunuyor2. A3 ve A4 yönetimli cihazlardan ve aksesuarlardan oluşan geniş bir portföy içerisinden
seçiminizi yapabilirsiniz. Renkli veya siyah beyaz yazıcılar, MFP’ler, LaserJet ve PageWide yazıcılarla
HP kalitesini, güvenilirliğini, güvenliğini ve çözümlerini tercih edin.

Kesintisiz çalışma süresini en üst düzeye
çıkarın
HP yönetimli yazıcılar ve MFP’ler daha az
sayıda değiştirilebilir parça ve sarf malzemesi
içerdikleri için kullanıcı müdahalesi önemli
ölçüde azalır.

Ekonomik renkler
HP PageWide sayesinde, siyah beyaza yakın
sayfa başı maliyetle renkli baskılar alın.
HP LaserJet yazıcılar tutarlı, parlak, matbaa
kalitesinde renkli baskılar sunar.

Dünyanın en güvenli yazıcıları1
HP’nin yenilikçi teknolojisi ve çözümleri,
ağınızı korumanıza ve uyumluluk şartlarını
karşılamanıza yardımcı olur.
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Baskı ihtiyaçlarınızı karşılayacak mükemmel cihazı bulmak şimdi hiç olmadığı kadar kolay.
25 ila 60 ppm arası değişen hızlara sahip A3 cihazlarla, küçük iş ekiplerinden büyük departmanlara
kadar tüm baskı ihtiyaçlarına uygun seçenekler.

€

HP PageWide

HP LaserJet

Ekonomik renkler, sınıfının en iyisi baskı hızları3
ve lazerlere göre %50’ye kadar daha az enerji
kullanımı4.

Üstün LaserJet performansı, matbaa
kalitesinde renkler ve siyah beyaz baskıda
en iyi HP avantajı.

€

Ekonomik renkler
Profesyonel belge kalitesi

Düşük işletme maliyeti fotokopi makinesi
düzeyindedir

+

HP’nin en hızlı baskı teknolojisi

Profesyonel + üstün belge kalitesi
Yüksek hızlar iş sınıfından enterprise sınıfına

HP A3 ve A4 yazıcı ve MFP portföyü genelinde tutarlılık
Kullanıcı dostu renkli
dokunmatik ekranlar

Efsanevi HP güvenilirliği

Tarama için optimize
edilmiş Flow MFP’ler

HP ve üçüncü taraf
çözümlerini kapsayan
eksiksiz destek

Sektörde lider güvenlik1

Kapsamlı kağıt aksesuarı seçenekleri

6140 yaprağa kadar toplam giriş kapasitesi5 ve farklı son işlem seçenekleri
(aşağıda bazı aksesuarlar gösterilmektedir)

1×550 A3 Besleyici

2000 yapraklık Yüksek
Kapasiteli Giriş

2×2000 A4 Stant

Tek Kasa/Stant

Kitapçık Hazırlayıcı

Zımbalayıcı/İstifleme
Birimi/Delgeç
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Ağınızı dünyanın en güvenli yazıcılarıyla koruyun1.
Güvenli olmayan yazıcılar ağınızı saldırılara açık hale getirebilir. HP, işte bu nedenle cihazlarınızı,
verilerinizi ve belgelerinizi korumanıza yardımcı olmak için sektörün en güçlü yazıcı güvenliğini sunar1.

Cihazı güvenceye alın

Verileri güvenceye alın

HP Sure Start BIOS’u
güvende tutar

Kimlik doğrulama izinsiz
girişleri önler

Whitelisting ürün
yazılımını güvende tutar

Şifreleme veri hırsızlığını
ve verilere müdahaleyi önler

Çalışma sırasında yetkisiz
müdahale algılama belleği
güvende tutar

İzleme tehditleri tespit eder
ve kendi kendini onarır

HP JetAdvantage Güvenlik
Yöneticisi filoyu güvende
tutar

Belgeleri güvenceye
alın
İş yeri gizliliği ve
uyumluluğu güvenli belge
akışları üzerinden sağlanır
Sahtecilikle mücadele
araçları tahrifat ve
sahteciliğe karşı caydırıcılık
sağlar

Güvenilir iş ortağınız

HP yalnızca en iyilerle çalışır. İş ortaklarımız en yüksek düzeyde hizmet, destek ve müşteri memnuniyeti sunar. Ve şimdi
güvenilir danışmanınız, ofis baskı çözümlerinde en iyi seçeneği sunuyor: HP yönetimli yazıcılar ve MFP’ler.
H P’nin 2016 yılında, aynı sınıftaki rakip yazıcıların yayınlanmış güvenlik özellikleri üzerinde yaptığı inceleme esas alınmıştır. Yalnızca HP, bir saldırıyı tespit edip otomatik olarak durduran ve sistemi yeniden
başlattıktan sonra yazılımın sağlamlığını kontrol eden güvenlik özelliklerinin bir bileşimini sunar. Yazıcı listesi için hp.com/go/PrintersThatProtect adresini ziyaret edin. Daha fazla bilgi için hp.com/go/printersecurityclaims
adresini ziyaret edin.
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I nfoTrends’in Ağustos 2016 tarihli “HP Market Leadership by Product Segments” raporu esas alınmıştır.
3
H P’nin tahmini, IDC tarafından 2015’in 3. çeyreği için bildirilen pazar payları temelinde, diğer HP PageWide ürünleri ve pazar payı %1 veya altında olan ürünler hariç olmak üzere, Kasım 2015 itibarıyla fiyatı
1000 USD - 3000 USD arasında olan renkli kurumsal A4 MFP’lerin ve fiyatı 500 USD - 1249 USD arasında olan renkli kurumsal A4 yazıcıların üreticileri tarafından yayınlanmış mevcut en hızlı renkli mod
özellikleri temel alınarak Enterprise sınıfı cihazlar üzerinde yapılan karşılaştırmadan ileri gelmektedir. HP PageWide hızları, ilk sayfa hariç olmak üzere Genel Ofis modunda karşılaştırılmıştır. Daha fazla bilgi için
bkz. hp.com/go/printerspeeds.
4
HP’nin tahmini, Enterprise sınıfı cihazlar için energystar.gov adresinde yayınlanan TEC verilerini baz alan enerji iddiasından ileri gelmektedir. Veriler, IDC tarafından 2015’in 3. çeyreği için bildirilen pazar payları temelinde,
Kasım 2015 itibarıyla, fiyatı 1000 USD - 3000 USD arasında olan aynı sınıftaki renkli lazer MFP’lerin ve fiyatı 500 USD - 1249 USD arasında olan aynı sınıftaki renkli lazer yazıcıların çoğunluğunun enerji verimliliğini belirlemek
üzere standartlaştırılmıştır. Gerçek sonuçlar değişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için hp.com/go/pagewideclaims adresini ziyaret edin.
5
Maksimum giriş kapasitesine erişmek için isteğe bağlı kağıt tepsilerinin satın alınması gerekir.
1

Güncellemeler için üye olun
hp.com/go/getupdated
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