Performancë dhe mbrojtje
më e lartë se kurrë më parë

Printime të shpejta,
me impakt të lartë
Përshpejtoni efikasitetin

Kartrixhe toneri HP me "JetIntelligence"

Shpejtësi midis detyrave. Mbështetuni te një printer që
ofron shpejt dhe në mënyrë të vazhdueshme dokumente
të cilësisë së lartë—me çmim të përballueshëm.

Printim mobile i lehtë
Qëndroni të lidhur me kompaninë

Printoni dhe skanoni me lehtësi nga celulari juaj me anë të
printimit mobile fleksibël.3 Zgjeroni mundësitë e printimit
me anë të lidhjeve të rrjetit "Ethernet" dhe me wireless.10

Mbroni dhe administroni

Jepini kompanisë tuaj performancë maksimale printimi dhe
mbrojtje të mëtejshme me teknologji antimashtrim7—diçka
që konkurrenca thjesht nuk e arrin dot.

Mbroni më të rëndësishmet

Ruani të dhënat, pajisjet dhe dokumentet nëpërmjet një
grupi funksionesh themelore sigurie dhe administrimi
(vetëm seria "HP LaserJet Pro M200").

Performancë më e lartë

Rrisni sigurinë, riktheni kontrollin

Toner "ColorSphere 3"

"HP JetAdvantage Private Print" ndihmon në parandalimin
e hyrjes së paautorizuar në punët konfidenciale të printimit
dhe u jep përdoruesve fleksibilitetin e marrjes së punëve
në cilëndo pajisje të mbështetur (modele të zgjedhura).11

• Low melt core = shpejtësi më të mëdha printimi me cilësi HP
• Kasë e fortë = toner rezistent për rendimente më të larta
Toner black i saktë
• Formë sferike = më shumë faqe, tekst i qartë, të zeza të forta
dhe grafikë e pastër
• Dizajn i integruar = më pak energji, mundëson shpejtësi më
të lartë printimi
Teknologji për maksimizimin e faqeve
• Krijuar me pjesë më të vogla e më robuste8
• Mbështetuni në rezultate koherente me më pak konsumim të
kartrixheve8
Teknologji për matjen e printimeve
• Matës më të besueshëm9 për t'ju garantuar numrin maksimal
të mundshëm të printimeve nga fishekët tuaj

Më shumë mbrojtje

Teknologji antimashtrim7
• Ndihmon në përcaktimin e dallimit midis kartrixheve origjinalë
të "HP" dhe kartrixheve të përdorur apo imitimeve
• Mbështet rregulloret që caktoni për sistemin e printimit
Heqje automatike e vulës
• Vula e tonerit hiqet automatikisht për ju
• Filloni menjëherë me printimin, pa vonesa

Sipas specifikimeve të publikuara të prodhuesve deri më 1 qershor 2016.
Matur me ISO/IEC 17629. Shpejtësia konkrete ndryshon në varësi të konfigurimit të sistemit, aplikacionit softuerik,
drejtuesit dhe kompleksitetit të dokumentit. Mësoni më shumë në hp.com/go/printerclaims.
3
Funksionet e printimit mobile ndryshojnë sipas modelit. Për detaje mbi kërkesat e printimit lokal, shihni
hp.com/go/mobileprinting. Për përdorimin e aplikacionit "HP Smart" duhet të shkarkoni aplikacionin "HP Smart".
Funksionet e kontrolluara mund të ndryshojnë sipas sistemit operativ të pajisjes portative. Lista e plotë e
sistemeve të mbështetura operative dhe e detajeve në http://support.hp.com/us-en/document/c03561640.
4
Sipas testimit të brendshëm të "HP" ose specifikimeve të publikuara të prodhuesit deri në gusht 2016.
5
Shpejtësia më e lartë e printimit dyanësh në kategorinë e vet, në krahasim me shumicën e printerëve me laser
me ngjyra nën 300 dollarë dhe printerëve shumëfunksionalë me laser me ngjyra nën 450 dollarë, si dhe me
shpejtësi printimi 0-30 fq/min, sipas përqindjes në treg të raportuar nga "IDC CY" për tremujorin e parë të 2017-s,
"Hardcopy Peripherals Tracker (Gjurmimi i pajisjeve të shtypshkrimit)". Shpejtësia automatike e printimit dyanësh
sipas specifikimeve të publikuara të prodhuesit deri më 12 qershor 2017. Për më shumë informacion, shihni
hp.com/go/printerspeeds.
6
Krahasimi i shpejtësive më të larta "FPO" në kategorinë e vet sipas specifikimeve të shumicës së prodhuesve
të publikuara për "FPO" deri më 10 prill 2017. Përfshin "MFP" me laser me ngjyra nën 450 dollarë dhe printerë
nën 300 dollarë sipas përqindjes së tregut të raportuar nga "IDC" deri në tremujorin e 4-t të 2016-s. Për më
shumë informacion, shihni hp.com/go/printerspeeds.
7
Seritë "HP LaserJet Pro M102" dhe "MFP M130" nuk mbështesin teknologjinë antivjedhje apo atë vetëm për "HP".
8
Në krahasim me gjeneratën e mëparshme të kartrixheve të tonerëve "HP LaserJet".
9
Në krahasim me matësit e kartrixheve për produktet e mëparshme.
10
Funksionet e lidhjes në rrjet ndryshojnë sipas modelit.
11
Vlen vetëm për seritë "HP LaserJet Pro MFP M227fdw", "HP Color LaserJet Pro M254dw" dhe "MFP M280/M281".
"HP JetAdvantage Private Print" ofrohet pa pagesë dhe kërkon që printeri ose "MFP" të ketë lidhje me internetin
dhe shërbimet përkatëse aktive. Nuk ofrohet në të gjitha shtetet. Për më shumë informacion, shihni
hp.com/go/JetAdvantagePrivatePrint.
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Rimendoni
printimin në
kompani

LaserJet Pro

Cilësi legjendare "HP".
Vendimi më i thjeshtë
për kompaninë.

Njihuni me printerët e rinj
"HP Color LaserJet"

Njihuni me printerët "HP LaserJet"

HP LaserJet Pro
M102

HP LaserJet Pro
M203

HP LaserJetPro
MFP M130

HP LaserJet Pro
MFP M227

HP Color LaserJet Pro
M254

HP Color LaserJet Pro
MFP M180/M181

HP Color LaserJet Pro
MFP M280/M281

• Ideal për ekipe prej 1-5
personash që printojnë 150
deri në 1500 faqe në muaj

• Ideal për ekipe prej 1-10
personash që printojnë 250
deri në 2500 faqe në muaj

• Ideal për ekipe prej 1-5
personash që printojnë 150
deri në 1500 faqe në muaj

• Ideal për ekipe prej 1-10
personash që printojnë 250
deri në 2500 faqe në muaj

• Ideal për ekipe prej 1-10
personash që printojnë 150
deri në 2500 faqe në muaj

• Ideal për ekipe prej 1-5
personash që printojnë 150
deri në 1500 faqe në muaj

• Ideal për ekipe prej 1-10
personash që printojnë 250
deri në 2500 faqe në muaj

• Mund shumicën e printerëve
njëngjyrësh të konkurrencës
në lehtësinë e përgjithshme
të përdorimit dhe kursimin e
energjisë1

• Shpejtësia më e lartë
e printimit dyanësh në
krahasim me konkurrencën4

• Mund shumicën e "MFP"
njëngjyrësh të konkurrencës
në lehtësinë e përgjithshme
të përdorimit dhe kursimin e
energjisë1

• Shpejtësia më e lartë
e printimit dyanësh në
krahasim me konkurrencën4

• Mund konkurrencën falë
ngjyrave të jashtëzakonshme
dhe shpejtësisë më të lartë
në kategorinë e vet në
printimet dyanëshe5

• Mund konkurrencën falë
cilësisë së jashtëzakonshme
të ngjyrave, shpejtësive
të larta të kopjimit dhe të
printimit dhe fleksibilitetit
më të madh — kundrejt një
çmimi të volitshëm

• Mund konkurrencën
falë ngjyrave fantastike,
produktivitetit sistematik
dhe shpejtësisë më të lartë
të printimit dyanësh në
kategorinë e vet5

• Nxjerrja më e shpejtë e faqes
së parë (FPO) nga gjendja
e pritjes, në krahasim me
konkurrencën — deri në
8,1 sekonda1, 2
• Sirtari shumëfunksional me
kapacitetin më të madh në
krahasim me konkurrencën1
• Printim mobile i lehtë me
aplikacionin "HP Smart"3

• Mund shumicën e printerëve
njëngjyrësh të konkurrencës
në performancë, lehtësi të
përgjithshme përdorimi dhe
kursim të energjisë1
• "FPO" më e shpejtë nga
gjendja e pritjes, në krahasim
me konkurrencën — deri në
7,6 sekonda1, 2
• Printim mobile i lehtë me
aplikacionin "HP Smart"3

• "FPO" më e shpejtë nga
gjendja e pritjes, në krahasim
me konkurrencën — deri në
8,8 sekonda1, 2
• Ekrani touch me ngjyra më
i madh në krahasim me
konkurrencën1
• "ADF" 35-fletësh (M130fn/fw)
• Printim mobile i lehtë me
aplikacionin "HP Smart"3

• Mund shumicën e "MFP"
njëngjyrësh të konkurrencës
në performancë, lehtësi të
përgjithshme përdorimi dhe
kursen energjinë1
• "FPO" më e shpejtë nga
gjendja e pritjes, në krahasim
me konkurrencën — deri në
8,1 sekonda1,2
• Printim mobile i lehtë me
aplikacionin "HP Smart"3
• "ADF" 35-fletësh

• "FPO" më e shpejtë në
kategorinë e vet — deri
në 10,3/12,0 sekonda nga
gjendja e gatishmërisë/
pritjes (me të zezë)2,6
• Ekran touch 6,85 cm me
ngjyra dhe akses i lehtë "USB"
(vetëm modeli "M254dw")
• Printim mobile i lehtë me
aplikacionin "HP Smart"3

• "FPO" e shpejtë nga gjendja
e pritjes — deri në 12,9
sekonda (me të zezë)2

• "FPO" më e shpejtë në
kategorinë e vet — deri
në 10,6/12,2 sekonda nga
gjendja e gatishmërisë/
pritjes (black)2,6

• Printim mobile i lehtë me
aplikacionin "HP Smart"3

• Ekran touch 6,85 cm me
ngjyra dhe akses i lehtë "USB"

• "ADF" 35-fletësh (M181fw)

• "ADF" 50-fletësh
• Printim mobile i lehtë me
aplikacionin "HP Smart"3

