По-добра производителност
и повече сигурност от всякога

Бърз и надежден печат
Увеличете ефиктивността

Отмятайте задачите по-бързо. Разчитайте на бърз
принтер, който осигурява надеждно и високо качество
на документите–на достъпна цена.

Оригинални тонер касети HP с JetIntelligence

Лесен мобилен печат
Постоянна връзка с бизнеса

Можете лесно да печатате и сканирате от смартфона
си чрез възможност за гъвкав мобилен печат.3
Разширете работния си диапазон чрез свързване
с Ethernet и безжични мрежи.10

Защита и управление
Защитете важната информация

Защитете данните, устройствата и документите чрез
комплект основни функции за сигурност и управление
(само за серия HP LaserJet Pro M200).

Осигурете на своя бизнес най-добрите резултати при печат и
добавена защита чрез технология против измами7–нещо,
с което конкуренцията просто не може да се мери.

Увеличете сигурността, върнете
си контрола

По-висока производителност

Тонер ColorSphere 3
• Вътрешност с ниска точка на топене = по-бързи скорости
на печат с качество от HP
• Твърда обвивка = издържлив тонер за по-висока
производителност
Прецизен черен тонер
• Сферична форма = повече страници, отчетлив текст,
наситен черен цвят и чиста графика
• Капсулиран дизайн = по-малко потребление на енергия,
позволява по-бърза скорост на печат
Технология за максимизиране на страниците
• Изграден от по-малки и по-издържливи части8
• Можете да разчитате на надеждни резултати и по-ниско
износване на касетата8
Печатна измерваща технология
• По-надеждни измерватели9 за гарантиране, че ще
получите възможно най-много от касетите си

По-добра защита

Технология против измами7
• Помага Ви да откриете разликата между оригинални
касети на HP и касети, които са използвани или фалшиви
• Поддържа възможност да зададете правила за набора си
печатащи устройства
Автоматично отстраняване на печата
• Печатът на тонера се отстранява автоматично
• Започнете да печатате без никакво забавяне

HP JetAdvantage Private Print помага за предотвратяване
на неупълномощен достъп до поверителни задания
за печат и същевременно дава на потребителите
свободата да избират задания от всяко съвместимо
устройство (избрани модели).11
Въз основа на публикуваните от производителя спецификации към 1 юни 2016 г.
Измерено по ISO/IEC 17629. Точната скорост варира според системната конфигурация, софтуерното
приложение, драйвера и сложността на документа. Научете повече на hp.com/go/printerclaims.
3
Функциите за мобилен печат варират спрямо модела. За информация относно изискванията за
локален печат вижте hp.com/go/mobileprinting. HP Smart App изисква изтегляне на HP Smart App.
Контролираните функции може да варират спрямо операционната система на мобилното устройство.
Можете да намерите пълен списък с поддържаните операционни системи и повече информация на
http://support.hp.com/us-en/document/c03561640.
4
Въз основа на вътрешни тестове на HP или публикувани от производителя спецификации към август 2016 г.
5
Най-бързата в този клас скорост на двустранен печат в сравнение с мнозинството цветни лазерни
принтери на цена <300 щ.д. и цветни лазерни многофункционални устройства на цена <450 щ.д. и
скорост на печат 0-30 стр./мин въз основа на пазарния дял по IDC CYQ1 2017 Hardcopy Peripherals Tracker.
Скорост на печат при автоматичен дуплекс въз основа на публикуваните от производителя спецификации
към 12 юни 2017 г. За повече информация вижте hp.com/go/printerspeeds.
6
Най-бърза скорост на първа отпечатана страница на база повечето публикувани от производителите
спецификации за печат на първа страница към 10 април 2017 г. Включва цветни лазерни МФУ на цена
<450 щ.д. и принтери на цена <300 щ.д. въз основа на пазарния дял, отчетен от IDC към четвъртото
тримесечие на 2016 г. За повече информация вижте hp.com/go/printerspeeds.
7
Сериите МФУ HP LaserJet Pro M102 и M130 не поддържат технология против кражба или технология само
за HP.
8
В сравнение с предишните поколения тонер касети HP LaserJet.
9
В сравнение с измервателите на касети за предишни продукти.
10
Мрежовите функции варират спрямо модела.
11
Важи само за МФУ HP LaserJet Pro M227fdw, HP Color LaserJet Pro M254dw и МФУ серии M280/M281.
HP JetAdvantage Private Print е достъпно безплатно и изисква принтера или МФУ да има връзка с интернет
и уеб услугите да бъдат активирани. Не е налично във всички държави. За повече информация вижте
hp.com/go/JetAdvantagePrivatePrint.
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© Copyright 2017 HP Development Company, L.P.
Информацията, която се съдържа тук, подлежи на промяна без предупреждение. Единствените гаранции
за продукти и услуги на HP са посочените в изричните гаранционни условия, придружаващи тези продукти
и услуги. Нищо от посоченото тук не следва да се тълкува като представляващо допълнителна гаранция.
HP не носи отговорност за технически или редакционни грешки, както и за пропуски в съдържанието на
настоящия документ.
4AA7-0686BGE, август 2017 г.

Открийте истинския
бизнес печат

LaserJet Pro
Легендарното
качество на HP.
Най-лесното
бизнес решение.

Запознайте се с новите
HP Color LaserJet

Запознайте се с 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
МФУ M180/M181

HP Color LaserJet Pro
МФУ M280/M281

• Идеални за екипи от 1-5
човека, които печатат 150
до 1500 страници месечно

• Идеални за екипи от 1-10
човека, които печатат 250
до 2 500 страници месечно

• Идеални за екипи от 1-5
човека, които печатат 150
до 1500 страници месечно

• Идеални за екипи от 1-10
човека, които печатат 250
до 2 500 страници месечно

• Идеални за екипи от 1-10
човека, които печатат 150
до 2 500 страници месечно

• Идеални за екипи от 1-5
човека, които печатат 150
до 1500 страници месечно

• Идеални за екипи от 1-10
човека, които печатат 250
до 2 500 страници месечно

• По-добър избор от
повечето конкурентни
монохромни принтери при
показателите за лесна
употреба и по-ниско
енергийно потребление1

• Най-бърза скорост на
двустранен печат сред
конкурентите4

• По-добър избор от
повечето конкурентни
монохромни МФУ при
показателите за лесна
употреба и по-ниско
енергийно потребление1

• Най-бърза скорост на
двустранен печат сред
конкурентите4

• Лидер сред конкуренцията
поради невероятни цветни
резултати и най-бърз
двустранен печат в своя
клас5

• Лидер сред конкуренцията
поради превъзходно
качество на цветовете,
бързо копиране и печат
и увеличена гъвкавост –
чудесно предложение

• Лидер сред конкуренцията
поради брилянтни цветни
резултати, повишена
производителност и найбърз двустранен печат в
своя клас5

• Бърз печат на първа
страница от спящ режим:
скорост от 12,9 секунди
(черен печат)2

• Най-бърз печат на първа
страница: скорост от
10,6/12,2 секунди от
режим на готовност/спящ
режим (черен печат)2,6

• Най-бърз печат на първа
страница от спящ режим
сред конкуренцията:
скорост от 8,1 секунди1, 2
• Многофункционални тави
с най-голям капацитет
сред конкурентите1
• Лесен мобилен печат
чрез HP Smart App3

• По-добър избор от
повечето конкурентни
монохромни принтери
при показателите за
производителност, лесна
употреба и по-ниско
енергийно потребление1

• Най-бърз печат на първа
страница от спящ режим
сред конкуренцията:
скорост от 8,8 секунди1, 2

• По-добър избор от
повечето конкурентни
монохромни МФУ
при показателите за
производителност, лесна
употреба и по-ниско
енергийно потребление1

• Най-бърз печат на първа
страница: скорост от
10,3/12,0 секунди от
режим на готовност/спящ
режим (черен печат)2,6

• Най-бърз печат на първа
страница от спящ режим
сред конкуренцията:
скорост от 7,6 секунди1, 2

• Най-голям цветен
сензорен екран сред
конкурентите1

• Най-бърз печат на първа
страница от спящ режим
сред конкуренцията:
скорост от 8,1 секунди1,2

• 6,85 см цветен сензорен
екран и достъпен USB порт
(само за модел M254dw)

• Лесен мобилен печат
чрез HP Smart App3

• АПУ 35 листа (M130fn/fw)
• Лесен мобилен печат
чрез HP Smart App3

• Лесен мобилен печат
чрез HP Smart App3

• Лесен мобилен печат
чрез HP Smart App3

• АПУ 35 листа

• Лесен мобилен печат
чрез HP Smart App3
• АПУ 35 листа (M181fw)

• 6,85 см цветен сензорен
екран и достъпен USB порт
• АПУ 50 листа
• Лесен мобилен печат
чрез HP Smart App3

