Doposud nejvyšší
výkon a úroveň ochrany

Rychlý tisk působivých
dokumentů
Vyšší efektivita

Originální tonerové kazety HP s technologií JetIntelligence

Rychlé zpracování úloh. Spolehlivá tiskárna, která
konzistentně a rychle vytváří vysoce kvalitní
dokumenty – za dostupnou cenu.

Snadný mobilní tisk
Neustále ve spojení s firmou

Pomocí funkcí všestranného mobilního tisku můžete
snadno tisknout a skenovat ze svého smartphonu.3 Rozšiřte
své možnosti tisku pomocí ethernetu a bezdrátové sítě.10

Ochrana a správa

Chraňte to, co je nejdůležitější

Poskytněte vaší firmě špičkový tiskový výkon a vyšší úroveň
zabezpečení proti podvodu7 – něco, co konkurence prostě
nenabízí.

Ochraňte svá data, zařízení a dokumenty pomocí sady
nezbytných funkcí zabezpečení a správy (pouze řada HP
LaserJet Pro M200).

Zvýšení zabezpečení, obnovení
kontroly

Vyšší výkon

Toner ColorSphere 3
• Jádro s nízkou teplotou tání = vyšší rychlost tisku a kvalita HP
• Tvrdý plášť = odolný toner s vysokou výtěžností

Technologie HP JetAdvantage Private Print zabraňuje
v neoprávněném přístupu k důvěrným tiskovým úlohám
a poskytuje uživatelům možnost vyzvednout si výtisky
u jakéhokoli kompatibilního zařízení (vybrané modely).11

Přesný černý toner
• Kulový tvar = více stran, ostrý text, výrazná černá a čistá grafika
• Zapouzdřená konstrukce = nižší spotřeba, rychlejší tisk
Technologie efektivního tisku
• Vyrobeno za použití menších a odolnějších součástí8
• Můžete se spolehnout na konzistentní výstup s menším
opotřebením kazet8
Technologie tiskových ukazatelů
• Spolehlivější ukazatele9, abyste mohli vytěžit ze svých kazet
maximum výtisků

Vyšší úroveň ochrany

Technologie zabezpečení proti podvodu7
• Umožňuje zjistit rozdíl mezi originální kazetou HP a použitou
nebo neoriginální kazetou
• Podpora zásad, které pro svá tisková zařízení nastavíte
Automatické odstranění těsnění
• Těsnění toneru je odstraněno automaticky
• Můžete začít ihned tisknout

Založeno na specifikacích zveřejněných výrobci k 1. červnu 2016.
Měřeno podle normy ISO/IEC 17629. Přesné hodnoty se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarových
aplikacích, ovladačích a charakteru dokumentu. Více informací naleznete na stránce hp.com/go/printerclaims.
3
Nabídka funkcí mobilního tisku se liší v závislosti na modelu. Podrobné informace o místních požadavcích na tisk
naleznete na adrese hp.com/go/mobileprinting. Aplikaci HP Smart je nutno stáhnout. Ovládané funkce se mohou
lišit na základě operačního systému mobilního zařízení. Úplný seznam podporovaných operačních systémů a další
podrobnosti najdete na stránce http://support.hp.com/us-en/document/c03561640.
4
Založeno na interním testování společnosti HP nebo výrobcem zveřejněných specifikacích k srpnu 2016.
5
Nejrychlejší oboustranný tisk ve své třídě v porovnání s většinou barevných laserových tiskáren v ceně do 300 USD
a barevných laserových zařízení AiO v ceně do 450 USD, s rychlostí tisku 0–30 str./min, založeno na tržním podílu
podle zprávy IDC Hardcopy Peripherals Tracker za 1. čtvrtletí roku 2017. Rychlost automatického oboustranného
tisku je založená na výrobcem zveřejněných specifikacích k 12. červnu 2017. Více informací naleznete na stránce
hp.com/go/printerspeeds.
6
Porovnání za účelem zjištění nejrychlejšího tisku první strany ve své třídě je založeno na specifikacích zveřejněných
většinou výrobců pro tisk první strany k 10. dubnu 2017. Zahrnuje barevné laserové multifunkční tiskárny v ceně
do 450 USD a tiskárny v ceně do 300 USD, na základě tržního podílu podle zprávy IDC ke 4. čtvrtletí 2016. Více
informací naleznete na stránce hp.com/go/printerspeeds.
7
Tiskárna HP LaserJet Pro M102 a multifunkční tiskárna řady M130 nepodporují technologii zabezpečení proti
podvodu ani technologii HP-only.
8
V porovnání s předchozí generací tonerových kazet HP LaserJet.
9
Ve srovnání s měřičem kazet u předchozích produktů.
10
Dostupnost síťových funkcí se liší v závislosti na modelu.
11
Platí jen pro multifunkční tiskárnu HP LaserJet Pro M227fdw, tiskárnu HP Color LaserJet Pro M254dw
a multifunkční tiskárnu MFP řady M280/M281. Technologie HP JetAdvantage Private Print je k dispozici zdarma.
Vyžaduje připojení tiskárny nebo multifunkční tiskárny k internetu a povolení webových služeb. Není k dispozici ve
všech zemích. Další informace naleznete na stránce hp.com/go/JetAdvantagePrivatePrint.
1
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© Copyright 2017 HP Development Company, L. P.
Informace uvedené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Jediná záruka
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Zcela nové způsoby
firemního tisku

LaserJet Pro

Pověstná kvalita HP.
Nejsnazší obchodní rozhodnutí.

Seznamte se s novými produkty
HP Color LaserJet

Seznamte se s produkty HP LaserJet

HP LaserJet Pro
M102

HP LaserJet Pro
M203

• Ideální pro týmy 1–5 lidí
s měsíčním objemem tisku
150–1 500 stran

• Ideální pro týmy 1–10 lidí
s měsíčním objemem tisku
250–2 500 stran

• Je vítězem v porovnání
s většinou konkurenčních
černobílých tiskáren v oblasti
celkové jednoduchosti použití
a energetických úspor1

• Nejrychlejší oboustranný tisk
v porovnání s konkurencí4

• V porovnání s konkurencí
nejrychlejší výtisk první stránky
z režimu spánku – již za 8,1
sekundy1, 2
• Víceúčelový zásobník s největší
kapacitou v porovnání
s konkurencí1
• Snadný mobilní tisk pomocí
aplikace HP Smart3

HP LaserJetPro
Multifunkční tiskárna
M130

HP LaserJet Pro
Multifunkční tiskárna
M227

• Ideální pro týmy 1–5 lidí
s měsíčním objemem tisku
150–1 500 stran

• Ideální pro týmy 1–10 lidí
s měsíčním objemem tisku
250–2 500 stran

• Je vítězem v porovnání
s většinou konkurenčních
černobílých tiskáren v oblasti
výkonu, celkové jednoduchosti
použití a energetických úspor1

• Je vítězem v porovnání
s většinou konkurenčních
černobílých multifunkčních
tiskáren v oblasti celkové
jednoduchosti použití
a energetických úspor1

• Nejrychlejší oboustranný tisk
v porovnání s konkurencí4

• V porovnání s konkurencí
nejrychlejší výtisk první stránky
z režimu spánku – již za
7,6 sekundy1, 2

• V porovnání s konkurencí
nejrychlejší výtisk první
stránky z režimu spánku
již za 8,8 sekundy1, 2

• Snadný mobilní tisk pomocí
aplikace HP Smart3

• Je vítězem v porovnání
s většinou konkurenčních
černobílých multifunkčních
tiskáren v oblasti výkonu,
celkové jednoduchosti použití
a energetických úspor1

HP Color LaserJet Pro
M254
• Ideální pro týmy 1–10 lidí
s měsíčním objemem tisku
150–2 500 stran
• Je vítězem v porovnání
s konkurencí díky mimořádným
barvám a nejvyšší rychlosti
oboustranného tisku ve své
třídě5
• Nejrychlejší výtisk první
stránky (černobíle) – již
za 10,3/12,0 sekundy
z pohotovostního režimu /
režimu spánku2, 6

• Největší barevný dotykový
displej v porovnání s konkurencí1

• V porovnání s konkurencí
nejrychlejší výtisk první
stránky z režimu spánku
již za 8,1 sekundy1, 2

• 6,85cm barevný dotykový
displej a snadno přístupný port
USB (jen model M254dw)

• Automatický podavač dokumentů
na 35 listů (M130fn/fw)

• Snadný mobilní tisk pomocí
aplikace HP Smart3

• Snadný mobilní tisk pomocí
aplikace HP Smart3

• Snadný mobilní tisk pomocí
aplikace HP Smart3

• automatický podavač
dokumentů na 35 listů

HP Color LaserJet Pro
Multifunkční tiskárna
M180/M181

HP Color LaserJet Pro
Multifunkční tiskárna
M280/M281

• Ideální pro týmy 1–5 lidí
s měsíčním objemem tisku
150–1 500 stran

• Ideální pro týmy 1–10 lidí
s měsíčním objemem tisku
250–2 500 stran

• Je vítězem v porovnání
s konkurencí díky výjimečné
kvalitě barev, rychlému
kopírování a tisku a větší
všestrannosti – za výhodnou
cenu

• Je vítězem v porovnání
s konkurencí díky brilantním
barvám, optimalizované
produktivitě a nejrychlejšímu
oboustrannému tisku ve své třídě5

• Rychlý výtisk první stránky
z režimu spánku – již za
12,9 sekundy (černobíle)2

• Nejrychlejší výtisk první
stránky (černobíle) – již
za 10,6/12,2 sekundy
z pohotovostního režimu /
režimu spánku2, 6

• Snadný mobilní tisk pomocí
aplikace HP Smart3

• 6,85cm barevný dotykový displej
a snadno přístupný port USB

• Automatický podavač
dokumentů na 35 listů
(M181fw)

• automatický podavač
dokumentů na 50 listů
• Snadný mobilní tisk pomocí
aplikace HP Smart3

