Μεγαλύτερη απόδοση και
προστασία από ποτέ

Γρήγορες, εντυπωσιακές
εκτυπώσεις
Βελτιώστε την απόδοση

Αυθεντικά δοχεία γραφίτη HP με τεχνολογία JetIntelligence

Ολοκληρώστε τις εργασίες σας ταχύτερα. Βασιστείτε σε έναν
εκτυπωτή που παρέχει υψηλής ποιότητας έγγραφα, γρήγορα
και με συνέπεια—σε προσιτή τιμή.

Εύκολη εκτύπωση από
φορητές συσκευές

Παραμείνετε συνδεδεμένοι με την
επιχείρησή σας

Εκτυπώνετε και σαρώνετε εύκολα από το smartphone με την
ευέλικτη εκτύπωση από φορητές συσκευές.3 Επεκτείνετε τις
δυνατότητες εκτύπωσης με το Ethernet και την ασύρματη
δικτύωση.10

Προστασία και διαχείριση

Εξασφαλίστε για την επιχείρησή σας κορυφαία απόδοση
εκτύπωσης και την τεχνολογία της πρόσθετης προστασίας κατά
της απάτης7—κάτι που ο ανταγωνισμός δεν μπορεί να φτάσει.

Προστατεύστε οτιδήποτε σημαντικό

Προστατεύστε δεδομένα, συσκευές και έγγραφα με ποικίλες
βασικές λειτουργίες ασφάλειας και διαχείρισης (μόνο για τη
σειρά HP LaserJet Pro M200)

Μεγαλύτερη απόδοση

Γραφίτης ColorSphere 3
• Πυρήνας χαμηλής τήξης = μεγαλύτερες ταχύτητες
εκτύπωσης με την ποιότητα της HP
• Σκληρό κέλυφος = ανθεκτικός γραφίτης για υψηλότερες
αποδόσεις
Μαύρος γραφίτης ακριβείας
• Σφαιρικό σχήμα = περισσότερες σελίδες, ευκρινές κείμενο,
έντονο μαύρο και ευκρινή γραφικά
• Περιεκτική σχεδίαση = λιγότερη ενέργεια, επιτρέπει
μεγαλύτερη ταχύτητα εκτύπωσης
Τεχνολογία μεγιστοποίησης αριθμού σελίδων
• Κατασκευή με μικρότερα και πιο ισχυρά εξαρτήματα8
• Βασιστείτε σε σταθερά αποτελέσματα με λιγότερη φθορά
των δοχείων8
Τεχνολογία μετρητή εκτύπωσης
• Πιο αξιόπιστοι μετρητές9 που εξασφαλίζουν ότι εκτυπώνετε
τις περισσότερες δυνατές εκτυπώσεις με τα δοχεία σας

Μεγαλύτερη προστασία

Τεχνολογία κατά της απάτης7
• Σας βοηθάει να εντοπίζετε τις διαφορές μεταξύ αυθεντικών
HP και χρησιμοποιημένων ή πλαστών δοχείων
• Υποστηρίζει πολιτικές που ορίζετε για το δικό σας στόλο
εκτυπωτών
Αυτόματη αφαίρεση της ταινίας σφράγισης
• Η ταινία σφράγισης αφαιρείται αυτόματα για λογαριασμό σας
• Εκτυπώνετε στη στιγμή χωρίς καθυστερήσεις

Αυξήστε την ασφάλεια, ανακτήστε
τον έλεγχο

Η λειτουργία HP JetAdvantage Private Print βοηθάει στην
αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε εμπιστευτικές
εργασίες εκτύπωσης και παρέχει στους χρήστες την ευελιξία
να έχουν πρόσβαση στις εργασίες σε οποιαδήποτε συμβατή
συσκευή (σε επιλεγμένα μοντέλα).11
Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες προδιαγραφές προϊόντων των κατασκευαστών την 1η Ιουνίου 2016.
Οι μετρήσεις έχουν γίνει σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 17629. Η ακριβής ταχύτητα διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση
του συστήματος, την εφαρμογή λογισμικού, το πρόγραμμα οδήγησης και την πολυπλοκότητα του εγγράφου. Μάθετε
περισσότερα στη διεύθυνση hp.com/go/printerclaims.
3
Οι λειτουργίες εκτύπωσης από φορητές συσκευές διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις
τοπικές απαιτήσεις εκτύπωσης, επισκεφτείτε τη διεύθυνση hp.com/go/mobileprinting. Απαιτείται λήψη της εφαρμογής
HP Smart. Οι ελεγχόμενες λειτουργίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα της φορητής συσκευής.
Για την πλήρη λίστα των υποστηριζόμενων λειτουργικών συστημάτων και για λεπτομέρειες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση
http://support.hp.com/us-en/document/c03561640.
4
Βάσει εσωτερικών δοκιμών της HP ή των δημοσιευμένων προδιαγραφών του κατασκευαστή τον Αύγουστο του 2016.
5
Η πιο γρήγορη εκτύπωση διπλής όψης στην κατηγορία σε σύγκριση με την πλειοψηφία των έγχρωμων laser
εκτυπωτών <$300 δολάρια ΗΠΑ και έγχρωμων laser AiO <$450 δολάρια ΗΠΑ και ταχύτητα εκτύπωσης 0-30 σελ/λεπτό,
σύμφωνα με την έκθεση της IDC Hardcopy Peripherals Tracker για το μερίδιο αγοράς για το πρώτο τρίμηνο του 2017.
Ταχύτητα αυτόματης εκτύπωσης διπλής όψης με βάση τις προδιαγραφές του κατασκευαστή που δημοσιεύτηκαν
στις 12 Ιουνίου 2017. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση hp.com/go/printerspeeds.
6
Σύγκριση της πιο γρήγορης εκτύπωσης πρώτης σελίδας στην κατηγορία με βάση τις δημοσιευμένες προδιαγραφές
των κατασκευαστών για την εκτύπωση της πρώτης σελίδας στις 10 Απριλίου 2017. Περιλαμβάνει έγχρωμους laser MFP
<$450 δολάρια ΗΠΑ και εκτυπωτές <$300 δολάρια ΗΠΑ βάσει του μεριδίου αγοράς σύμφωνα με την αναφορά της IDC
για το 4ο τρίμηνο του 2016. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση hp.com/go/printerspeeds.
7
Η σειρά HP LaserJet Pro M102 και MFP M130 δεν υποστηρίζει τεχνολογία κατά της κλοπής ή μόνο HP.
8
Συγκριτικά με την προηγούμενη γενιά δοχείων γραφίτη HP LaserJet.
9
Συγκριτικά με τους μετρητές των δοχείων των προηγούμενων προϊόντων.
10
Οι λειτουργίες δικτύωσης διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο.
11
Ισχύει μόνο για τη σειρά HP LaserJet Pro MFP M227fdw, HP Color LaserJet Pro M254dw και MFP M280/M281. Το
HP JetAdvantage Private Print διατίθεται χωρίς χρέωση και απαιτεί τη σύνδεση του εκτυπωτή ή της συσκευής MFP
στο Internet και ενεργοποίηση των Υπηρεσιών web. Δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις χώρες/περιοχές. Για περισσότερες
πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση hp.com/go/JetAdvantagePrivatePrint.
1
2

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P.
Οι πληροφορίες του παρόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις
υπηρεσίες της HP ορίζονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα
στοιχείο του παρόντος δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά
σφάλματα ή παραλείψεις του παρόντος.
4AA7-0686ELE, Αύγουστος 2017

Αναθεωρήστε τον
τρόπο εκτύπωσης
των επιχειρήσεων

LaserJet Pro

Κορυφαία ποιότητα HP.
Η πιο εύκολη απόφαση για
την επιχείρηση.

Γνωρίστε τα νέα προϊόντα
HP Color LaserJet

Γνωρίστε τα προϊόντα 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

• Ιδανικός για ομάδες 1-5
ατόμων που εκτυπώνουν 150
έως 1.500 σελίδες το μήνα

• Ιδανικός για ομάδες 1-10
ατόμων που εκτυπώνουν 250
έως 2.500 σελίδες το μήνα

• Ιδανικός για ομάδες 1-5 ατόμων
που εκτυπώνουν 150 έως 1.500
σελίδες το μήνα

• Ιδανικός για ομάδες 1-10
ατόμων που εκτυπώνουν 250
έως 2.500 σελίδες το μήνα

• Ιδανικός για ομάδες 1-10
ατόμων που εκτυπώνουν 150
έως 2.500 σελίδες το μήνα

• Ιδανικός για ομάδες 1-5 ατόμων
που εκτυπώνουν 150 έως 1.500
σελίδες το μήνα

• Ιδανικός για ομάδες 1-10
ατόμων που εκτυπώνουν 250
έως 2.500 σελίδες το μήνα

• Υπερτερεί σε σχέση με την
πλειοψηφία των μονόχρωμων
εκτυπωτών του ανταγωνισμού
ως προς τη συνολική ευκολία
χρήσης και εξοικονόμηση
ενέργειας1

• Η πιο γρήγορη ταχύτητα
εκτύπωσης διπλής όψης σε
σύγκριση με τον ανταγωνισμό4

• Υπερτερεί σε σχέση με την
πλειοψηφία των μονόχρωμων
MFP του ανταγωνισμού ως προς
τη συνολική ευκολία χρήσης και
εξοικονόμηση ενέργειας1

• Η πιο γρήγορη ταχύτητα
εκτύπωσης διπλής όψης σε
σύγκριση με τον ανταγωνισμό4

• Υπερτερεί σε σχέση με τον
ανταγωνισμό χάρη στα
εκπληκτικά χρώματα και
την πιο γρήγορη ταχύτητα
εκτύπωσης διπλής όψης της
κατηγορίας5

• Υπερτερεί σε σχέση με τον
ανταγωνισμό χάρη στην
εξαιρετική ποιότητα χρωμάτων,
τις γρήγορες ταχύτητες
αντιγραφής και εκτύπωσης και
την αυξημένη ευελιξία —σε
εξαιρετική τιμή

• Υπερτερεί σε σχέση με τον
ανταγωνισμό χάρη στα ζωντανά
χρώματα, τη βελτιωμένη
παραγωγικότητα και την πιο
γρήγορη ταχύτητα εκτύπωσης
διπλής όψης της κατηγορίας5

• Η πιο γρήγορη εκτύπωση
πρώτης σελίδας από κατάσταση
αδράνειας σε σύγκριση με τον
ανταγωνισμό —σε μόλις
8,1 δευτερόλεπτα1, 2

• Υπερτερεί σε σχέση με την
πλειοψηφία των μονόχρωμων
εκτυπωτών του ανταγωνισμού
ως προς την απόδοση, τη
συνολική ευκολία χρήσης και
την εξοικονόμηση ενέργειας1

• Δίσκος γενικής χρήσης με τη
μεγαλύτερη χωρητικότητα σε
σχέση με τον ανταγωνισμό1

• Η πιο γρήγορη εκτύπωση
πρώτης σελίδας από κατάσταση
αδράνειας σε σύγκριση με τον
ανταγωνισμό —σε μόλις
7,6 δευτερόλεπτα1, 2

• Εύκολη εκτύπωση από φορητές
συσκευές με την εφαρμογή HP
Smart3

• Εύκολη εκτύπωση από φορητές
συσκευές με την εφαρμογή HP
Smart3

• Η πιο γρήγορη εκτύπωση
πρώτης σελίδας από κατάσταση
αδράνειας σε σύγκριση με τον
ανταγωνισμό —σε μόλις
8,8 δευτερόλεπτα1, 2
• Η μεγαλύτερη οθόνη αφής σε
σχέση με τον ανταγωνισμό1
• Αυτόματος τροφοδότης
εγγράφων 35 φύλλων
(M130fn/fw)
• Εύκολη εκτύπωση από φορητές
συσκευές με την εφαρμογή HP
Smart3

• Υπερτερεί σε σχέση με την
πλειοψηφία των μονόχρωμων
MFP του ανταγωνισμού ως
προς την απόδοση, τη συνολική
ευκολία χρήσης και την
εξοικονόμηση ενέργειας1
• Η πιο γρήγορη εκτύπωση
πρώτης σελίδας από κατάσταση
αδράνειας σε σύγκριση με τον
ανταγωνισμό —σε μόλις
8,1 δευτερόλεπτα1,2
• Εύκολη εκτύπωση από φορητές
συσκευές με την εφαρμογή HP
Smart3
• Αυτόματος τροφοδότης
εγγράφων 35 φύλλων

• Η πιο γρήγορη εκτύπωση
(ασπρόμαυρη) πρώτης
σελίδας —σε μόλις 10,3/12,0
δευτερόλεπτα από κατάσταση
ετοιμότητας/αδράνειας2,6
• Έγχρωμη οθόνη αφής 6,85
cm και θύρα USB εύκολης
πρόσβασης (μόνο στο μοντέλο
M254dw )
• Εύκολη εκτύπωση από φορητές
συσκευές με την εφαρμογή HP
Smart3

• Γρήγορη εκτύπωση πρώτης
σελίδας — σε μόλις
12,9 δευτερόλεπτα
(ασπρόμαυρη)2
• Εύκολη εκτύπωση από φορητές
συσκευές με την εφαρμογή HP
Smart3
• Αυτόματος τροφοδότης
εγγράφων 35 φύλλων
(M181fw)

• Η πιο γρήγορη εκτύπωση
(ασπρόμαυρη) πρώτης
σελίδας —σε μόλις 10,6/12,2
δευτερόλεπτα από κατάσταση
ετοιμότητας/αδράνειας2,6
• Έγχρωμη οθόνη αφής 6,85 cm
και θύρα USB εύκολης πρόσβασης
• Αυτόματος τροφοδότης
εγγράφων 50 φύλλων
• Εύκολη εκτύπωση από φορητές
συσκευές με την εφαρμογή HP
Smart3

