Повеќе перформанси и
поголема заштита од
претходно

Брзо печатење со
голем ефект
Зголемете ја ефикасноста

Работете ги задачите побрзо. Користете печатач што ви
испорачува квалитетни документи брзо – за поволна цена.

Оригинални HP тонер касети со JetIntelligence

Лесно мобилно
печатење

Останете поврзани со бизнисот

Лесно печатете и скенирајте од вашиот паметен телефон
со помош на разновидното мобилно печатење.3
Печатете и од етернет и од безжичната мрежа.10

Заштитете и
управувајте

Овозможете му на вашиот бизнис врвни перформанси при
печатење и дополнителна заштита со технологијата против
измами 7– нешто што конкуренцијата не може да ви го понуди.

Заштитете ги најважните работи
Заштитете ги податоците, уредите и документите
со комплет функции за основна безбедност и
управување (Само серија HP LaserJet Pro M200).

Повеќе перформанси

Тонер ColorSphere 3
• Јадро со ниска точка на топење = поголема брзина за
печатење со HP-квалитет
• Тврда обвивка = издржлив тонер за поголема продуктивност
Прецизен, црн тонер
• Сферична форма = повеќе страници, прецизен текст, црно
болдирање и јасна графика
• Капсулиран дизајн = помалку енергија, овозможува
поголема брзина за печатење
Технологија за зголемување на страниците
• Направен со помали, поцврсти делови8
• Сметајте на конзистентност и постојан квалитет на
печатените материјали со помало трошење на тонерот 8
Технологија за печатење со мерни инструменти
• Поверодостојни мерни инструменти9 што ќе ви овозможат
да испечатите што е можно поголем број документи со
вашите тонер касети

Поголема заштита

Технологија против измами7
• Ви помага да ја препознаете разликата помеѓу оригиналните
HP тонер касети и користените или фалсификуваните
тонер касети
• Ги поддржува претходно поставените нормативи за
печатење од ваша страна, за вашата флота на печатачи
Автоматско отстранување на лентата
• Лентата од тонерот се отстранува автоматски
• Започнете да печатите без одложување

Зголемете ја безбедноста,
обновете ја контролата

HP JetAdvantage Private Print ви помага да спречите
неовластен пристап до испечатените доверливи
документи и им дава флексибилност на корисниците
да ги подигнат документите од кој било компатибилен
уред (избрани модели).11
Врз основа на спецификациите што ги објавил производителот на 1 јуни 2016 година.
Измерено со помош на ISO/IEC 17629. Точната брзина се разликува во зависност од конфигурацијата на системот,
софтверската апликација, двигателот и сложеноста на документите. Дознајте повеќе на hp.com/go/printerclaims.
3
Функциите за мобилно печатење се разликуваат според моделот. Деталите за условите за локално печатење
погледнете ги на hp.com/go/mobileprinting. Треба да ја преземете апликацијата HP Smart. Контролираните функции
може да се разликуваат според оперативниот систем на мобилниот уред. Целиот список со поддржани оперативни
системи и детали може да го најдете на http://support.hp.com/us-en/document/c03561640.
4
Врз основа на внатрешното тестирање на HP или на спецификациите што ги објавил производителот во
август 2016 година.
5
Најголема брзина на двострано печатењево класата во споредба со повеќето ласерски печатачи во боја поевтини
од 300 американски долари и повеќето ласерски Сé-во-едно печатачи во боја поевтини од 450 американски долари
и брзина на печатење од 0-30 стр./мин., врз основа на процентот на продажба од IDC CYQ1 2017 Hardcopy Peripherals
Tracker. Автоматската брзина на двострано печатење согласно спецификациите што ги објавил производителот
на 12 јуни 2017 година. За повеќе информации, погледнете на hp.com/go/printerspeeds.
6
Најбрзо печатење на прва страница во класата споредено врз основа на повеќето спецификации што ги
објавил производителот за брзина при печатење на прва страница од 10 април 2017 година. Вклучува ласерски,
мулти-функционални печатачи (MFP) во боја поевтини од 450 американски долари и печатачи поевтини
од 300 американски долари врз основа на процентот на продажба пријавен од IDC за 4. квартал од 2016 година.
За повеќе информации, погледнете на hp.com/go/printerspeeds.
7
Сериите HP LaserJet Pro M102 и MFP M130 не поддржуваат технологија против кражба или само HP технологија.
8
Во споредба со претходната генерација тонер касети од HP LaserJet.
9
Во споредба со мерните инструменти за тонер касети од претходните производи.
10
Функциите за вмрежување се разликуваат според моделот.
11
Важи само за сериите HP LaserJet Pro MFP M227fdw, HP Color LaserJet Pro M254dw и MFP M280/M281. HP JetAdvantage
Private Print е достапен бесплатно и бара печатачот или мулти-функсионалниот печатачда бидат поврзани на
интернет со активираните веб-услуги. Не е достапен во сите држави. За повеќе информации, погледнете на
hp.com/go/JetAdvantagePrivatePrint.
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Создајте нов
концепт за
деловното
печатење

LaserJet Pro

Легендарен HP-квалитет.
Најлесната деловна одлука.

Запознајте ги новите печатачи
HP Color LaserJet

Запознајте ги печатачите 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

• Идеален за тимови од 1 до 5
лица што печатат од 150 до
1.500 страници месечно

• Идеален за тимови од 1 до 10
лица што печатат од 250 до
2.500 страници месечно

• Идеален за тимови од 1 до 5
лица што печатат од 150 до
1.500 страници месечно

• Идеален за тимови од 1 до 10
лица што печатат од 250 до
2.500 страници месечно

• Идеален за тимови од 1 до 10
лица што печатат од 150 до
2.500 страници месечно

• Идеален за тимови од 1 до 5
лица што печатат од 150 до
1.500 страници месечно

• Идеален за тимови од 1 до 10
лица што печатат од 250 до
2.500 страници месечно

• Ги надминува повеќето
конкурентни, монохроматски
печатачи со лесниот начин
на употреба и заштедата на
енергија1

• Најголема брзина двострано
печатење во споредба со
конкурентите4

• Ги надминува повеќето
конкурентски монохроматски
мулти-функционални
печатачи со лесниот начин
на употреба и заштедата на
енергија1

• Најголема брзина на
двострано печатење во
споредба со конкурентите4

• Ја надминува конкуренцијата
поради извонредната боја и
најголема брзина на печатење
од двете страни во класата5

• Ја надминува конкуренцијата
поради извонредниот квалитет
на бојата, големата брзина
на копирање и печатење и
зголемената разновидност –
и сето тоа за одлична цена

• Ја надминува конкуренцијата
поради одличната боја,
рационализираната
продуктивност и најголемата
брзина на печатење од двете
страни во класата5

• Брзо печатење на прва
страница по мирување – со
брзина и до 12,9 секунди
(црна боја)2

• Најбрзо печатење на прва
страница во класата – со
брзина и до 10,6/12,2 секунди
од состојба на подготвеност/
мирување (црна боја)2,6

• Најбрзо печатење на првата
страница по мирување во
споредба со конкурентите –
со брзина и до 8,1 секунда1, 2

• Ги надминува повеќето
конкурентски монохроматски
печатачи со перформансите,
лесниот начин на употреба и
заштедата на енергија1

• Повеќенаменска фиока
со најголем капацитет во
споредба со конкурентите1

• Најбрзо печатење на прва
страница по мирување во
споредба со конкурентите –
со брзина и до 7,6 секудни1, 2

• Лесно мобилно печатење со
апликацијата HP Smart3

• Лесно мобилно печатење со
апликацијата HP Smart3

• Најбрзо печатење на прва
страница по мирување во
споредба со конкурентите –
со брзина и до 8,8 секунди1, 2
• Најголем екран во боја
на допир во споредба со
конкурентите1
• Автоматски полнач на
докумети за 35 листа
(M130fn/fw)
• Лесно мобилно печатење со
апликацијата HP Smart3

• Ги надминува повеќето
конкурентни, монохромни
MFP-печатачи со
перформансите, лесниот
начин на употреба и
заштедата на енергија1

• Најбрзо печатење на прва
страница во класата – со
брзина и до 10,3/12,0 секунди
од состојба на подготвеност/
мирување (црна боја)2,6

• Најбрзо печатење на прва
страница по мирување во
споредба со конкурентите –
со брзина и до 8,1 секунда1,2

• Екран во боја на допир од
6,85 cm и USB-порта за лесен
пристап (само на моделот
M254dw)

• Лесно мобилно печатење
со апликацијата HP Smart3

• Лесно мобилно печатење со
апликацијата HP Smart3

• Автоматски полнач на
документи за 35 листа

• Лесно мобилно печатење со
апликацијата HP Smart3
• Автоматски полнач на
докумети - ADF за 35 листа
(M181fw)

• Екран во боја на допир од
6,85 cm и USB-порта за лесен
пристап
• ADF за 50 листа
• Лесно мобилно печатење со
апликацијата HP Smart3

