Większa wydajność i ochrona
niż kiedykolwiek wcześniej

Szybkie wydruki
wysokiej jakości
Zwiększ wydajność

Oryginalne wkłady z tonerem HP z rozwiązaniem JetIntelligence

Szybkość dzięki zadaniowości. Polegaj na drukarce,
która konsekwentnie i szybko dostarcza wysokiej jakości
dokumenty w przystępnej cenie.

Łatwe drukowanie
mobilne
Trzymaj rękę na pulsie

Łatwe drukowanie i skanowanie za pomocą smartfona
dzięki wszechstronnej funkcji drukowania mobilnego3.
Większe możliwości drukowania dzięki funkcjom łączności
sieciowej Ethernet i łączności bezprzewodowej10.

Zabezpieczaj i zarządzaj

Zapewnij firmie najwyższą wydajność drukowania i dodatkową
ochronę technologii zabezpieczającej przed podróbkami7–
konkurencja nie może się z nami równać.

Chroń to, co najważniejsze

Zabezpiecz dane, urządzenia i dokumenty z pakietem
kluczowych funkcji bezpieczeństwa i zarządzania
(wyłącznie seria HP LaserJet Pro M200).

Większa wydajność

Zwiększ bezpieczeństwo, przywróć
kontrolę

Toner ColorSphere 3
• Topiący się w niższej temperaturze rdzeń = większe prędkości
wydruków i jakość HP
• Twarda osłona = wytrzymały toner o większej wydajności
Precyzyjny czarny toner
• Kulisty kształt = więcej stron, wyraźniejszy tekst, głęboka
czerń i ostre obrazy
• Zamknięta konstrukcja = mniejsze zużycie energii i szybsze
drukowanie
Technologia maksymalizacji liczby stron
• Konstrukcja z mniejszych, wytrzymalszych części8
• Stała liczba wydrukowanych stron przy mniejszym zużyciu
wkładów8
Technologia wskaźników stanu drukowania
• Bardziej wiarygodne wskaźniki9 zapewniające maksymalne
wykorzystanie wkładów

Większa ochrona

Technologia zabezpieczająca przed podróbkami7
• Pomaga wykryć różnicę między oryginalnym wkładem HP a
używanym lub nieoryginalnym produktem
• Wspomaga przestrzeganie zasad ustalonych we flocie urządzeń
Automatyczne usuwanie etykiety zabezpieczającej
• Etykieta zabezpieczająca jest usuwana automatycznie
• Proces drukowania rozpoczyna się bez zbędnych opóźnień

HP JetAdvantage Private Print zapobiega nieupoważnionemu
dostępowi do poufnych zadań drukowania i oferuje
użytkownikom możliwość wydruku na dowolnym
zgodnym urządzeniu (wybrane modele)11.
Na podstawie specyfikacji opublikowanych przez producentów według stanu na 1 czerwca 2016 r.
Pomiar na podstawie normy ISO/IEC 17629. Rzeczywista prędkość zależy od konfiguracji systemu, wykorzystywanego
oprogramowania, sterownika i stopnia złożoności dokumentu. Więcej informacji można znaleźć na stronie
hp.com/go/printerclaims.
3
Funkcje drukowania mobilnego różnią się w zależności od modelu. Szczegółowe informacje na temat lokalnych
wymagań dotyczących drukowania znajdują się na stronie hp.com/go/mobileprinting. HP Smart App wymaga pobrania
aplikacji HP Smart App. Obsługiwane funkcje mogą się różnić w zależności od systemu operacyjnego zainstalowanego na
urządzeniu przenośnym. Pełna lista obsługiwanych systemów operacyjnych oraz szczegółowe informacje znajdują się na
stronie http://support.hp.com/us-en/document/c03561640.
4
Na podstawie wewnętrznych testów HP lub specyfikacji opublikowanych przez producentów według stanu na sierpień 2016 r.
5
Najszybszy w swojej klasie druk dwustronny w porównaniu z większością kolorowych drukarek laserowych w cenie niższej
niż 300 USD i kolorowych urządzeń laserowych typu All-in-One w cenie niższej niż 450 USD i o prędkości druku 0–30 str./min w
oparciu o udział w rynku wg IDC CYQ1 2017 Hardcopy Peripherals Tracker. Prędkość automatycznego druku dwustronnego
na podstawie specyfikacji opublikowanych przez producentów według stanu na 12 czerwca 2017 r. Więcej informacji można
znaleźć na stronie hp.com/go/printerspeeds.
6
Porównanie najszybszego w swojej klasie wydruku pierwszej strony oparte na specyfikacjach wydruku pierwszej strony
opublikowanych przez większość producentów na dzień 10 kwietnia 2017 r. Obejmuje kolorowe laserowe urządzenia
wielofunkcyjne w cenie niższej niż 450 USD i drukarki w cenie niższej niż 300 USD w oparciu o udział w rynku wg IDC na IV
kwartał 2016. Więcej informacji znajduje się na stronie hp.com/go/printerspeeds.
7
Urządzenia HP LaserJet Pro z serii M102 oraz urządzenia wielofunkcyjne z serii M130 nie obsługują technologii
antykradzieżowej ani chroniącej przed użyciem materiałów eksploatacyjnych innych niż HP.
8
W porównaniu z poprzednią generacją wkładów z tonerem HP LaserJet.
9
W porównaniu ze wskaźnikami dotyczącymi wkładów do starszych produktów.
10
Funkcje sieciowe różnią się w zależności od modelu.
11
Dotyczy wyłącznie urządzeń wielofunkcyjnych HP LaserJet Pro M227fdw, HP Color LaserJet Pro M254dw i serii urządzeń
wielofunkcyjnych M280/M281. Aplikacja HP JetAdvantage Private Print jest dostępna bezpłatnie i wymaga połączenia
drukarki lub urządzenia wielofunkcyjnego z Internetem oraz obsługi usług sieciowych. Nie jest dostępne we wszystkich
krajach. Więcej informacji można znaleźć na stronie hp.com/go/JetAdvantagePrivatePrint.
1
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Nowa koncepcja
wydruków
firmowych

LaserJet Pro

Legendarna jakość HP.
Najłatwiejsza
decyzja biznesowa.

Poznaj nowe, kolorowe urządzenia
HP Color LaserJet

Poznaj urządzenia HP LaserJet

HP LaserJet Pro
M102

HP LaserJet Pro
M203

HP LaserJetPro Urządzenie
wielofunkcyjne M130

HP LaserJet Pro Urządzenie
wielofunkcyjne M227

HP Color LaserJet Pro
M254

• Idealne dla zespołów liczących
od 1 do 5 osób drukujących od
150 do 1500 stron miesięcznie

• Idealne dla zespołów liczących
od 1 do 10 osób drukujących od
250 do 2500 stron miesięcznie

• Idealne dla zespołów liczących
od 1 do 5 osób drukujących od
150 do 1500 stron miesięcznie

• Idealne dla zespołów liczących
od 1 do 10 osób drukujących od
250 do 2500 stron miesięcznie

• Idealne dla zespołów liczących
od 1 do 10 osób drukujących od
150 do 2500 stron miesięcznie

• Wygrywa z większością
konkurencyjnych drukarek
monochromatycznych
w ogólnej łatwości użytkowania
i oszczędności energii1

• Najszybszy druk dwustronny
w porównaniu z konkurencją4

• Wygrywa z większością
konkurencyjnych
monochromatycznych
urządzeń wielofunkcyjnych
w ogólnej łatwości użytkowania
i oszczędności energii1

• Najszybszy druk dwustronny
w porównaniu z konkurencją4

• Wygrywa z konkurencją dzięki
niesamowitym kolorom
i najszybszej w swojej klasie
prędkości druku dwustronnego5

• Najszybszy (w porównaniu
z konkurencją) wydruk pierwszej
strony po wyjściu z trybu
uśpienia już po 8,1 sekundy1, 2

• Wygrywa z większością
konkurencyjnych drukarek
monochromatycznych
w wydajności, ogólnej łatwości
użytkowania i oszczędności
energii1

• Najbardziej pojemny podajnik
uniwersalny w porównaniu
z konkurencją1

• Najszybszy (w porównaniu
z konkurencją) wydruk pierwszej
strony po wyjściu z trybu
uśpienia już po 7,6 sekundy1, 2

• Łatwe drukowanie mobilne
dzięki HP Smart App3

• Łatwe drukowanie mobilne
dzięki HP Smart App3

• Najszybszy (w porównaniu
z konkurencją) wydruk pierwszej
strony po wyjściu z trybu
uśpienia już po 8,8 sekundy1, 2
• Największy kolorowy ekran
dotykowy w porównaniu
z konkurencją1
• Automatyczny podajnik
dokumentów na 35 arkuszy
(M130fn/fw)
• Łatwe drukowanie mobilne
dzięki HP Smart App3

• Wygrywa z większością
konkurencyjnych
monochromatycznych urządzeń
wielofunkcyjnych w wydajności,
ogólnej łatwości użytkowania
i oszczędności energii1
• Szybszy (w porównaniu
z konkurencją) wydruk
pierwszej strony po wyjściu
z trybu uśpienia już po
8,1 sekundy1, 2
• Łatwe drukowanie mobilne
dzięki HP Smart App3
• Automatyczny podajnik
dokumentów na 35 arkuszy

• Najszybszy w swojej klasie
wydruk pierwszej strony
nawet w 10,3/12,0 s z trybu
gotowości/uśpienia (w czerni)2, 6
• Kolorowy ekran dotykowy
o przekątnej 6,85 cm i łatwo
dostępny port USB (wyłącznie
w modelu M254dw)
• Łatwe drukowanie mobilne
dzięki HP Smart App3

Urządzenie wielofunkcyjne
HP Color LaserJet Pro
M180/M181

HP Color LaserJet Pro
Urządzenie wielofunkcyjne
M280/M281

• Idealne dla zespołów liczących
od 1 do 5 osób drukujących od
150 do 1500 stron miesięcznie

• Idealne dla zespołów liczących
od 1 do 10 osób drukujących od
250 do 2500 stron miesięcznie

• Wygrywa z konkurencją
dzięki znakomitej jakości
kolorów, prędkości kopiowania
i druku oraz zwiększonej
wszechstronności, przy
zachowaniu rozsądnej ceny

• Wygrywa z konkurencją dzięki
niesamowitym kolorom,
usprawnionej produktywności
i najszybszej w swojej klasie
prędkości druku dwustronnego5

• Szybki wydruk pierwszej strony
po wyjściu z trybu uśpienia już
po 12,9 sekundy (w czerni)2
• Łatwe drukowanie mobilne
dzięki HP Smart App3
• Automatyczny podajnik
dokumentów na 35 arkuszy
(M181fw)

• Najszybszy w swojej klasie
wydruk pierwszej strony
nawet w 10,6/12,2 s z trybu
gotowości/uśpienia (w czerni)2, 6
• Kolorowy ekran dotykowy
o przekątnej 6,85 cm i łatwo
dostępny port USB
• Automatyczny podajnik
dokumentów na 50 arkuszy
• Łatwe drukowanie mobilne
dzięki HP Smart App3

