Mai multă performanţă şi
protecţie decât oricând

Imprimări rapide, de
mare impact
Măriţi eficienţa

Cartuşe de toner HP originale cu JetIntelligence

Gestionaţi rapid activităţile. Contaţi pe o imprimantă care
livrează rapid şi în mod constant documente de înaltă
calitate—la un preţ accesibil.

Imprimare mobilă simplă
Rămâneţi conectat la afaceri

Imprimaţi şi scanaţi cu uşurinţă de pe smartphone
cu versatila imprimare mobilă.3 Extindeţi-vă sfera de
imprimare cu lucrul în reţea Ethernet şi wireless.10

Protejare şi administrare

Protejaţi ceea ce contează cel mai mult

Oferiţi afacerii dumneavoastră performanţă de vârf la imprimare
şi protecţie suplimentară cu tehnologia antifraudă7—avantaje pe
care concurenţa nu le poate egala.

Protejaţi datele, dispozitivele şi documentele cu o suită de
caracteristici fundamentale de securitate şi de administrare
(numai la HP LaserJet Pro M200 series).

Creşteţi securitatea, restabiliţi
controlul

Performanţă superioară

Toner ColorSphere 3
• Nucleu cu topire la temperatură redusă = viteze de imprimare
mai mari, la calitate HP
• Înveliş tare = toner durabil pentru capacităţi mai mari
Toner negru de precizie
• Formă sferică = mai multe pagini, text clar, nuanţe intense de
negru şi elemente grafice precis conturate
• Formă încapsulată = mai puţină energie, permite viteză de
imprimare mai mare
Tehnologie de maximizare a numărului de pagini
• Construită cu componente mai mici şi mai robuste8
• Contaţi pe o productivitate constantă la ieşire, cu uzură mică
a cartuşelor8
Tehnologie de măsurare a imprimărilor
• Indicatoare mai precise9 pentru a vă asigura că obţineţi cât
mai multe materiale imprimate cu cartuşele dumneavoastră

Protecţie superioară

Tehnologie antifraudă7
• Vă ajută să faceţi diferenţa între cartuşele HP originale şi cele
utilizate sau contrafăcute
• Acceptă politici pe care le stabiliţi pentru flota de imprimare
Îndepărtare automată a sigiliului
• Sigiliul de la toner se îndepărtează în mod automat
• Treceţi direct la imprimare fără nicio întârziere

HP JetAdvantage Private Print ajută la împiedicarea
accesului neautorizat la lucrările de imprimare confidenţiale
şi asigură utilizatorilor flexibilitate de a-şi ridica lucrările de la
orice dispozitiv compatibil (la anumite modele).11
Se bazează pe specificaţiile publicate de producători la 1 iunie 2016.
Măsurare efectuată utilizând ISO/IEC 17629. Viteza exactă depinde de configurația sistemului, de aplicația
software, de driver și de complexitatea documentului. Aflaţi mai multe la hp.com/go/printerclaims.
3
Caracteristicile de imprimare mobilă variază în funcţie de model. Pentru detalii privind cerinţele de imprimare
locală, consultaţi hp.com/go/mobileprinting. HP Smart App necesită descărcarea HP Smart App. Caracteristicile
controlate pot varia în funcţie de sistemul de operare al dispozitivului mobil. Puteţi găsi detalii şi lista completă
a sistemelor de operare acceptate la http://support.hp.com/us-en/document/c03561640.
4
Se bazează pe testele interne ale HP sau pe specificaţiile publicate de producător în august 2016.
5
Cea mai mare viteză de imprimare faţă-verso la această clasă, în comparaţie cu majoritatea imprimantelor
laser color < 300 USD şi modelelor laser color AiO < 450 USD cu viteză de imprimare 0-30 ppm, pe baza cotei
de piaţă dată de IDC CYQ1 2017 Hardcopy Peripherals Tracker. Viteza de imprimare duplex automată se bazează
pe specificaţiile publicate ale producătorilor la 12 iunie 2017. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi
hp.com/go/printerspeeds.
6
Comparaţia pentru Timpul de ieşire a primei pagini cel mai scurt din clasă se bazează pe majoritatea specificaţiilor
publicate de producători pentru Timpul de ieşire a primei pagini la 10 aprilie 2017. Include echipamente MFP
laser color < 450 USD şi imprimante < 300 USD pe baza cotei de piaţă raportate de IDC în Trim. 4 din 2016.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi hp.com/go/printerspeeds.
7
Seriile HP LaserJet Pro M102 şi seriile de echipamente MFP M130 nu acceptă tehnologia antifurt sau Numai-HP.
8
În comparaţie cu generaţia anterioară de cartuşe de toner HP LaserJet.
9
În comparaţie cu indicatoarele de nivel ale cartuşelor de la produsele precedente.
10
Caracteristicile de reţea variază în funcţie de model.
11
Se aplică numai la HP LaserJet Pro MFP M227fdw, HP Color LaserJet Pro M254dw şi la seriile de echipamente
MFP M280/M281. Serviciul HP JetAdvantage Private Print este disponibil gratuit şi necesită ca imprimanta sau
echipamentul MFP să fie conectate la Internet, cu serviciile Web activate. Nu este disponibil în toate ţările. Pentru
informaţii suplimentare, consultaţi hp.com/go/JetAdvantagePrivatePrint.
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Reimaginaţi
imprimarea
în mediul de
business

LaserJet Pro

Calitate legendară HP.
Cea mai simplă decizie
pentru afaceri.

Faceţi cunoştinţă cu noile
HP LaserJet color

Faceţi cunoştinţă cu 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

• Produs ideal pentru echipe de
1-5 persoane care imprimă
150-1.500 de pagini pe lună

• Produs ideal pentru echipe de
1-10 persoane care imprimă
250-2.500 de pagini pe lună

• Produs ideal pentru echipe de
1-5 persoane care imprimă
150-1.500 de pagini pe lună

• Produs ideal pentru echipe de
1-10 persoane care imprimă
250-2.500 de pagini pe lună

• Produs ideal pentru echipe de
1-10 persoane care imprimă
150-2.500 de pagini pe lună

• Produs ideal pentru echipe de
1-5 persoane care imprimă
150-1.500 de pagini pe lună

• Produs ideal pentru echipe de
1-10 persoane care imprimă
250-2.500 de pagini pe lună

• Câştigă în faţa majorităţii
imprimantelor monocrom
concurente la simplitate în
utilizare şi economii de
energie per ansamblu1

• Cea mai mare viteză de
imprimare faţă-verso în raport
cu concurenţii4

• Câştigă în faţa majorităţii
echipamentelor MFP monocrom
concurente, la simplitate în
utilizare şi economii de energie
per ansamblu1

• Cea mai mare viteză de
imprimare faţă-verso în
raport cu concurenţii4

• Câştigă în faţa concurenţei
datorită culorilor extraordinare
şi celei mai mari viteze de
imprimare faţă-verso la această
clasă5

• Câştigă în faţa concurenţei
datorită calităţii remarcabile
a culorilor, vitezelor mari de
copiere şi de imprimare şi
versatilităţii crescute asigurând o valoare excelentă

• Câştigă în faţa concurenţei
datorită culorilor strălucitoare,
productivităţii eficientizate
şi celei mai mari viteze de
imprimare faţă-verso la
această clasă5

• Timp scurt de ieşire a primei
pagini (FPO) pornind din Repaus numai 12,9 secunde (alb-negru)2

• Timpul de ieşire a primei pagini
(FPO) cel mai scurt din această
clasă - numai 10,6/12,2 secunde
pornind din starea Pregătit/
Repaus (alb-negru)2,6

• Cel mai scurt timp de ieşire a
primei pagini (FPO) plecând din
Repaus în raport cu concurenţii în numai 8,1 secunde1, 2
• Tavă multifuncţională cu cea
mai mare capacitate în raport
cu concurenţii1
• Imprimare mobilă simplă cu HP
Smart App3

• Câştigă în faţa majorităţii
imprimantelor monocrom
concurente la performanţă,
simplitate în utilizare şi
economii de energie per
ansamblu1
• Cel mai scurt timp de ieşire a
primei pagini (FPO) plecând din
Repaus în raport cu concurenţii
- numai 7,6 secunde1, 2
• Imprimare mobilă simplă cu
HP Smart App3

• Cel mai scurt timp de ieşire a
primei pagini (FPO) plecând din
Repaus în raport cu concurenţii numai 8,8 secunde1, 2
• Cel mai mare ecran tactil color
în raport cu concurenţii1
• Alimentator ADF de 35 de coli
(M130fn/fw)
• Imprimare mobilă simplă cu
HP Smart App3

• Câştigă în faţa majorităţii
echipamentelor MFP monocrom
concurente la performanţă,
simplitate în utilizare şi economii
de energie per ansamblu1
• Cel mai scurt timp de ieşire a
primei pagini (FPO) plecând din
Repaus în raport cu concurenţii numai 8,1 secunde1,2
• Imprimare mobilă simplă cu
HP Smart App3
• Alimentator ADF de 35 de coli

• Timpul de ieşire a primei pagini
(FPO) cel mai scurt din această
clasă - numai 10,3/12,0
secunde pornind din starea
Pregătit/Repaus (alb-negru)2,6
• Ecran tactil color de 6,85 cm şi
port USB uşor accesibil (numai
la modelul M254dw)
• Imprimare mobilă simplă cu
HP Smart App3

• Imprimare mobilă simplă cu
HP Smart App3
• Alimentator ADF de 35 de coli
(M181fw)

• Ecran tactil color de 6,85 cm şi
port USB uşor accesibil
• Alimentator ADF de 50 de coli
• Imprimare mobilă simplă cu
HP Smart App3

