Vyšší výkon a lepšia ochrana
než kedykoľvek predtým

Rýchla tlač, pôsobivá
kvalita
Zvýšenie efektivity

Originálne tonerové kazety HP s technológiou JetIntelligence

Zrýchlite dokončovanie úloh. Spoľahnite sa na tlačiareň,
ktorá vždy dodáva dokumenty vysokej kvality – rýchlo
a za dostupnú cenu.

Jednoduchá mobilná tlač
Neustále spojenie s podnikom

Tlačte a skenujte jednoducho zo svojho smartfónu vďaka
všestrannej mobilnej tlači.3 Rozšírte možnosti tlače
s pripojením k ethernetovej a k bezdrôtovej sieti.10

Ochrana a správa

Ochrana toho najdôležitejšieho

Doprajte svojmu podniku špičkový výkon tlače a pridanú ochranu
prostredníctvom technológie proti podvodom7 – toto konkurencia
nedokáže ponúknuť.

Zabezpečte údaje, zariadenia a dokumenty pomocou
balíka základných funkcií zabezpečenia a správy
(iba tlačiarne radu HP LaserJet Pro M200)

Vyššie zabezpečenie, obnova kontroly

Vyšší výkon

Súkromná tlač HP JetAdvantage Private Print chráni pred
neoprávneným prístupom k dôverným tlačovým úlohám
a poskytuje používateľom flexibilitu vyberať úlohy na
ľubovoľnom kompatibilnom zariadení (vybrané modely).11

Toner ColorSphere 3
• Jadro s nízkou teplotou tavenia = vyššia rýchlosť tlače
a kvalita HP
• Pevný obal = odolný toner s vyššou výťažnosťou
Presný čierny toner
• Guľový tvar = viac strán, ostrý text, výrazná čierna farba
a živá grafika
• Vrstvený dizajn = nižšia spotreba energie a vyššia rýchlosť tlače
Technológia maximalizácie počtu strán
• Pozostáva z menších odolnejších dielov8
• Spoľahlivý konzistentný výstup s menším opotrebovaním kaziet8
Technológia merania tlače
• Viac spoľahlivejších meraní9 zabezpečuje získanie najvyššieho
možného počtu výtlačkov z kaziet

Lepšia ochrana

Technológia na ochranu proti podvodom7
• Pomáha odhaliť rozdiely medzi originálnymi kazetami HP
a použitými alebo falšovanými kazetami
• Podporuje pravidlá, ktoré nastavíte pre svoje portfólio tlačiarní
Automatické odstránenie plomby
• Automaticky odstráni plombu tonera
• Okamžitá tlač bez oneskorení

Založené na špecifikáciách publikovaných výrobcami 1. júna 2016.
Merané v súlade s normou ISO/IEC 17629. Skutočná rýchlosť sa líši v závislosti od konfigurácie systému, softvérovej
aplikácie, ovládača a zložitosti dokumentu. Ďalšie informácie nájdete na stránke hp.com/go/printerclaims.
3
Funkcie mobilnej tlače sa líšia v závislosti od modelu. Podrobnosti o požiadavkách na lokálnu tlač nájdete
na stránke hp.com/go/mobileprinting. Aplikácia HP Smart si vyžaduje stiahnutie aplikácie HP Smart. Ovládané
funkcie sa môžu líšiť v závislosti od operačného systému mobilného zariadenia. Úplný zoznam podporovaných
operačných systémov a podrobnosti nájdete na stránke http://support.hp.com/us-en/document/c03561640.
4
Založené na internom testovaní spoločnosťou HP alebo špecifikáciách publikovaných výrobcami v auguste 2016.
5
Najrýchlejšia obojstranná tlač vo svojej triede v porovnaní s väčšinou farebných štandardných laserových
tlačiarní s cenou do 300 USD a farebných multifunkčných laserových zariadení s cenou do 450 USD a rýchlosťou
tlače 0 – 30 str./min. Podiel na trhu vychádza z prieskumu trhu periférnych tlačových zariadení spoločnosťou
IDC (Hardcopy Peripherals Tracker) za 1. štvrťrok 2017. Rýchlosť automatickej obojstrannej tlače je založená na
špecifikáciách publikovaných výrobcami k 12. júnu 2017. Ďalšie informácie nájdete na stránke
hp.com/go/printerspeeds.
6
Porovnanie najrýchlejšej tlače prvej strany je založené na špecifikáciách tlače prvej strany publikovaných
výrobcami k 10. aprílu 2017. Zahŕňa farebné laserové multifunkčné tlačiarne s cenou do 450 USD a štandardné
tlačiarne s cenou do 300 USD na základe podielu na trhu podľa údajov spoločnosti IDC k 4. štvrťroku 2016. Ďalšie
informácie nájdete na stránke hp.com/go/printerspeeds.
7
Modely radu HP LaserJet Pro M102 a MFP M130 nepodporujú technológiu Anti-Theft ani technológie, ktoré sú
len pre produkty HP.
8
V porovnaní s predchádzajúcou generáciou tonerových kaziet HP LaserJet.
9
V porovnaní s ukazovateľmi objemu kaziet pre predchádzajúce produkty.
10
Sieťové funkcie sa líšia v závislosti od modelu.
11
Vzťahuje sa iba na modely radov HP LaserJet Pro MFP M227fdw, HP Color LaserJet Pro M254dw a MFP M280/
M281. Súkromná tlač HP JetAdvantage Private Print je k dispozícii bezplatne a vyžaduje, aby bola tlačiareň alebo
multifunkčné zariadenie pripojené k internetu s aktivovanými webovými službami. Nie je k dispozícii vo všetkých
krajinách. Ďalšie informácie nájdete na stránke hp.com/go/JetAdvantagePrivatePrint.
1
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© Copyright 2017 HP Development Company, L.P.
Informácie uvedené v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jedinými
zárukami, ktoré sa vzťahujú na produkty a služby spoločnosti HP, sú záruky uvedené výslovne v záručných
dokumentoch, ktoré sa dodávajú spolu s týmito produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto
dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nenesie žiadnu zodpovednosť za
technické alebo redakčné chyby či vynechané informácie v tomto dokumente.
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Nový pohľad na
podnikovú tlač

LaserJet Pro

Povestná kvalita značky HP.
Najjednoduchšie
obchodné rozhodnutie.

Zoznámte sa s novými farebnými
tlačiarňami HP Color LaserJet

Zoznámte sa s tlačiarňami 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

• Ideálna pre tímy s 1 až 5 ľuďmi,
ktoré tlačia 150 až 1 500 strán
mesačne

• Ideálna pre tímy s 1 až 10 ľuďmi,
ktoré tlačia 250 až 2 500 strán
mesačne

• Ideálna pre tímy s 1 až 5 ľuďmi,
ktoré tlačia 150 až 1 500 strán
mesačne

• Ideálna pre tímy s 1 až 10
ľuďmi, ktoré tlačia 250 až
2 500 strán mesačne

• Ideálna pre tímy s 1 až 10
ľuďmi, ktoré tlačia 150 až
2 500 strán mesačne

• Ideálna pre tímy s 1 až 5 ľuďmi,
ktoré tlačia 150 až 1 500 strán
mesačne

• Ideálna pre tímy s 1 až 10 ľuďmi,
ktoré tlačia 250 až 2 500 strán
mesačne

• Celkovou jednoduchosťou
používania a úsporou
energie prekonáva väčšinu
konkurenčných čiernobielych
tlačiarní1

• Najrýchlejšia obojstranná tlač
v porovnaní s konkurenciou4

• Celkovou jednoduchosťou
používania a úsporou
energie prekonáva väčšinu
konkurenčných čiernobielych
multifunkčných zariadení1

• Najrýchlejšia obojstranná tlač
v porovnaní s konkurenciou4

• Prekonáva konkurenciu
vďaka výnimočným farbám
a najrýchlejšej obojstrannej tlači
vo svojej triede5

• Prekonáva konkurenciu vďaka
vynikajúcej kvalite farieb,
rýchlosti kopírovania a tlače,
ako aj vyššej všestrannosti za
skvelú cenu

• Prekonáva konkurenciu
vďaka dokonalým farbám,
zjednodušenej produktivite
a najrýchlejšej obojstrannej
tlači vo svojej triede5

• Rýchla tlač prvej strany z režimu
spánku – už za 12,9 sekundy
(čiernobiela tlač)2

• Najrýchlejšia tlač prvej strany vo
svojej triede – už za 10,6/12,2
sekundy z pohotovostného
režimu/režimu spánku
(čiernobiela tlač)2,6

• Najrýchlejšia tlač prvej strany
z režimu spánku v porovnaní
s konkurenciou – už za
8,1 sekundy1, 2
• Viacúčelový zásobník
s najväčšou kapacitou
v porovnaní s konkurenciou1
• Jednoduchá mobilná tlač
s aplikáciou HP Smart3

• Špičkovým výkonom, celkovou
jednoduchosťou používania
a úsporou energie prekonáva
väčšinu konkurenčných
čiernobielych tlačiarní1
• Najrýchlejšia tlač prvej strany
z režimu spánku v porovnaní
s konkurenciou – už za
7,6 sekundy1, 2
• Jednoduchá mobilná tlač
s aplikáciou HP Smart3

• Najrýchlejšia tlač prvej strany
z režimu spánku v porovnaní
s konkurenciou – už za
8,8 sekundy1, 2
• Najväčšia farebná dotyková
obrazovka v porovnaní
s konkurenciou1
• Automatický podávač
dokumentov na 35 hárkov
(modely M130fn/fw)
• Jednoduchá mobilná tlač
s aplikáciou HP Smart3

• Špičkovým výkonom, celkovou
jednoduchosťou používania
a úsporou energie prekonáva
väčšinu konkurenčných
čiernobielych multifunkčných
zariadení1
• Najrýchlejšia tlač prvej strany
z režimu spánku v porovnaní
s konkurenciou – už za
8,1 sekundy1,2
• Jednoduchá mobilná tlač
s aplikáciou HP Smart3
• Automatický podávač
dokumentov na 35 hárkov

• Najrýchlejšia tlač prvej strany vo
svojej triede – už za 10,3/12,0
sekundy z pohotovostného
režimu/režimu spánku
(čiernobiela tlač)2,6
• Farebná dotyková obrazovka
s uhlopriečkou 6,85 cm
a jednoducho prístupný USB
port (iba v modeli M254dw)
• Jednoduchá mobilná tlač
s aplikáciou HP Smart3

• Jednoduchá mobilná tlač
s aplikáciou HP Smart3
• Automatický podávač
dokumentov na 35 hárkov
(model M181fw)

• Farebná dotyková obrazovka
s uhlopriečkou 6,85 cm
a jednoducho prístupný
USB port
• Automatický podávač
dokumentov na 50 hárkov
• Jednoduchá mobilná tlač
s aplikáciou HP Smart3

