Večja zmogljivost in
boljša zaščita kot kdajkoli

Hitro in učinkovito
tiskanje
Povečajte učinkovitost

Originalne kartuše s tonerjem HP s tehnologijo JetIntelligence

Hitro opravljajte naloge. Zanesite se na tiskalnik, ki vedno
znova zagotavlja kakovostne dokumente – hitro in po
ugodni ceni.

Preprosto mobilno
tiskanje

Ostanite povezani s podjetjem

Vsestransko mobilno tiskanje omogoča preprosto
tiskanje in skeniranje iz mobilnega telefona.3 Povečajte
doseg tiskanja z ethernetom in brezžičnim omrežjem.10

Zaščitite in upravljajte

Za svoje podjetje si zagotovite vrhunsko zmogljivost tiskanja in
dodano zaščito tehnologije boja proti goljufijam7 – nekaj, s čimer
se konkurenca preprosto ne more kosati.

Zaščitite najpomembnejše stvari

Zaščitite podatke, naprave in dokumente z zbirko temeljnih
funkcij za zaščito in upravljanje (samo pri tiskalniku HP
LaserJet Pro M200 series).

Večja zmogljivost

Izboljšajte varnost, ohranite nadzor

Toner ColorSphere 3
• Jedro z nizkim tališčem = večje hitrosti tiskanja s kakovostjo HP
• Trdna lupina = odporen toner, ki zagotavlja visoke izkoristke
Natančen črni toner
• Sferično oblikovanje = več strani, ostro besedilo, močni črni
odtenki in podrobne grafike
• Kompaktno oblikovanje = manjša poraba energije, večje
hitrosti tiskanja
Tehnologija za povečanje števila strani
• Izdelava z manjšimi, odpornejšimi deli8
• Zanesite se na dosledno kakovost tiskanja z manjšo obrabo
kartuš8
Tehnologija merilnika tiskanja
• Zanesljivejši merilniki9, ki zagotavljajo največji izkoristek kartuš

Boljša zaščita

Tehnologija boja proti goljufijam7
• Pomaga prepoznavati razliko med originalnimi HP-jevimi in
rabljenimi ali ponarejenimi kartušami
• Zagotavlja podporo za pravilnike, ki jih nastavite za skupino
tiskalniških naprav
Samodejna odstranitev tesnila
• Tesnilo tonerja se samodejno odstrani
• Začnite tiskati brez zakasnitev

Funkcija zasebnega tiskanja HP JetAdvantage pomaga
preprečevati nepooblaščen dostop do zaupnih tiskalniških
opravil in uporabnikom zagotavlja prilagodljivost za prevzem
opravil v kateri koli združljivi napravi (pri izbranih modelih).11
Temelji na tehničnih podatkih proizvajalcev, objavljenih 1. junija 2016.
Izmerjeno z uporabo standarda ISO/IEC 17629. Natančna hitrost je odvisna od konfiguracije sistema, aplikacije
programske opreme, gonilnika in kompleksnosti dokumenta. Za dodatne informacije pojdite na spletno mesto
hp.com/go/printerclaims.
3
Funkcije mobilnega tiskanja so odvisne od modela. Za podrobnosti o zahtevah za lokalno tiskanje pojdite na
spletno mesto hp.com/go/mobileprinting. Aplikacijo HP Smart morate prenesti. Nadzorovane funkcije so odvisne
od operacijskega sistema mobilne naprave. Za celoten seznam podprtih operacijskih sistemov in podrobnosti
pojdite na spletno mesto http://support.hp.com/us-en/document/c03561640.
4
Temelji na HP-jevih internih preskusih ali tehničnih podatkih proizvajalcev, objavljenih avgusta 2016.
5
Izjava o najhitrejšem dvostranskem tiskanju v svojem razredu v primerjavi z večino barvnih laserskih
tiskalnikov s ceno do 300 USD in barvnih laserskih večnamenskih tiskalnikov s ceno do 450 USD ter hitrosti
tiskanja 0-30 strani/minuto temelji na tržnem deležu, objavljenem v indeksu IDC CYQ1 2017 Hardcopy
Peripherals Tracker. Hitrost samodejnega dvostranskega tiskanja temelji na tehničnih podatkih proizvajalcev,
objavljenih 12. junija 2017. Za dodatne informacije pojdite na spletno mesto hp.com/go/printerspeeds.
6
Primerjava za najhitrejši natis prve strani v svojem razredu temelji na tehničnih podatkih večine proizvajalcev za
natis prve strani, objavljenih 10. aprila 2017. Vključuje barvne laserske večnamenske naprave s ceno do 450 USD
in tiskalnike s ceno do 300 USD; temelji na tržnem deležu, objavljenem v indeksu IDC za četrto četrtletje 2016.
Za dodatne informacije pojdite na spletno mesto hp.com/go/printerspeeds.
7
HP LaserJet Pro M102 in MFP M130 ne zagotavljata podpore za tehnologijo boja proti goljufijam ali samo za
HP-jevo tehnologijo.
8
V primerjavi s prejšnjo generacijo kartuš s tonerjem HP LaserJet.
9
V primerjavi z merilniki kartuš za predhodne izdelke.
10
Omrežne funkcije so odvisne od modela.
11
Velja samo za HP LaserJet Pro MFP M227fdw, HP Color LaserJet Pro M254dw in MFP M280/M281 series.
Funkcija zasebnega tiskanja HP JetAdvantage je na voljo brezplačno in zahteva, da je tiskalnik ali večnamenska
naprava povezana v internet in da so omogočene spletne storitve. Ni na voljo v vseh državah. Za dodatne
informacije pojdite na spletno mesto hp.com/go/JetAdvantagePrivatePrint.
1
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Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Edine garancije za HP-jeve
izdelke in storitve so navedene v izrecnih garancijskih izjavah, ki so priložene takšnim izdelkom in storitvam.
Nobenega dela tega dokumenta se ne sme razlagati kot dodatno garancijo. HP ni odgovoren za tehnične ali
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Preoblikujte način,
na katerega tiskajo
podjetja

LaserJet Pro

Legendarna kakovost HP.
Najenostavnejša poslovna
odločitev

Spoznajte nove barvne tiskalnike
HP LaserJet

Spoznajte tiskalnike 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

• Idealen za skupine od 1 do
5 uporabnikov, ki natisnejo
od 150 do 1500 strani na
mesec

• Idealen za skupine od 1 do
10 uporabnikov, ki natisnejo
od 250 do 2500 strani na
mesec

• Idealen za skupine od 1 do
5 uporabnikov, ki natisnejo
od 150 do 1500 strani na
mesec

• Idealen za skupine od 1 do
10 uporabnikov, ki natisnejo
od 250 do 2500 strani na
mesec

• Idealen za skupine od 1 do
10 uporabnikov, ki natisnejo
od 150 do 2500 strani na
mesec

• Idealen za skupine od 1 do
5 uporabnikov, ki natisnejo
od 150 do 1500 strani na
mesec

• Idealen za skupine od 1 do
10 uporabnikov, ki natisnejo
od 250 do 2500 strani na
mesec

• Večino konkurenčnih črnobelih tiskalnikov premaga
na področjih enostavne
uporabe in energijskih
prihrankov1

• Najhitrejše obojestransko
tiskanje v primerjavi s
konkurenco4

• Večino konkurenčnih
črno-belih večnamenskih
tiskalnikov premaga na
področjih enostavne uporabe
in energijskih prihrankov1

• Najhitrejše obojestransko
tiskanje v primerjavi
s konkurenco4

• Konkurenco premaga
zaradi izjemnega barvnega
tiskanja in najhitrejšega
dvostranskega tiskanja
v svojem razredu5

• Konkurenco premaga zaradi
izjemno kakovostnega
barvnega tiskanja, hitrega
kopiranja in tiskanja ter
večje vsestranskosti, ki so
na voljo po ugodni ceni.

• Konkurenco premaga zaradi
vrhunskega barvnega
tiskanja, preproste
storilnosti in najhitrejšega
obojestranskega tiskanja
v svojem razredu5

• Hiter natis prve strani
iz stanja spanja, celo
12,9 sekunde (črno-belo
tiskanje)2

• Najhitrejši natis prve strani,
celo 10,6/12,2 sekunde iz
stanja pripravljenosti/spanja
(črno-belo tiskanje)2,6

• Preprosto mobilno tiskanje
z aplikacijo HP Smart3

• 6,85-cm barvni zaslon na
dotik in lahko dostopna
vrata USB

• Najhitrejši natis prve strani
iz stanja spanja v primerjavi
s konkurenco, celo
8,1 sekunde1, 2

• Večino konkurenčnih črnobelih tiskalnikov premaga
na področjih zmogljivosti,
enostavne uporabe in
energijskih prihrankov1

• Večnamenski pladenj
z največjo kapaciteto
v primerjavi s konkurenco1

• Najhitrejši natis prve strani
iz stanja spanja v primerjavi
s konkurenco, celo
7,6 sekunde1, 2

• Preprosto mobilno tiskanje
z aplikacijo HP Smart3

• Preprosto mobilno tiskanje
z aplikacijo HP Smart3

• Najhitrejši čas natisa prve
strani iz stanja spanja
v primerjavi s konkurenco,
celo 8,8 sekunde1, 2
• Največji barvni zaslon na dotik
v primerjavi s konkurenco1
• Samodejni podajalnik
dokumentov za 35 listov
(M130fn/fw)
• Preprosto mobilno tiskanje
z aplikacijo HP Smart3

• Večino konkurenčnih
črno-belih večnamenskih
tiskalnikov premaga na
področjih zmogljivosti,
enostavne uporabe in
energijskih prihrankov1

• Najhitrejši natis prve strani,
celo 10,3/12,0 sekunde iz
stanja pripravljenosti/spanja
(črno-belo tiskanje)2,6

• Najhitrejši natis prve strani
iz stanja spanja v primerjavi
s konkurenco, celo
8,1 sekunde1,2

• 6,85-cm barvni zaslon na
dotik in lahko dostopna
vrata USB (samo pri modelu
M254dw)

• Preprosto mobilno tiskanje
z aplikacijo HP Smart3

• Preprosto mobilno tiskanje
z aplikacijo HP Smart3

• Samodejni podajalnik
dokumentov za 35 listov

• Samodejni podajalnik
dokumentov za 35 listov
(M181fw)

• Samodejni podajalnik
dokumentov za 50 listov
• Preprosto mobilno tiskanje
z aplikacijo HP Smart3

