Небачений досі рівень
продуктивності та захисту

Швидкий якісний друк
Підвищена ефективність

Швидко виконуйте задачі. Покладіться на принтер,
який друкує високоякісні документи швидко й
безперебійно — і все це за доступною ціною.

Фірмові картриджі з тонером HP з технологією JetIntelligence

Легкий мобільний друк

Залишайтеся на зв’язку з компанією
Універсальна функція мобільного друку дає
змогу легко друкувати та сканувати документи
зі смартфона.3 Розширюйте можливості друку за
допомогою мережі Ethernet і бездротових мереж.10

Захист і контроль

Захистіть найважливіші дані

Надайте своїй компанії перевагу над конкурентами, забезпечивши
максимальну продуктивність друку та підвищену надійність за
допомогою технології захисту від підробок7.

Забезпечте захист даних, пристроїв і документів за
допомогою набору базових функцій безпеки й керування
(лише для серії принтерів HP LaserJet Pro M200).

Підвищена продуктивність

Тонер ColorSphere 3
• Легкоплавке ядро — це вища швидкість друку з високою
якістю HP
• Тверда оболонка — це стійкий тонер і більший ресурс
картриджа
Високоякісний чорний тонер
• Сферична форма — це більше відбитків, насичений
чорний колір, висока чіткість тексту й зображень
• Капсульна конструкція — це менші витрати енергії,
вища швидкість друку
Технологія максимізації кількості надрукованих сторінок
• Складається з менших і міцніших деталей8
• Стабільна вихідна продуктивність з меншим зношуванням
картриджа8
Технологія датчиків друку
• Надійніші датчики9 забезпечують максимальну кількість
відбитків з одного картриджа

Підвищений захист

Технологія захисту від підробок7
• Дає змогу відрізнити фірмовий картридж HP від
використаних картриджів і підробок
• Підтримує правила, установлені для вашого парку принтерів
Автоматичне видалення пломби
• На один крок менше — для вашої зручності пломба
з картриджа видаляється автоматично
• Починайте друк без жодних затримок

Підвищення захисту, відновлення
контролю

Функція HP JetAdvantage Private Print допомагає
запобігти несанкціонованому доступу до конфіденційних
завдань друку та надає користувачам гнучкість у виборі
завдань на будь-якому сумісному пристрої (окремі
моделі).11
На підставі опублікованих технічних характеристик за даними виробників станом на 1 червня 2016 року.
Виміряно згідно зі стандартом ISO/IEC 17629. Фактична швидкість залежить від конфігурації системи, програмного
забезпечення, драйвера та складності документа. Докладнішу інформацію наведено на веб-сайті hp.com/go/printerclaims.
3
Функції мобільного друку залежать від моделі. Відомості про місцеві вимоги до друку див. на веб-сайті
hp.com/go/mobileprinting. Для використання програми HP Smart її необхідно завантажити. Функції, якими можна
керувати, залежать від операційної системи мобільного пристрою. Повний список підтримуваних операційних
систем і детальні відомості наведено на веб-сайті http://support.hp.com/us-en/document/c03561640.
4
На підставі результатів внутрішніх випробувань компанії HP або опублікованих виробником технічних характеристик
станом на серпень 2016 року.
5
Найвища в своєму класі швидкість двостороннього друку порівняно з більшістю кольорових лазерних принтерів
за ціною до 300 дол. США і кольорових лазерних БФП ціною до 450 дол. США і зі швидкістю друку 0–30 стор./хв;
на підставі даних про ринкову частку з видання IDC CYQ1 2017 Hardcopy Peripherals Tracker. Швидкість в режимі
автоматичного двостороннього друку на підставі опублікованих виробником технічних характеристик станом
на 12 червня 2017 року. Додаткову інформацію можна переглянути на веб-сторінці hp.com/go/printerspeeds.
6
Найменший у своєму класі час друку першої сторінки на підставі опублікованих більшістю виробників технічних
характеристик станом на 10 квітня 2017 року. Порівняння включає кольорові лазерні БФП ціною до 450 дол.
США і принтери за ціною до 300 дол. США на підставі даних про ринкову частку, наведених IDC станом на 4-й
квартал 2016 року. Додаткову інформацію можна переглянути на веб-сторінці hp.com/go/printerspeeds.
7
Серії HP LaserJet Pro M102 і MFP M130 не підтримують технології захисту від крадіжки і використання лише
фірмових витратних матеріалів HP.
8
Порівняно з картриджами з тонером HP LaserJet попереднього покоління.
9
Порівняно з датчиками картриджів продукції попереднього покоління.
10
Функції роботи в мережі залежать від моделі.
11
Стосується лише моделей HP LaserJet Pro MFP M227fdw, HP Color LaserJet Pro M254dw і серії MFP M280/M281.
Функція HP JetAdvantage Private Print надається безкоштовно. Для її роботи потрібно, щоб принтер або МФУ було
підключено до Інтернету, а веб-служби — увімкнено. Рішення може бути недоступним у вашій країні. Додаткову
інформацію можна переглянути на веб-сторінці hp.com/go/JetAdvantagePrivatePrint.
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Нове уявлення про
корпоративний
друк

LaserJet Pro

Славетна якість HP.
Найпростіше
бізнес-рішення.

Зустрічайте нові моделі
HP Color LaserJet

Зустрічайте моделі 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

• Ідеальне рішення для груп з
1–5 осіб, які друкують від 150
до 1500 сторінок на місяць

• Ідеальне рішення для груп
з 1–10 осіб, які друкують
від 250 до 2500 сторінок на
місяць

• Ідеальне рішення для груп з
1–5 осіб, які друкують від 150
до 1500 сторінок на місяць

• Ідеальне рішення для груп з
1–10 осіб, які друкують від 250
до 2500 сторінок на місяць

• Ідеальне рішення для груп з
1–5 осіб, які друкують від 150
до 1500 сторінок на місяць

• Ідеальне рішення для груп з
1–10 осіб, які друкують від 250
до 2500 сторінок на місяць

• Найвища швидкість
двостороннього друку
порівняно з продукцією інших
виробників4

• Виграє порівняно з більшістю
монохромних МФП інших
виробників за загальною
простотою використання й
енергозбереженням1

• Найвища швидкість
двостороннього друку
порівняно з продукцією
інших виробників4

• Ідеальне рішення для груп
з 1–10 осіб, які друкують
від 150 до 2500 сторінок на
місяць

• Найменший час друку
першої сторінки з моменту
виходу з режиму сну
порівняно з продукцією
інших виробників — усього
8,1 секунди1, 2

• Виграє порівняно з більшістю
монохромних принтерів
інших виробників за
продуктивністю, загальною
простотою використання й
енергозбереженням1

• Найменший час друку
першої сторінки з моменту
виходу з режиму сну
порівняно з продукцією
інших виробників — усього
8,8 секунди1, 2

• Виграє порівняно з продукцією
інших виробників завдяки
надзвичайній якості
кольоровідтворення, високим
швидкостям копіювання і
друку, а також підвищеній
багатофункціональності, що
є особливо цінним

• Виграє порівняно з
продукцією інших виробників
завдяки відмінному
кольоровідтворенню,
оптимізованому робочому
процесу та найвищій у
своєму класі швидкості
двостороннього друку5

• Найбільша місткість
багатофункціонального лотка
порівняно з продукцією інших
виробників1

• Найменший час друку
першої сторінки з моменту
виходу з режиму сну
порівняно з продукцією
інших виробників — усього
7,6 секунди1, 2

• Найбільший кольоровий
сенсорний екран порівняно з
продукцією інших виробників1

• Найменший час друку першої
сторінки з моменту виходу
з режиму сну — усього
12,9 секунди (чорний)2

• Найменший у своєму класі
час друку першої сторінки —
усього 10,6/12,2 секунди з
моменту виходу з режиму
готовності/сну (чорний)2,6

• Виграє порівняно з більшістю
монохромних принтерів інших
виробників за загальною
простотою використання й
енергозбереженням1

• Простий мобільний друк за
допомогою програми HP
Smart3

• Простий мобільний друк за
допомогою програми HP
Smart3

• Пристрій автоматичної подачі
на 35 аркушів (M130fn/fw)
• Простий мобільний друк за
допомогою програми HP
Smart3

• Виграє порівняно з
більшістю монохромних
МФП інших виробників за
продуктивністю, загальною
простотою використання й
енергозбереженням1

• Виграє порівняно з
продукцією інших виробників
завдяки надзвичайному
кольоровідтворенню і найвищій
у своєму класі швидкості
двостороннього друку5
• Найменший у своєму класі
час друку першої сторінки —
усього 10,3/12,0 секунди з
моменту виходу з режиму
готовності/сну (чорний)2,6

• Найменший час друку
першої сторінки з моменту
виходу з режиму сну
порівняно з продукцією
інших виробників — усього
8,1 секунди1,2

• Кольоровий сенсорний
екран з діагоналлю 6,85 см
і легкодоступний USB-порт
(лише для моделі M254dw)

• Простий мобільний друк за
допомогою програми HP Smart3

• Простий мобільний друк за
допомогою програми HP Smart3

• Пристрій автоматичної подачі
на 35 аркушів

• Простий мобільний друк за
допомогою програми HP Smart3
• Пристрій автоматичної подачі
на 35 аркушів (M181fw)

• Кольоровий сенсорний
екран з діагоналлю 6,85 см
і легкодоступний USB-порт
• Пристрій автоматичної подачі
на 50 аркушів
• Простий мобільний друк за
допомогою програми HP Smart3

