Brosúra

HP PageWide MFP
készülékek és nyomtatók
Színes nyomtatás alacsony költséggel. A színes az új fekete-fehér.
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HP PageWide technológia
A HP PageWide technológiája professzionális minőségű nyomtatást kínál kedvező áron1, emellett lenyűgöző sebességet2
és kiváló energiahatékonyságot nyújt. Az innovatív technológiának köszönhetően jelentős megtakarítást érhet el az
alacsony oldalankénti költséggel1, és sokkal gyorsabban nyomtathat a nagy nyomtatási sebességeken2. Az eredmény:
csúcskategóriás teljesítmény kompromisszumok nélkül.
A HP által a kategóriában nyújtott
legmagasabb nyomtatási
sebességek – akár 75 oldal/perc2
Gyors, egy műveletben
végezhető kétoldalas
lapolvasás (MFP eszközök
esetében) – akár 70 kép/perc,
A4-es méret5

Alacsony oldalanként
költség színes
nyomtatás esetén1

Párhuzamosan
végezhető feladatok –
szkennelhet,
másolhat és
faxolhat,miközben
valaki más éppen
nyomtat, és halad
a munka (csak az
MFP készülékeknél)

Kevesebb
cserealkatrész
a legtöbb
lézernyomtatóhoz
képest4

Tartós, gyorsan
száradó
dokumentumok,
amelyek víz-,
elkenődés-, fakulásés kiemelő-állók

Lényegesen
kevesebb energiát
fogyaszt7

A legfontosabb dizájnelemek
PageWide
írási rendszer
• 42 240 fúvóka/10 560
(59 136/14 784 a Pro
700-as sorozat esetében)
színes tintánként pontosan
a megfelelő helyen
• Rögzített nyomtatófej – csak
a papír mozog, lehetővé téve
a gyors, egyetlen lépésben
történő nyomtatást
• Kevesebb cserealkatrész a
legtöbb lézernyomtatóhoz
képest4

HP 970/981
kazetták

Precíziós
papírmozgás

• Gyorsan száradó, víz-,
elkenődés-, fakulás- és kiemelőálló dokumentumok a tartós
eredményért3

• A nagy sebességű adatátvitel a
HP által a kategóriában nyújtott
legmagasabb nyomtatási
sebességeket eredményezi –
akár 75 lap/perc

• Magas telítettség és feketefedés
a professzionális minőségű
színes dokumentumokért8

• Az állítható papírvezetők két
oldalról tartják a lapokat, hogy
pontosan egymáson feküdjenek
a kimeneti tálcában

• A nagy9 és extranagy
kapacitású10 kellékanyagokat
ritkábban kell cserélni, így
hosszabb ideig nyomtathat
• Költséghatékony nyomtatás,
minden helyzetben

Megbízható
nyomtatási minőség
•R
 obusztus nyomtatófej, amely
a nyomtató teljes élettartama
során kitart
•M
 inden fúvókához biztonsági
mentés tartozik – az eredmény:
mindig professzionális nyomtatási
minőség
• Automatizált nyomtatófejkarbantartás a hibamentes
működés és a megbízható
nyomtatási minőség érdekében
•A
 fúvókák automatikus tesztelése,
valamint az eltömődött fúvókák
érzékelése és kiváltása hosszú
távon biztosítja a megbízható
nyomtatási minőséget
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Ismerkedjen meg a HP PageWide MFP
készülékekkel és nyomtatókkal
A HP PageWide Enterprise 500 sorozat MFP készülékei és
nyomtatói
• 5–15 főből álló, havi 2000–7500 oldalt nyomtató csapatoknak ideális11
•	A HP által a kategóriában nyújtott legmagasabb nyomtatási sebességek2 –
akár 75 oldal/perc, általános irodai üzemmód
•	Extranagy kapacitású patronok: 20 000/16 000 oldal (fekete-fehér/színes)10
és nagy kapacitású patronok: 11 000/10 000 oldal (fekete-fehér/színes)9
•	Flow MFP opció (586z): kihúzható billentyűzet, HP EveryPage technológia,
beágyazott optikai karakterfelismerés, a beolvasott lapok Microsoft®
SharePoint®12 szolgáltatásba történő küldése
• HP nagy teljesítményű biztonságos merevlemez (minimum 320 GB)13

A HP PageWide Pro 700 sorozat MFP készülékei és
nyomtatói
•	5–15 főből álló, havi 15 000–25 000 oldalt nyomtató csapatoknak ideális11
•	A HP által a kategóriában nyújtott legmagasabb nyomtatási sebességek2 –
akár 65 oldal/perc, általános irodai üzemmód
• Nagy kapacitású patronok: 20 000/16 000 (fekete-fehér/színes)9
• Támogatott papírméretek akár 11x17 hüvelyk/A3-as méretig
• HP Color Access Control (772/777 sorozat)14

A HP PageWide Pro 400 sorozat MFP készülékei és
nyomtatói
• 3-10 főből álló, havi 750-4 500 oldalt nyomtató csapatoknak ideális11
•	A HP által a kategóriában nyújtott legmagasabb nyomtatási sebességek2 –
akár 55 oldal/perc, általános irodai üzemmód
• Nagy kapacitású patron: 10 000/7 000 oldal (fekete-fehér/színes)9
•	HP Color Access Control (csak a 477-es modell esetében, a 400-as
sorozaton belül)14

Szolgáltatások PageWide Pro

PageWide Enterprise

Kétoldalas beolvasás
egyetlen műveletben

Akár 26 kép percenként (ipm), A4-es méretben5

Akár 70 kép/perc, A4-es méretben5

Az eszközök, az adatok
és a dokumentumok
biztonsága

Erős biztonság beépített funkciókkal, például biztonságos rendszerindítás,
biztonságos firmware, valamint futásidejű kódbiztonság-ellenőrzés

A HP mélyreható biztonsága, amely többek
között a HP Sure Start technológiát, az
engedélyezési listát, valamint a működés
közbeni behatolásészlelést is magába foglalja

Több mint 135 beágyazott biztonsági beállítás a 700-as sorozat esetében;
több mint 100 a 477-es sorozat esetében; több mint 70 a 452-es sorozat
esetében

Több mint 200 beágyazott biztonsági beállítás
az MFP 586-os sorozat esetében; több mint
100 az 566-os sorozat esetében

Intuitív színes
érintőképernyő

8 hüvelyk (20,3 cm) – MFP 777z
4,3 hüvelyk (10,9 cm) – 477/750/772-es sorozat
2,0 hüvelykes (5,08 cm) mono grafikus kijelző – 452-es sorozat

8 hüvelykes (20,3 cm) forgatható – MFP 586
sorozat 4,3 hüvelykes (10,9 cm-es ) – 556-os
sorozat

Memóriabővítés

Opcionális 128 GB-os memóriabővítés

Opcionális 1GB-os memóriabővítés

Bővíthetőség

Bővíthetőség a HP Open Extensible Platform (OXP) révén feladatkönyveléssel,
közelségérzékelő kártyák támogatása – 477/700-as sorozat

Teljes bővíthetőség a HP OXP és a
hardverintegrációs rekesz (HIP) révén13

Maximális bemeneti
kapacitás

1550 lap opcionális adagolótálcákkal (400-as sorozat); 4650 lap (772-es és
777-es sorozat)15

2050 lap opcionális adagolótálcákkal15
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Szerezzen versenyelőnyt készülékeinkkel
Ha nem tart lépést a legújabb technológiákkal, fontos növekedési és bővülési esélyeket szalaszthat el. A HP PageWide MFP
készülékekre és nyomtatókra való váltással jelentős összeget takaríthat meg az alacsony oldalankénti költségnek, valamint
az energiaköltségek rendkívül alacsony energiafelhasználásból eredő csökkentésének köszönhetően1,7. Emellett a nyomtatás
sebességét is jelentősen növelheti, javítva ezzel a munkahelyi hatékonyságot. A támadásokat hatékonyan érzékelő és elhárító
erős biztonsági megoldásoknak köszönhetően kevesebbet kell aggódnia a biztonsági rések miatt, így több ideje jut vállalkozása
fejlesztésére. Frissítse meglévő MFP készülékeit és nyomtatóit, és fedezze fel a HP PageWide által kínált előnyöket.

További információk: hp.com/go/pagewidebusiness
1. A HP legalacsonyabb ’színes oldalankénti költsége olyan készülékekre vonatkozik, amelyek nem állnak szerződés hatálya alatt: A HP PageWide A3-as készülékeinek összehasonlítása a HP
tintasugaras/lézer többfunkciós nyomtatóival (3000-7499 euró), valamint színes tintasugaras/lézer egyfunkciós nyomtatóival (1500-2999 euró) a 2017. januári/februári állapot alapján. Az oldalankénti
költség alapjául a 2017. január/februári promóciós és árképzési jelentés szolgál, a szerződésben nem szereplő készülékek és kellékanyagok összehasonlítása a gyártó legnagyobb kapacitású
tonerkazettáinak közzétett adatain alapul, beleértve a hosszú élettartalmú kellékanyagokat, a gyártók által ajánlott kiskereskedelmi árat, valamint az oldalkapacitást. A tényleges árak változhatnak.
Az átlagos kapacitás az ISO/IEC 24711 szabvány alapján és alapértelmezett módban történő folyamatos nyomtatás mellett értendő. A tényleges kapacitás a kinyomtatott oldalak tartalmától és más
tényezőktől függően változhat. További információk: hp.com/go/learnaboutsupplies és hp.com/go/PageWidebusiness. 2. Az Enterprise kategóriájú eszközök összehasonlítása a 2015 novemberében
1000 és 3000 euró közötti áron kapható színes HP A4-es üzleti MFP készülékek (az MFP 586-os sorozattal összehasonlítva), valamint az 500 és 1249 euró közötti áron kapható színes HP A4-es
üzleti nyomtatók leggyorsabb színes üzemmódjának a gyártó által közzétett adatain alapul, a többi HP PageWide terméket kivéve. A HP PageWide készülék sebességei általános irodai üzemmódban
érvényesek, és az első oldalt nem tartalmazzák. Az összehasonlítás a gyártók által a leggyorsabb elérhető színes nyomtatási módról közzétett műszaki adatokon alapul, és minden 900–2300 eurós
színes, üzleti, A3-as HP nyomtatót és 2000–4500 eurós többfunkciós készüléket magában foglal (a 2016. augusztusi állapot alapján), az egyéb HP PageWide termékek kivételével. A HP PageWide
készülék sebességei általános irodai üzemmódban érvényesek, és az első oldalt nem tartalmazzák. Az összehasonlítás a gyártók által a leggyorsabb elérhető színes nyomtatási módról közzétett
műszaki adatokon alapul, és minden 300–800 eurós színes, üzleti HP nyomtatót és 400–1000 eurós többfunkciós készüléket magában foglal (a 2016. novemberi állapot alapján), az egyéb HP PageWide
termékek kivételével. A HP PageWide készülék sebességei általános irodai üzemmódban érvényesek, és az első oldalt nem tartalmazzák. 3 A vízállóság, az elkenődés- és fakulásmentesség, valamint
a kiemelőfilccel szembeni ellenállás adatai az ISO 11798 szabvány és a HP belső tesztjein alapulnak. Részletek: hp.com/go/printpermanence. 4 A kevesebb cserealkatrészre vonatkozó állítás alapját
a BLI-nek a kategória vezető A3-as többfunkciós készülékeire irányuló 2016. augusztusi elemzése képezi; a számítások nyilvánosan elérhető és/vagy közzétett gyártó által hitelesített kapacitások
alapján történtek a hosszú élettartamú kellékanyagoknál, és 600 000 nyomtatott oldallal (60% fekete/40% színes arány) számolnak; a piaci részesedésről szóló adatokat az IDC szolgáltatta 2016 III.
negyedévéről. További információ: hp.com/go/pagewidebusiness. 5. A mérés az ISO/IEC 24734 szabvány alapján, a tesztdokumentumok első sorozatának kihagyásával történt. A pontos sebesség
a rendszerkonfigurációtól, a szoftveralkalmazástól, az illesztőprogramtól és a dokumentum összetettségétől függ. Az egy menetben történő, kétoldalas beolvasást csak a HP PageWide Pro MFP 477dw
modellek, a 772-es és 777-es sorozat, valamint a HP PageWide Enterprise Colour MFP 586-os sorozat támogatja. A nyomtatóhoz internetkapcsolat szükséges. A szolgáltatás regisztrálást igényelhet.
Az alkalmazások elérhetősége az országtól, a nyelvtől és a szerződésektől függően változhat. Részletek: hpconnected.com. A beolvasási sebesség-értékek mérése az automatikus lapadagolóból
történt. A tényleges feldolgozási sebesség függ a beolvasási felbontástól, a hálózati körülményektől, a számítógép-teljesítménytől, valamint a szoftveralkalmazástól. 6. A telefax funkciót csak a HP
PageWide Pro MFP 477 sorozat, valamint a HP PageWide Enterprise MFP 586f/z típusok támogatják. 7. Az energiahasználati adatok alapjául az energystar.gov által jelentett 2016. novemberi jellemző
energiafogyasztási adatok szolgálnak. Az adatok úgy lettek normalizálva, hogy az A3-as HP színes lézernyomtatók energiahatékonyságát határozzák meg 20-80 lap/oldal nyomtatási sebesség esetén,
az egyéb HP PageWide termékek kivételével. Függ az eszköz beállításaitól. A tényleges eredmények ettől eltérőek lehetnek. 8 A HP által eredeti HP pigmenttintákkal ColorLok® papíron végzett, belső
tesztelések alapján. 9. Az összehasonlítás alapjául a HP 981 sorozatú nagy kapacitású eredeti PageWide patronok és a HP 981 sorozatú eredeti PageWide patronok ISO 24711 szerinti patronkapacitása
szolgál. További információ: hp.com/go/learnaboutsupplies. 10 A kapacitás a HP 981Y extranagy kapacitású eredeti PageWide patronok ISO 24711 szerinti patronkapacitásán alapul, amelyek nem
képezik a megvásárolt nyomtató részét; ezeket külön vásárolhatja meg. Az összehasonlítás alapjául a HP 981Y extra nagy kapacitású eredeti PageWide patronok és a HP 981 sorozatú eredeti PageWide
patronok ISO 24711 szerinti patronkapacitása szolgál. További információ: hp.com/go/learnaboutsupplies. 11 A HP azt javasolja, hogy a készülék optimális élettartama érdekében a havonta kinyomtatott
oldalak száma a megadott tartományba essen, tekintettel többek között a kellékek cseréjének időközére és az eszköz élettartamára. 12. A SharePoint® szolgáltatásba történő beolvasást csak a HP
PageWide Enterprise Colour Flow MFP 586z modell támogatja, és az MFP készülékhez internetkapcsolat szükséges. A szolgáltatás regisztrálást igényelhet. Az alkalmazások elérhetősége az országtól,
a nyelvtől és a szerződésektől függően változhat. Részletek: hpconnected.com. 13 A HP nagy teljesítményű biztonsági merevlemez kizárólag a HP PageWide Enterprise Color MFP 586 sorozat
készülékein, valamint a HP PageWide Enterprise Color 556xh nyomtatókon elérhető. A hardverintegrációs rekeszen (HIP) keresztül telepített megoldásokhoz további termékek vásárlására lehet szükség.
14 A HP színhozzáférés-vezérlési funkció csak 4,3 hüvelykes érintőképernyővel rendelkező HP PageWide vállalati eszközökön érhető el. További információk: hp.com/go/pagewidebusiness. 15. Akár
1050 lap nyomtatása opcionális 500 lapos 2. adagolótálcával (nem tartozék, külön vásárolható meg). A maximális bemeneti kapacitás eléréséhez opcionális papírtálcák megvásárlása szükséges.
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