KONTRAKTSMESSIG

RIMELIG FARGE
MØTER FØRSTEKLASSES
YTELSE

HP PageWide administrerte
MFP-er og skrivere

Beste
fargeutskrift
Førsteklasses farge uten ekstra kostnad: Det var
målet vi satte oss da vi lagde den nye generasjonen
av HP PageWide administrerte MFP-er og skrivere. Vi
ville ha en helt ny måte å tenke utskrift på: Rimelig
farge med kvalitetsytelsen man forventer fra HPskrivere.
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Teamene våre leverte en serie av fargeskrivere ulikt noe annet på markedet.
HP PageWide administrerte MFP-er og skrivere ble bygd med avansert, moderne
teknologi som gir vakre fargeutskrifter til en rimelig pris. HP PageWide-teknologi gir
høyere hastigheter og færre bevegelige deler for mindre vedlikehold1 samt vesentlig
lavere energiforbruk enn laserkonkurrenter.2
Sluttresultatet er en førsteklasses serie av skrivere som gir liv til ideene dine.

INNOVASJON

HP PageWide-teknologi
HP PageWide-teknologi er hemmeligheten bak den eksepsjonelle hastigheten og påliteligheten til disse enhetene.
Skriverhodet dekker hele bredden av arket, og muliggjør utskrift med én passering ved utrolig høye hastigheter. HP
PageWide-teknologi har sin opprinnelse i digitale trykkpresser, men har nylig blitt skalert til kontoret.
•	Opp til 59 136 dyser som skyter ut blekk nøyaktig og presis for klare utskriftsjobber
•	Høy metning av svart og farge gir fargedokumenter av profesjonell kvalitet
•	Originale HP Ink-patroner produserer hurtigtørkende vann-, søle-, falme-, og markørbestandig holdbar utskrift3
•	Skrivehodet er utformet for å vare i hele produktets levetid
•	Automatisk dysetesting og utskifting som registrerer og renser skrivehoder gir konsekvent utskriftskvalitet over tid
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LAV FARGEKOSTNAD
Stol på langvarig verdi. Få resultatetene du forventer fra HP PageWide-teknologi, til
en banebrytende lav fargekostnad per side. Skriv ut flere sider og skift ut kassetter
sjeldnere enn med standardkassetter med valgfrie originale HP-kassetter med høy
kapasitet.4

UOVERTRUFFEN HASTIGHET – SÅ RASKT SOM 80 SIDER PER MINUTT
Kutt ned på ventetid og forbli produktiv. HP PageWide-teknologi leverer
bransjeledende utskriftshastigheter – så raskt som 80 sider per minutt (spm) – for
både farge og svart/hvitt.5

FÆRRE DELER, MINDRE VEDLIKEHOLD
Minimer avbrudd med en HP PageWide-enhet designet med færrest deler i sin klasse
for minst mulig vedlikehold.1

LAGET MED TANKE PÅ MILJØET
HP administrerte PageWide MFP-er og skrivere ble utformet for å redusere avfall og
antall ubrukte blekkpatroner.
•	Mindre energibruk enn laserkonkurrenter6
•	Stille ytelse bygd inn i designen
•	Enkel gjenvinning med HP Planet Partners7

Opptil

80 %

mindre rekvisita

og emballasjeavfall
enn sammenlignbare lasere8

SIKKERHET

Sikkerhet for i dag og i morgen
I dag fokuserer hackere på bedrifter. De mest ødeleggende utnyttelsesprogrammene angriper nettverk
gjennom endepunktsenheter, og ikke bare PC-er, nettbrett og smarttelefoner. Nettverksskrivere
er en ny frontlinje, sårbare for angrep og sikkerhetsbrudd. Hackere kan fange opp utskrifts- og
bildebehandlingsjobber over nettverket fra enheter til skrivere; utnytte enhetsinnstillinger og funksjoner
fra usikrede kontrollpaneler; og få tilgang til konfidensielle data via usikrede USB- eller nettverksporter.
De gode nyhetene? HP har forutsett det. Vi har utviklet PageWide administrerte MFP-er og skrivere
med innebygde sikkerhetsfunksjoner som dekker enhets-, data- og dokumentrisikoer. Disse løsningene
forandrer alt – de forvandler nettverksskrivere fra sårbare punkter til sterke punkter.
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64 %

av IT-sjefer rapporterer
skrivere som sannsynligvis er infisert
med skadeprogrammer9

60 %

av IT-sjefer rapporterte
skriverrelaterte sikkerhetsbrudd10

SIKRE ENHETEN

•	HP Sure Start overvåker og vedlikeholder BIOS
•	Hvitelisting bidrar til å beskytte fastvaren
•	Inntrengingsdeteksjon under kjøretid holder minnet sikkert

SIKRE DATAENE

•	Godkjenning med flere faktorer blokkerer uautorisert tilgang
•	Kryptering hindrer datatyveri og endringer
•	Overvåking identifiserer trusler og selvhjelp

SIKRE DOKUMENTET

•	Personvern og overholdelse på arbeidsplassen gjennom sikre arbeidsflytdokumenter
•	Anti-forfalskningsverktøy hindrer manipulering og svindel

Enkel administrering av sikkerhet for hele skriverparken

HP JetAdvantage Security Manager gir en effektiv og policybasert tilnærming til sikring av utskriftsog bildeenheter fra HP. Få støtten du trenger for å bygge, distribuere og vedlikeholde enhetens sikkerhetsog samsvarsplan.11
Hvis du ønsker mer informasjon om HPs utskriftssikkerhetsfunksjoner, kan du besøke
hp.com/go/printersthatprotect.

ARBEIDSFLYT

HP PageWide administrerte Flow MFP-er
Spar tid og jobb smartere med HP PageWide administrerte Flow MFP-er, som tilbyr avanserte arbeidsflytfunksjoner
for å hjelpe deg med å registrere det rette innholdet raskt, enkelt og nøyaktig.
INNEBYGD HP EVERYPAGE-TEKNOLOGI
Skann hver side og registrer potensielle feil eller glemte sider på stedet, selv om
vekten, størrelsen eller tilstanden på sidene varierer.
STOR 8,0 TOMMERS BERØRINGSSKJERM MED KONTROLLPANEL
Avanserte bilde- og behandlingsalternativer, inkludert send til Microsoft
SharePoint, innebygd OCR, automatisk innretting, automatisk beskjæring og
auto-tone.12
RASK TOSIDIG SKANNING MED ÉN PASSERING
Skann raskere og mer pålitelig med hastigheter på opptil 240 bpm og en ADM
med utvidet levetid som støtter høyere anbefalte månedlige skannevolumer.
STORT UTTREKKBART TASTATUR FOR FORENKLET DATAINNTASTING
Gjør det enklere å organisere og finne skannede dokumenter ved å legge til
informasjon i filer og kontekst i e-postmeldinger.
INNEBYGD OPTISK TEGNGJENKJENNING (OCR)
OCR forenkler redigerbare og søkbare skanninger.
HP HURTIGSETT
Finn riktig arbeidsflytdokument hver gang, og behandle det på riktig måte
med ett tastetrykk. HP hurtigsett automatiserer alle trinnene i en komplisert
arbeidsflyt på en fullfargeberøringsskjerm som er enkel å bruke.
AUTOMATISK INNRETTING, AUTOMATISK BESKJÆRING OG AUTOMATISK
TONE
Avanserte dokumentbehandlingsfunksjoner forenkler produksjonen og
forbedrer kontrasten, lysstyrken og bakgrunnsfjerningen på hver side.
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LØSNINGER

Fokuser på resultatene
Bidra til å redusere kostnader, øke arbeidseffektivitet og akselerere forretningsresultater med utskriftsløsninger
fra HP JetAdvantage. Du kan effektivisere informasjonsarbeidsflyter ved å optimere IT-infrastrukturen,
administrere bildebehandlings- og utskriftsmiljøene og forbedre dokumentintensive prosesser.
Med HP JetAdvantage Connect kan du benytte eksisterende IT-nettverksverktøy og -policyer sømløst
for å administrere mobilutskrift. Skriv ut trygt fra en rekke smarttelefoner og nettbrett, like enkelt som fra en PC.13
Med HP Access Control Printing Solutions kan du tilby utskriftsgodkjenning, autorisasjon og sikre pullprintfunksjoner for hele organisasjonen, og beskytte sensitiv informasjon med tilpassede brukerkontroller og
bruksrettigheter; nærhetskortlesere kan monteres eksternt eller plasseres i Hardware Integration Pocket (HIP) på
støttede enheter.14,15
HP Embedded Capture eliminerer behovet for en server og forenkler digitaliseringen av dokumenter ved å
analysere forhåndsbestemt skanneinformasjon.
HP Capture and Route kontrollerer og sporer skannet innhold etter at det er digitalisert, og distribuerer det til
utskriftsstedet.
HP JetAdvantage On Demand er bransjens første programvare som tjeneste-portal (SaaS) som tilbyr enkel og
kostnadseffektiv administrering av apper og brukertilgang til de aktuelle appene.16

UTVIDBARHET

Fremtidsrettede
tilpassingsmuligheter
Teknologi, muligheter og brukerforventninger slutter aldri å
utvikle seg, og HP FutureSmart Firmware og HP Open Extensibility Platform (OXP) lar skriverne dine utvikle seg også.
FutureSmart-fastvare forlenger levetiden til skriveren, og gir
stabilitet gjennom et intuitivt grensesnitt som gjør flåteomfattende oppdateringer enklere og gjør at de eksisterende
HP-enhetene blir utstyrt med de samme funksjonene som
enhetene av neste generasjon.17
HP OXP skaper et ensartet miljø som gjør det enkelt for
tredjeparts programvareselskaper å designe løsninger som
integreres sømløst med aktivert bildebehandling og utskrift.

Velg riktig skriver
til dine behov
PageWide administrert P-serie kontra E-serie
Funksjoner

PageWide P-serien

PageWide E-serien

Én passering,
tosidig skanning18

Opptil 55 bpm

Opptil 240 bpm

Bransjeledende sikkerhet med innebygde funksjoner som
sikker oppstart, sikker fastvare og kjøretidskode
integritetsvalidering19

Dypeste sikkerhet med funksjoner som HP Sure Start,
Hvitelisting og oppdagelse av inntrengning i kjøretid20

Enhet-, data- og
dokumentsikkerhet
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70+/135+ innstillinger for innebygd sikkerhet (skrivere/
MFP-er)

100+/200+ innstillinger for innebygd sikkerhet (skrivere/MFP-er)

Minneoppgradering

Ikke tilgjengelig

Valgfri 1GB RAM minneoppgradering

Utvidbarhet

Utvidbarhet gjennom HP Open Extensibility Platform (OXP)
med jobbregnskap, støtter nærhetskort

Full utvidbarhet gjennom HP OXP, oppgraderbar
HP, FutureSmart-fastvare, Hardware Integration Pocket
(HIP), HP sikker harddisk med høy ytelse

Flow-funksjoner

Ikke tilgjengelig

Uttrekkbart tastatur, HP EveryPage, innebygd OCR,
send til Microsoft SharePoint (kun z/zs-modeller); in-line
etterbehandler (kun zs-modeller)
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Møt HP A3 PageWide administrert
P-serie og E-serie
Den neste generasjonen av PageWide-skrivere
Forretningsdrift er hurtiggående, og å sakke farten innebærer å sakke akterut. Derfor lagde HP den neste generasjonen
av HP PageWide administrerte MFP-er og skrivere – for å drive produktivitet med en smart og effektiv design som
er forut for sin tid. De nyeste HP PageWide administrerte MFP-ene og skriverne omdefinerer fremragenhet med
banebrytende HP PageWide utskriftsinnovasjoner:
•	Støtter papirstørrelser opptil 30,4 x 45,7 cm (12 x 18 tommer)
•	Høyere innmating (opptil 4650 ark)
•	Høyere RMPV (opp til 50 000 sider)
•	Høyere simpleks- og dupleksskannehastighet (simpleks opptil 120 bpm, dupleks opptil 240 bpm)
•	Enhetsbaserte registreringsfunksjoner som overvåker og diagnostiserer mange servicebehov
Du finner mer informasjon om de nyeste HP A3 PageWide-enhetene i videoen her.*

*https://youtu.be/0k8YWJgdkB4

HP A3 PageWide
administrert portefølje
Farge A3
prisklasse 25 spm

prisklasse 35 spm

prisklasse 45 spm

FLOW

FLOW

PageWide
Administrert MFP
P77740

PageWide
administrert MFP
P75050

PageWide
administrert
MFP P77750

PageWide
administrert
MFP E77650

PageWide
administrert
MFP P77760

PageWide
administrert
E75160

PageWide
administrert
MFP E77660

Opptil 60 ppm21

Opptil 70 ppm21

Opptil 70 ppm21

Opptil 70 ppm21

Opptil 80 ppm21

Opptil 80 ppm21

Opptil 80 ppm21

Opptil 4 650
innmating22

Opptil 4650
innmating22

Opptil 4650
innmating22

Opptil 4650
innmating22

Opptil 4650
innmating22

Opptil 4650
innmating22

Opptil 4650
innmating22

Opptil 30 000
RMPV23

Opptil 40 000
RMPV23

Opptil 40 000
RMPV23

Opptil 40 000
RMPV23

Opptil 50 000
RMPV23

Opptil 50 000
RMPV23

Opptil 50 000
RMPV23

HP A3 PageWide-tilbehør
A3-funksjonene er mer enn det trykte dokumentet. For å levere en virkelig profesjonell
utskriftsopplevelse tilbyr HP ekstra tilbehør for å hjelpe deg med å binde innholdet ditt
sammen og mate flere papirstørrelser.

550 arks skuff

12

550 arks skuff
og stativ

3 x 550 arks skuff
og stativ

4000 arks HCIpapirskuff og stativ
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HP A4 PageWide
administrert portefølje
Farge A4
prisklasse 35 spm

FLOW

PageWide
administrert
P55250

PageWide
administrert
MFP P57750

PageWide
administrert
E55650

PageWide
administrert
MFP E58650

Opptil 75 ppm21

Opptil 75 ppm21

Opptil 75 ppm21

Opptil 75 ppm21

Opptil 1550
innmating22

Opptil 1550
innmating22

Opptil 2050
innmating22

Opptil 2050
innmating22

Opptil 7500
RMPV23

Opptil 7500
RMPV23

Opptil 7500
RMPV23

Opptil 7500
RMPV23

HP A4 PageWide-tilbehør
Legg til funksjoner i HP A4 PageWide administrerte MFP-er og skrivere for en tilpasset
brukeropplevelse som passer behovene på arbeidsplassen din.

500 arks skuff og stativ
(P55250, P57750)

2 x 500 arks skuff
og stativ (P55250,
P57750)

Kabinett og stativ
(E55650, E58650)

3 x 500 arks skuff
og stativ (E55650,
E58650)

HP A3 PageWide administrerte MFP-er og skrivere
HP PageWide administrert
E75160dn

HP PageWide administrert MFP
E77650dn/dns

HP PageWide administrert Flow MFP
E77660z/zs/zts/z+

Produktnummer

E75160dn: J7Z06A

E77650dn: J7Z13A
E77650dns: Z5G79A

E77660z: J7Z03A
E77660zs: J7Z07A
E7760zts: J7Z05A
E77660z+: Z5G78A

Kontrollpanel

10,9 cm (4,3 tommer) fargeberøringsskjerm

20,3 cm (8,0 tommer) fargeberøringsskjerm

Utskriftshastighet21

Ensidig: Svart og farge: opptil 60 spm,
profesjonell modus; opptil 80 spm, generell
kontormodus
Tosidig: Svart og farge: opptil 42 bpm, profesjonell modus

Ensidig: Svart og farge: opptil 50 spm,
profesjonell modus; opptil 70 spm, generell
kontormodus
Tosidig: Svart og farge: opptil 35 bpm, profesjonell modus

Første side ut24

Svart og farge: bare 7,5 sekunder fra klarmodus (alle modeller)
Skannehastighet, simpleks:
Svart og farge: opptil 100 bpm
Hastighet for tosidig skanning: Svart og farge:
Opptil 240 bpm

Skannefunksjoner18

Skannefunksjoner ikke tilgjengelig

Tilleggsfunksjoner

Lomme for integrering av maskinvare, innebygd HP High-Performance Secure Hard Disk; kun på zs-modeller: in-line etterbehandler

Flow-funksjoner

Ikke tilgjengelig

Innmating22

Standard: opptil 550 ark; maksimalt: opptil 4650 ark (med valgfritt tilbehør)

RMPV23

2500 til 50 000 sider

Uttrekkbart tastatur, HP EveryPage, innebygd OCR, send til Microsoft SharePoint
(kun z/zs-modeller); in-line etterbehandler (kun zs- og dns-modeller)

2500 til 40 000 sider

2500 til 50 000 sider

HP PageWide administrert
P75050dw

HP PageWide administrert MFP
P77740dn/z/zs

HP PageWide administrert MFP
P77750zs

HP PageWide administrert MFP
P77760z

Produktnummer

P75050dw: Y3Z47B

P77740dn: Y3Z57B
P77740z: W1B39B
P77740zs: W1B40B

P77750zs (W1B41B)

P77760z: (W1B38B)

Kontrollpanel

10,9 cm (4,3 tommer) fargeberøringsskjerm

dn/dw: 10,9 cm (4,3 tommer) fargeberøringsskjerm; z/zs: 20,3 cm (8,0 tommer) fargeberøringsskjerm

Utskriftshastighet21

Ensidig:
Svart og farge: opptil 50 spm,
profesjonell modus; opptil 70
spm, generell kontormodus
Tosidig:
Svart og farge: opptil 35 bpm,
profesjonell modus

Ensidig:
Svart og farge: opptil 40 spm,
profesjonell modus; opptil 60
spm, generell kontormodus
Tosidig:
Svart og farge: opptil 28 bpm,
profesjonell modus

Første side ut24

Svart og farge: bare 7 sekunder fra klarmodus

Skann
funksjoner18

Skannefunksjoner ikke tilgjengelig

Tilleggsfunksjoner

kun z/zs-modeller: Lomme for integrering av maskinvare; kun på zs-modeller: in-line etterbehandler

Innmating22

Standard: opptil 550 ark; maksimalt: opptil 4650 ark (med valgfritt tilbehør)

RMPV

2500 til 40 000 sider
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Ensidig: Svart og farge: opptil 60 spm,
profesjonell modus; opptil 80 spm,
generell kontormodus
Tosidig: Svart og farge: opptil 42 bpm,
profesjonell modus

Ensidig:
Svart og farge: opptil 50 spm,
profesjonell modus; opptil 70
spm, generell kontormodus
Tosidig:
Svart og farge: opptil 35 bpm,
profesjonell modus

Ensidig:
Svart og farge: opptil 60 spm,
profesjonell modus; opptil 80
spm, generell kontormodus
Tosidig:
Svart og farge: opptil 42 bpm,
profesjonell modus

Skannehastighet, simpleks:
Svart og farge: opptil 55 bpm
Hastighet for tosidig skanning:
Svart og farge: Opptil 45 bpm

2500 til 30 000 sider

2500 til 40 000 sider

2500 til 50 000 sider
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HP A4 PageWide administrerte MFP-er og Skrivere
HP PageWide administrert E55650dn

HP PageWide administrert E58650dn, Flow MFP E58650z

Produktnummer

E55650dn: L3U44A

E58650dn:L3U42A
E58650z: L3U43A

Kontrollpanel

10,9 cm (4,3 tommer) fargeberøringsskjerm

20,3 cm (8,0 tommer) fargeberøringsskjerm

Utskriftshastighet21

Ensidig:
Svart og farge: opptil 50 spm, profesjonell modus; opptil 75 spm, generell kontormodus
Tosidig:
Svart og farge: opptil 25 bpm, profesjonell modus

Første side ut24

Svart og farge: bare 7,1 / 7,3 sekunder fra klarmodus

Skannefunksjoner18

Skannefunksjoner ikke tilgjengelig

Skannehastighet, simpleks:
dn-modell: svart: opptil 46 bpm, letter (opptil 44 bpm A4);
farge: opptil 42 bpm, letter (opptil 40 bpm A4);
z-modell: svart og farge: opptil 47 bpm, letter (opptil 45 bpm A4);
Hastighet for tosidig skanning: Svart og farge:
dn-modell: svart: opptil 46 bpm, letter (opptil 44 bpm A4);
farge: opptil 42 bpm, letter (opptil 40 bpm A4);
z-modell: svart og farge: opptil 74 bpm, letter (opptil 70 bpm A4);

Tilleggsfunksjoner

Hardware Integration Pocket

Lomme for integrering av maskinvare, innebygd HP High-Performance
Secure Hard Disk

Flow-funksjoner

Ikke tilgjengelig

Uttrekkbart tastatur, HP EveryPage, innebygd OCR, send-til
Microsoft SharePoint (kun z-modell)

Innmating22

Standard: opptil 550 ark; maksimalt: opptil 2050 ark (med valgfritt tilbehør)

RMPV23

2000 til 7500 sider

HP PageWide administrert P55250dw

HP PageWide administrert MFP P57750dw

Produktnummer

P55250dw: J6U55

P57750dw: J9V82

Kontrollpanel

10,9 cm (4,3 tommer) fargeberøringsskjerm

Utskriftshastighet21

Ensidig:
Svart og farge: opptil 50 spm, profesjonell modus; opptil 75 spm, generell kontormodus
Tosidig:
Svart og farge: opptil 25 bpm, profesjonell modus; opptil 38 bpm, generell kontormodus

Første side ut24

Svart og farge: bare 6 sekunder fra klarmodus

Skannefunksjoner18

Skannefunksjoner ikke tilgjengelig

Innmating22

Standard: opptil 550 ark; maksimalt: opptil 1550 ark (med valgfritt tilbehør)

RMPV23

1000 til 6 000 sider

Skannehastighet, simpleks: Svart og farge: opptil 25 bpm, letter (opptil 20 bpm A4);
Hastighet for tosidig skanning: Svart og farge: opptil 26 bpm, letter (opptil 22 bpm A4);

Valgfritt innmatings- og etterbehandlingstilbehør
Enheter

Kompatibelt tilbehør

PageWide administrert P77740 MFP, P75050-skriver, P77750 MFP,
P77760MFP, E77650 MFP, E75160-skriver, E77660 MFP

Inn: 1x550 A3-mater (P1V16A),13 1x550 A3-mater/kabinett (P1V17A), 2x2000 A4-mater/stativ
(P1V19A), 3x550 A3-mater/stativ (P1V18A)
Ut: Stifteenhet/stableenhet/hullstanser (Z4L04A)

PageWide administrert P55250-skriver,
P57750 MFP

Inn: 1x500 mater/stativ (D3Q23-64001), 3x500 mater/stativ (P0V04), HP PageWide Pro 500 arks
papirskuff (D3Q23A), HP PageWide Pro 2x500 arks papirskuff og stativ (POV04A)
Ut: Ikke relevant

PageWide administrert E55650-skriver,
E58650 MFP

Inn: 1x500 mater (G1W43), kabinett/stativ (G1W44/G1W44A), 3x500 mater/stativ (G1W45A), HP
PageWide Enterprise 500 arks papirskuff G1W43A, HP PageWide Enterprise-skriver kabinett og
stativ G1W44A, HP PageWide Enterprise 3x500 arks papirskuff og stativ G1W45A
Ut: Ikke relevant

HP Financial Services
Med HP Financial Services (HPFS) kan du levere en komplett PageWide-utskriftsløsning til
kundene og akselerere overgangen deres til ny HP-teknologi, samtidig som de kan bruke
budsjettet på andre prioriteringer. Som HPs foretrukne finansieringspartner har HPFS
fleksible finaniseringsløsninger for å møte kundenes unike forretningsbehov.25

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke

hp.com/go/managedA3
1. Påstander om færre servicedeler basert på BLI-analyser av ledende A3 MFP-er i klassen, per august 2016; beregninger bruker offentlig tilgjengelige og/eller publiserte
produsentklassifiserte kapasiteter for langvarige rekvisita og antar 600 000 utskrevne sider (ved bruk av forholdet 60 % svart-hvitt / 40 % farger). Lær mer på hp.com/go/pagewideclaims.
2. Energikrav basert på alle TEC-data rapporter på energystar.gov fra november 2016. Data normalisert for å fastslå energieffektiviteten til A3-fargelaserskrivere med publiserte
hastigheter på 20 til 80 spm, unntatt andre HP PageWide-produkter. Avhengig av enhetsinnstillinger. Faktiske resultater kan variere. 3 Vann-, flekk-, falme- og merkepennbestandighet
basert på ISO 11798 og intern HP-testing. Du finner mer informasjon på hp.com/go/printpermanence. 4. Kassetter med høy kapasitet er ikke inkludert ved kjøp av skriveren; kjøpes
separat. Sammenligning basert på ISO 24711 kassettkapasitet for HP 990-serien med originale høykapasitets PageWide-kassetter sammenlignet med HP 990-serien med originale
PageWide-kassetter. Finn ut mer på hp.com/go/learnaboutsupplies. 5. Sammenligning basert på produsentens publiserte spesifikasjoner for raskeste tilgjengelige fargemodus for alle
A3-fargebedriftsskrivere i priskategorien 900–2300 euro (1000-2500 dollar) og MFP-er i priskategorien 2000–5000 USD eller 2000–4500 euro per august 2016, med unntak av andre
HP PageWide-produkter og produkter med 1 % eller lavere markedsandel, som rapportert av IDC per 2. kvartal av 2016. HP PageWide-hastigheter er basert på Generell kontor-modus
med unntak av første side. Lær mer på hp.com/go/printerspeeds. 6. Energikrav basert på alle TEC-data rapporter på energystar.gov fra november 2016. Data normalisert for å fastslå
energieffektiviteten til A3-fargelaserskrivere med publiserte hastigheter på 20 til 80 spm, unntatt andre HP PageWide-produkter. Avhengig av enhetsinnstillinger. Faktiske resultater kan
variere. 7. Programtilgjengelighet varierer. Du finner mer informasjon på hp.com/recycle. 8 Påstand om færre servicedeler basert på BLI-analyse av ledende A3-flerfunksjonsskrivere i
samme klasse per august 2016. Kalkuleringene er basert på offentlig tilgjengelige og/eller publiserte produsentrangerte kapasitetstall for konsumprodukter med lang varighet og antar
600 000 utskrevne sider (med et forhold på 60 % svart / 40 % farge); markedsandel som rapportert av IDC s per andre kvartal 2016. 9. Ponemon Institute, «Annual Global IT Security
Benchmark Tracking Study,» March 2015. 10. Ponemon Institute, «Insecurity of Network-Connected Printers,» oktober 2015. 11. HP JetAdvantage Security Manager må kjøpes separat.
Hvis du vil vite mer, kan du gå til: hp.com/go/securitymanager. Påstand om konkurransedyktighet basert på HPs interne forskning på konkurrenttilbud (sammenligning av sikkerhet
for enheter januar 2015) og løsningsrapporten for HP JetAdvantage Security Manager 2.1 fra Buyers Laboratory LLC i februar 2015. 12. Krever en Internett-tilkobling til skriveren.
Tjenester kan kreve registrering. App-tilgjengeligheten varierer for ulike land, språk og avtaler. Du finner mer informasjon på hpconnected.com. 13. HP JetAdvantage Connect fungerer
med ledende mobilenheter. Utstyr med operativsystemet Android må ha et programtillegg installert. Du finner flere detaljer og en liste med støttede operativsystemer på hp.com/go/
JetAdvantageConnect. 14 Muligheter for fargetilgangskontroll varierer fra enhet til enhet. 15. Ekstra løsninger som HP Access Control eller HP JetAdvantage Private Print, kreves for
å bruke valgfri nærhetskortleserr. Løsninger som implementeres via HIP (lomme for integrering av maskinvare), kan kreve tilleggskjøp. 16. Basert på en HP-vurdering av SaaS-tilbud
fra skriverprodusenter 1. september 2016, ingen andre skriverprodusenter tilbyr én plattform for bruker- og appadministrasjon. Krever Internett-tilgang. Støttede nettlesere inkluderer
Microsoft Internet Explorer 9–11, Google Chrome 9 og nyere, Mozilla Firefox 4 og nyere samt Safari 5 og nyere. Kompatibel med utvalgte HP LaserJet-, PageWide-, Officejet Pro- og
Digital Sender Flow-enheter som kan koble til Internett. Kan kreve en fastvareoppgradering. Lær mer på hp.com/go/jetadvantageondemand. 17. Enkelte funksjoner som aktiveres av
fremtidige HP FutureSmart-oppgraderinger, er kanskje ikke tilgjengelige på eldre enheter dersom for eksempel fysiske produktkarakteristikker begrenser den nye funksjonaliteten. 18.
Skannehastigheter målt fra automatisk dokumentmater (ADF). Faktiske behandlingshastigheter kan variere, avhengig av skanneoppløsning, nettverksforhold, datamaskinytelse og
programvare. 19. Påstand om bransjeledende sikkerhet er basert på HPs gjennomgang av utgitte, innebygd sikkerhetsfunksjoner i konkurrerende Pro-skrivere i samme klasse per januar
2016. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du besøke hp.com/go/printersecurityclaims. 20. Basert på en HP-vurdering av sikkerhetsfunksjoner fra 2016 for konkurransedyktige skrivere
i sin klasse. Kun HP tilbyr en kombinasjon av sikkerhetsfunksjoner som kan overvåke og oppdage og automatisk stoppe angrep, og deretter egenbekrefte programvareintegriteten i en
oppstart. Gå til hp.com/go/PrintersThatProtect for å få en liste over skrivere. Du finner mer informasjon på hp.com/go/printersecurityclaims. 21. Målt ved bruk av ISO/IEC 24734 i ikkestandard generell kontorutskriftsmodus. Hastighet for standard profesjonell utskriftsmodus, målt ved bruk av ISO/IED 24734, er 20 spm mindre enn generell kontorutskriftsmodus. 22.
Kjøp av papirskuffer som tillegg er nødvendig for å oppnå maksimal papirkapasitet. 23. HP anbefaler at antall utskrevne sider per måned holdes innenfor det angitte området for optimal
enhetsytelse, basert på faktorer som intervaller for utskifting av rekvisita og enhetens levetid over en utvidet garantiperiode. 24. Målt ved bruk av ISO/IEC 17629. Nøyaktig hastighet for
første side ut varierer avhengig av systemets konfigurasjon, programvare, driver og dokumentets kompleksitet. Finn ut mer på hp.com/go/printerclaims. 25. Finansiering og tjenestetilbud
som er tilgjengelig gjennom Hewlett-Packard Financial Services Company og deres datterselskaper og partnere (samlet kalt HPFSC) i enkelte land, er underlagt kredittgodkjenning og
gjennomføring av standard HPFSC-dokumentasjon. Priser og vilkår er basert på kundens kredittvurdering, tilbudstype, tjenester og/eller utstyrstype og alternativer. Ikke alle kunder er
kvalifiserte. Ikke alle tjenester eller tilbud er tilgjengelig i alle land. Andre restriksjoner kan gjelde.
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