
Superwydajne. Superinteligentne. 
Superbezpieczne. Supermodele.

Urządzenia A3 nowej generacji

EKONOMICZNY  
DRUK W KOLORZE
dzięki HP PageWide

MAKSYMALNY  
CZAS PRACY,
minimalne przestoje

NAJWYŻSZY POZIOM 
BEZPIECZEŃSTWA
urządzeń, danych 
i dokumentów1

Broszura



Ekonomiczny druk w kolorze
Dzięki technologii HP PageWide koszt druku 
w kolorze w przeliczeniu na stronę jest 
zbliżony do kosztu druku w czerni. Drukarki 
HP LaserJet zapewniają profesjonalny druk 
w kolorze o stałej, najwyższej jakości.

Najbezpieczniejszy druk na świecie1

Innowacyjna technologia i rozwiązania 
HP pomagają chronić sieć i przestrzegać 
regulacji w zakresie zgodności.

Maksymalny nieprzerwany czas pracy
Drukarki i urządzenia wielofunkcyjne z serii 
HP Managed mają mniej części do wymiany 
i materiałów eksploatacyjnych, co przekłada 
się na mniejszą liczbę interwencji.
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16 nowych 
platform

Ponad 50 
różnych modeli

Dzięki serii urządzeń nowej generacji HP oferuje nawet o połowę więcej kategorii urządzeń niż 
najwięksi konkurenci2. Wybierz spośród kompleksowej oferty urządzeń i akcesoriów z serii Managed 
w formatach A3 i A4. Postaw na jakość, niezawodność, bezpieczeństwo i wsparcie HP dla całej 
oferty – drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, serii LaserJet i PageWide, urządzeń kolorowych 
i monochromatycznych.

Ekonomiczny druk w kolorze Niskie koszty eksploatacyjne kopiarki

Profesjonalna jakość dokumentów Najwyższa jakość dokumentów

Najszybsza technologia druku HP Duża prędkość druku klasy biznesowej 
i korporacyjnej



Teraz łatwiej znaleźć perfekcyjne urządzenie dopasowane do indywidualnych wymagań 
w zakresie druku. Oferta obejmuje rozwiązania dla małych zespołów roboczych po urządzenia A3 
przeznaczone dla dużych działów z prędkością druku od 25 do 60 str./min.

HP PageWide
Ekonomiczny druk w kolorze, najszybsze 
w klasie prędkości druku3 i mniejsze o połowę 
zużycie energii w porównaniu z drukarkami 
laserowymi4.

HP LaserJet
Najwyższa wydajność drukarek HP LaserJet, 
profesjonalna jakość wydruków w kolorze 
i najlepszy stosunek ceny do jakości 
w przypadku druku w czerni.

Jednolite rozwiązania w ramach całej serii drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych HP A3 i A4

Kompleksowa oferta akcesoriów do obsługi papieru
Łączna pojemność podajników do 6140 stron5 i różnorodne opcje do wykańczania wydruków 
(poniżej wybrane akcesoria)
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Łatwe w obsłudze kolorowe 
ekrany dotykowe

Legendarna  
niezawodność HP

Urządzenia wielofunkcyjne 
klasy Flow zoptymalizowane 

pod kątem skanowania

Pełna obsługa rozwiązań HP 
i innych producentów

Najlepsze zabezpieczenia 
w branży1

Podajnik 1×550 A3 Podstawa 2×2000 A4 Pojedyncza szafka/
podstawa

Urządzenie 
wykańczające 
do broszur

Zszywacz/układarka/
dziurkacz

Podajnik o dużej 
pojemności 2000



Niezabezpieczone drukarki mogą stanowić zagrożenie dla sieci. Dlatego właśnie HP oferuje najwyższe na rynku standardy 
ochrony urządzeń drukujących, co stanowi gwarancję bezpieczeństwa samych urządzeń, a także danych i dokumentów1.

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte powyżej mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje na produkty i usługi HP są zawarte w wyraźnych 
oświadczeniach gwarancyjnych dołączonych do tych produktów i usług. Nic, co zostało zawarte w niniejszym dokumencie, nie może być rozumiane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP 
nie ponosi odpowiedzialności prawnej za błędy techniczne lub redakcyjne ani za ewentualne braki w niniejszym opracowaniu. 

4AA6-8828PLE, listopad 2016 r.

1  W oparciu o opublikowany przez HP w 2016 r. przegląd funkcji bezpieczeństwa w konkurencyjnych drukarkach tej samej klasy. Tylko HP oferuje połączenie funkcji bezpieczeństwa, które poprzez monitorowanie sposobu działania 
mogą wykryć i automatycznie zatrzymać atak, a następnie samodzielnie zweryfikować poprawność oprogramowania podczas ponownego uruchomienia. Lista drukarek, patrz: hp.com/go/PrintersThatProtect. Więcej informacji 
na stronie: hp.com/go/printersecurityclaims.

2 Na podstawie raportu InfoTrends z sierpnia 2016 pt.: „HP Market Leadership by Product Segments”.
3  Szacunkowe dane HP opracowane na podstawie porównania wielofunkcyjnych urządzeń biznesowych formatu A4 w cenach od 1000 do 3000 USD i kolorowych drukarek biznesowych formatu A4 w cenach od 500 do 1249 USD 

w oparciu o aktualne na listopad 2015 roku dane opublikowane przez producentów dla najszybszego dostępnego trybu drukowania w kolorze, z wyłączeniem innych produktów HP PageWide i produktów o udziale w rynku 
nieprzekraczającym 1%, przy uwzględnieniu danych dotyczących udziału w rynku według IDC za III kwartał 2015 roku. Prędkości HP PageWide podano w oparciu o zwykły tryb biurowy bez uwzględnienia pierwszej strony. 
Więcej informacji na stronie hp.com/go/printerspeeds.

4  Dane szacunkowe HP oparte o informacje dotyczące zużycia energii przez urządzenia klasy Enterprise na podstawie danych dotyczących typowego zużycia energii ze strony energystar.gov. Dane znormalizowane w celu ustalenia 
wydajności energetycznej większości kolorowych laserowych urządzeń wielofunkcyjnych tej samej klasy w cenach od 1000 do 3000 USD i kolorowych drukarek laserowych w cenach od 500 do 1249 USD, aktualne na listopad 2015 roku; 
udział w rynku według danych IDC za III kwartał 2015 roku. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić. Więcej informacji na stronie hp.com/go/pagewideclaims.

5 W celu uzyskania maksymalnej pojemności podajników wymagany jest zakup opcjonalnych zasobników papieru.

Zarejestruj się na: 
hp.com/go/getupdated, aby otrzymywać aktualności.

Chroń swoją sieć dzięki najlepszym zabezpieczeniom procesu drukowania na świecie1.

Bezpieczeństwo urządzeń

Technologia HP Sure Start 
gwarantuje bezpieczeństwo 
systemu BIOS

Listy dozwolonych kodów 
gwarantują bezpieczeństwo 
oprogramowania układowego 

Wykrywanie włamań w czasie 
pracy gwarantuje bezpieczeństwo 
pamięci operacyjnej

HP JetAdvantage Security 
Manager gwarantuje 
bezpieczeństwo floty

Bezpieczeństwo danych

Uwierzytelnianie chroni przed 
nieupoważnionym dostępem 

Szyfrowanie zapobiega kradzieży 
oraz modyfikacji danych

Monitorowanie pozwala 
zidentyfikować zagrożenia oraz 
przeprowadzić samonaprawę

Bezpieczeństwo 
dokumentów

Ochrona prywatności 
i zgodności w miejscu pracy 
poprzez wprowadzenie 
bezpiecznego obiegu 
dokumentów

Narzędzia zapobiegające 
podrabianiu dokumentów 
eliminują próby ingerencji 
i oszustwa

Zaufany partner
HP współpracuje wyłącznie z najlepszymi. Nasi partnerzy oferują najwyższy poziom usług, wsparcia i satysfakcji klienta. 
W aktualnej ofercie znajdują się najlepsze rozwiązania w zakresie druku biznesowego: drukarki i urządzenia wielofunkcyjne 
z serii HP Managed.
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http://hp.com/go/printerspeeds
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