
Supertuottava. Superälykäs. 
Superturvallinen. Supermallit.

Seuraavan sukupolven A3-mallisto

EDULLISTA 
VÄRITULOSTAMISTA
HP PageWide 
-teknologialla

MAKSIMOI 
KÄYTTÖAIKA, 
minimoi käyttökatkot

PARAS TIETOTURVA
laitteille, tiedolle ja 
asiakirjoille1

Esite



Edullista väritulostamista.
HP PageWide -teknologialla saat väritulosteita 
mustavalkotulostamista vastaavilla 
sivukustannuksilla. HP LaserJetit tuottavat 
säännönmukaisesti kiiltävää ammattitason 
väritulostusjälkeä.

Maailman turvallisimmat tulostimet.1
Innovatiiviset HP-teknologiat ja -ratkaisut 
auttavat suojaamaan verkkosi ja täyttämään 
vaatimuksenmukaisuuden säännökset.

Paras käyttöaika.
HP:n hallinnoidut tulostimet ja 
monitoimilaitteet sisältävät vähemmän 
vaihdettavia osia ja kulutustarvikkeita, 
jolloin käyttäjän toimia tarvitaan 
merkittävästi vähemmän.
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16 uutta 
laitealustaa

Yli 50  
uutta mallia

HP:n seuraavan sukupolven mallisto tarjoaa jopa 50 % enemmän laitekategorioita kuin 
johtavat kilpailijat.2 Valitse haluamasi ratkaisut kattavasta hallinnoitujen A3- ja A4 -laitteiden ja 
lisävarusteiden valikoimasta. Saat HP:n laatua, luotettavuutta, tietoturvaa ja ratkaisutukea koko 
malliston laajuudelta – sisältäen tulostimet ja monitoimilaitteet, LaserJet- ja PageWide -laitteet, 
väri- ja mustavalkolaitteet.

Edullista väritulostamista Kopiokoneen edulliset käyttökustannukset

Ammattimainen asiakirjojen laatu Ammattimainen+ premium -asiakirjojen laatu

HP:n nopein tulostusteknologia Parhaat tulostusnopeudet toimistokäytöstä 
suuryrityksen tarpeisiin



Tulostustarpeisiisi täydellisen laitteen löytäminen on nyt helpompaa kuin koskaan. Voit 
edistää pienten tiimien ja suurten osastojen työskentelyä A3-laitteilla, joiden kapasiteetti 
vaihtelee 25-60 s/min.

HP PageWide
Edullista väritulostamista, luokkansa 
nopeimmat tulostusnopeudet3 ja jopa 50 % 
lasertulostimia pienempi energiankulutus.4

HP LaserJet
Johtava LaserJet-suorituskyky, 
ammattitason väritulostuslaatu ja HP:n paras 
mustavalkotulostuksen hinta-laatu-suhde.

Yhtenäiset ominaisuudet koko HP:n A3- ja A4 -tulostinten ja monitoimilaitteiden mallistossa

Kattavat paperinkäsittelyn lisälaitteet
Jopa 6 140 sivun kokonaissyöttökapasiteetti5 ja monipuoliset viimeistelyvarusteet 
(kuvissa joitakin lisävarusteita)
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Edullista väritulostamista Kopiokoneen edulliset käyttökustannukset

Ammattimainen asiakirjojen laatu Ammattimainen+ premium -asiakirjojen laatu

HP:n nopein tulostusteknologia Parhaat tulostusnopeudet toimistokäytöstä 
suuryrityksen tarpeisiin

€ €

+

Helppokäyttöiset 
värikosketusnäytöt

HP:n legendaarinen 
luotettavuus

Saatavilla skannaukseen 
optimoidut Flow-
monitoimilaitteet

Täysi tuki HP:n ja 
kolmansien osapuolten 

ratkaisuille

Toimialan johtavat 
tietoturvaominaisuudet1

1×550 A3 -syöttölaite 2×2 000 A4 -jalusta Yksittäinen kaappi/
jalusta

Vihkoviimeistelijä Nitoja/Lajittelija/
Rei'ittäjä

2 000 sivun suuren 
kapasiteetin 
syöttölaite



Tämä on HP Indigo -digitaalituloste.

Suojaamattomat tulostimet voivat avata verkkosi hyökkäyksille. Siksi HP tarjoaa tulostimille 
toimialan vahvimman tietoturvan, jolla suojaat laitteesi, tietosi ja asiakirjasi.1

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Näitä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Kaikki HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut kuvataan 
nimenomaisissa takuulausekkeissa, jotka toimitetaan kyseisten tuotteiden ja palveluiden mukana. Mikään tämän asiakirjan sisältö ei muodosta lisätakuuta. HP ei vastaa tämän 
asiakirjan sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.
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1  Perustuu HP:n katsaukseen (2016) kilpailevien saman luokan tulostimien julkaistuista tietoturvaominaisuuksista. Vain HP tarjoaa yhdistelmän tietoturvaominaisuuksia, jotka seuraavat, tunnistavat ja pysäyttävät hyökkäykset 
automaattisesti ja sitten varmistavat ohjelmiston eheyden uudelleenkäynnistyksessä. Luettelo tulostimista on osoitteessa hp.com/go/PrintersThatProtect. Lisätietoja on osoitteessa hp.com/go/printersecurityclaims.

2  Perustuu InfoTrendsin raporttiin (elokuu 2016): ”HP Market Leadership by Product Segments.”
3  HP:n ennuste perustuu suuryritysluokan laitteiden vertailuun, joka pohjautuu valmistajien julkaisemiin tuotetietoihin ja nopeimpaan saatavilla olevaan väritulostustilaan toimistokäytön A4-monitoimilaitteiden osalta  

1 000–3 000 USD:n hintaluokassa sekä A4-koon yritysväritulostinten osalta 500–1 249 USD:n hintaluokassa marraskuussa 2015. Vertailuun eivät sisälly muut HP PageWide -laitteet eivätkä laitteet, joiden markkinaosuus on 
IDC:n Q3/2015-arvion perusteella alle 1 %. HP PageWide -nopeudet perustuvat tulostukseen yleisessä toimistotulostustilassa, eivätkä sisällä ensimmäisen sivun tulostusta. Lue lisää osoitteessa hp.com/go/printerspeeds.

4  HP:n ennuste perustuu suuryritysluokan laitteiden energiakulutustietoihin, jotka pohjautuvat TEC- tietoihin. Nämä ovat saatavana osoitteessa energystar.gov. Tiedot on normalisoitu määrittämään energiatehokkuus 
suurimmalle osalle saman luokan värilasermonitoimilaitteista 1 000–3 000 USD:n hintaluokassa sekä värilasertulostinten energiatehokkuus 500–1 249 USD:n hintaluokassa marraskuussa 2015. Markkinaosuus perustuu 
IDC:n arvioon Q3/2015. Todelliset tulokset voivat vaihdella. Lue lisää osoitteessa hp.com/go/pagewideclaims.

5  Maksimisyöttökapasiteetin saavuttaminen edellyttää lisäsyöttöalustojen hankkimista.

Tilaa uusimmat päivitykset osoitteesta
hp.com/go/getupdated

Suojaa verkkoasi maailman tietoturvallisimmalla tulostamisella.1

Varmista laitteesi 
tietoturva

HP Sure Start turvaa BIOSin

Whitelisting pitää 
laiteohjelmiston turvassa

Ajonaikaisen 
tunkeutumisen tunnistus 
turvaa muistin

HP JetAdvantage Security 
Manager pitää laitekannan 
turvassa

Turvaa tiedot

Todentaminen estää 
luvattoman pääsyn

Salaus estää 
tietovarkaudet ja tiedon 
muuttamisen

Valvonta tunnistaa uhkat 
ja korjaa itsensä

Turvaa asiakirjat

Työpaikan tietoturva ja 
vaatimustenmukaisuus 
syntyy tietoturvallisten 
asiakirjojen työnkulkujen 
kautta

Väärentämisen 
estävät työkalut 
estävät peukaloinnin 
ja väärinkäytökset

Luotettu kumppanisi
HP:n kumppaneiksi kelpaavat vain parhaat. Kumppanimme tarjoavat parhaat palvelut, tuen ja asiakastyytyväisyyden. 
Nyt luotettu neuvonantajasi voi tarjota myös parhaat vaihtoehdot yritystulostamiseen: HP:n hallinnoidut tulostimet ja 
monitoimilaitteet.


