
Luokkansa paras suorituskyky. 
Edullisemmin.

HP PageWide Managed -tulostimet ja -monitoimilaitteet

Tuoteperheen esite

Edullista 
väritulostamista

Maksimoi käyttöaika, 
minimoi käyttökatkot

Toimialan vahvin 
tulostinten tietoturva1



HP Flow -laitteissa on mm. 
ulosvedettävä näppäimistö, 
HP EveryPage, integroitu 
merkintunnistus ja 
lähetysmahdollisuus Microsoft 
SharePoint® -sovellukseen
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Näiden laitteiden poikkeuksellisen nopeuden 
ja luotettavuuden takana on HP PageWide 
-teknologia. Koko sivun levyinen tulostuspää 
mahdollistaa uskomattoman nopean 
tulostuksen yhdellä pyyhkäisyllä. Samaa 
HP PageWide -teknologiaa käytetään 
huippuluokan digitaalisissa painotaloissa. 
Nyt tämä uraauurtava teknologia on mitoitettu 
toimistokäyttöön.

Korkealaatuiset 
ammattitason 
väritulosteet

Toimialan vahvin 
tulostinten 
tietoturva1

Lujalaatuiset dokumentit, 
jotka kestävät vettä, 
tahroja ja haalistumista 
vastaan ja sietävät 
korostuskyniä7

Seuraavan 
sukupolven 
tulostusteknologia

Uuden sukupolven HP PageWide A3 -tulostimet ja -monitoimilaitteet 
kuuluvat HP:n uudistuneeseen toimistotulostinvalikoimaan, joka ylittää 
kaikki odotukset. Käytä hyväksesi luokkansa nopein tulostusnopeus, 
ammattimainen väritulostuslaatu ja paras energiatehokkuus.2, 3
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Kattavat syöttö- ja 
viimeistelylaitteet läpi 
koko valikoiman

Varmista sujuva työnkulku 
monitoimilaitteilla, jotka 
mahdollistavat nopean kopioinnin, 
skannauksen ja faksauksen

Jopa 50 % pienempi 
energiankulutus3

Tulostusnopeudet jopa 80 sivua 
minuutissa (s./min) (yleisessä toimistotilassa)4

Ensimmäisen sivun tulostus jopa 
7 sekunnissa5 
Kaksipuolinen skannaus yhdellä pyyhkäisyllä 
jopa 200 kuvaa minuutissa (kuv./min)6Alhaiset 

käyttökustannukset



Yrityksesi 
kaipaamaa 
nopeutta, 
edullisuutta ja 
tehokkuutta

Tuottavuus ylös, kustannukset alas: tulosta ammattimaisia väridokumentteja edullisesti. 
Testattu PageWide -teknologia tuottaa lisäksi luokkansa nopeimmat tulostusnopeudet. 
Sinun ei tarvitse odottaa.2

Poikkeuksellista arvoa ja tuloksia, jotka vastaavat odotuksiasi
Luokkansa parhaat tulostusnopeudet säästävät aikaasi.2 Tulostusnopeus on jopa 80 s./min (yleisessä toimistotilassa), ja ensimmäinen sivu 
tulostuu jopa 7 sekunnissa.5

Tässä on vastaus suuren volyymin tarpeisiin. Näissä laitteissa on jopa 4 650 sivun enimmäistulostuskapasiteetti ja erittäin monipuoliset 
viimeistelyvaihtoehdot.

Ominaisuudet PageWide Pro
(Sisältää mallit: P55250dw, P57750dw, P75050dw, 
P77740dn/z/zs, P77750zs, P77760z)8

PageWide Enterprise
(Sisältää mallit: E55650dn, E58650dn/z, E75160dn, 
E77650dn/dns, E77660z/zs/z+)8

Kaksipuolinen skannaus 
yhdellä pyyhkäisyllä6

Jopa 55 kuvaa/min Jopa 200 kuvaa/min

Laitteiden, tiedon 
ja dokumenttien 
tietoturva

Integroidut ominaisuudet, kuten tietoturvallinen käynnistys, 
suojattu laiteohjelmisto sekä ajonaikainen koodin integriteetin 
validointi varmistavat luokkansa parhaan tietoturvan9

70+/100+ integroitua tietoturva-asetusta (tulostimet/
monitoimilaitteet)

Varmin tietoturva, kuten HP Sure Start, whitelisting ja 
ajonaikainen tunkeutumisen tunnistus1

100+/200+ integroitua tietoturva-asetusta (tulostimet/
monitoimilaitteet)

Intuitiivinen 
värikosketusnäyttö

20,6 cm (8,1 tuumaa) – P77740z/zs, P77750zs, P77760z

10,9 cm (4,3 tuumaa ) – P55250dw, P57750dw, P75050dw, 
P77740dn

20,6 cm (8,1 tuumaa) – E58650dn/z, EE77650dn/dns, 
E77660z/zs/z+

10,9 cm (4,3 tuumaa) – E55650dn, E75160dn

Muistinlaajennus Ei saatavilla Valinnainen 1 Gt:n RAM -muistilaajennus

Laajennettavuus Laajennettavuus HP Open Extensibility Platformin (OXP) kautta, 
sisältää tulostustöiden kirjauksen. Tukee lähikortteja.

Täysi laajennettavuus HP OXP:n kautta, päivitettävä 
HP FutureSmart -laiteohjelmisto, Hardware Integration 
Pocket (HIP), suorituskykyinen tietoturvallinen HP-kiintolevy

Flown ominaisuudet Ei saatavilla Ulosvedettävä näppäimistö, HP EveryPage, integroitu 
merkintunnistus, lähetysmahdollisuus Microsoft SharePoint®-
sovellukseen (vain z/zs-mallit) in-line-viimeistelylaite 
(vain zs-laitteet)

4
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Testattu, tehokas teknologia

Käyttää
jopa

80 %
vähemmän tarvikkeita 
ja pakkausjätettä 
kuin vertailukelpoiset 
lasertulostimet11

Kuluttaa 
jopa

50 %
vähemmän energiaa
kuin lasertulostimet3

Alhaiset
käyttökustannukset

Arkistointikestävyyttä
Voit luottaa alkuperäisiin HP PageWide 
-kasetteihin. Ne tuottavat lujalaatuisia 
väridokumentteja, jotka kestävät vettä, 
tahroja ja haalistumista vastaan ja sietävät 
korostuskyniä.

HP PageWide -tulostimet ja -monitoimilaitteet tuottavat korkealaatuisia dokumentteja 
vaivattomasti niin pientoimistojen kuin suuryritystenkin tarpeisiin. Nämä laitteet auttavat 
lisäksi säästämään energiaa ilman, että laatu tai luotettavuus kärsivät.

Vähemmän palvelukatkoksia
Vältä katkoja työnkulussa. HP PageWide -teknologia on suunniteltu minimoimaan työn 
keskeytykset ja käyttökatkokset sekä tuottamaan nopeita, luotettavia tuloksia. 

Pysy liikkeessä. Nämä luotettavat laitteet vaativat merkittävästi vähemmän käyttäjän interventiota 
ja tarjoavat luotettavuutta jopa 50 000 sivun suositeltuun kuukausitulostusvolyymiin (RMPV) asti.10

Auta minimoimaan kustannuksia ja välttämään käyttökatkot. HP PageWide -laitteet vaativat 
vähemmän vaihto-osia kuin useimmat lasertulostimet.11

Tulosta enemmän sivuja. Alkuperäiset suuren kapasiteetin tai erittäin riittoisat HP PageWide 
-värikasetit auttavat tulostamaan enemmän sivuja edullisemmin.



Hallinnoi koko laitekannan tietoturvaa helposti
HP JetAdvantage Security Manager tarjoaa markkinoiden kattavimman tietoturvaratkaisun 
tulostimiin. Sen tietoturva perustuu sääntöihin ja menettelyihin, joilla varmistetaan 
tulostus- ja kuvannuslaitteiden turvallisuus.14 Saat tarvitsemaasi tukea, jotta voit 
rakentaa, ottaa käyttöön ja ylläpitää laitteidesi tietoturvaa ja vaatimustenmukaisuutta.
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Toimialan johtavat 
ratkaisut ja ominaisuudet

Suojaamattomat laiteohjelmistot, kiintolevyt, ohjauspaneelit ja syöttö- ja tulostuslokerot voivat 
altistaa laitteet ja verkon hyökkäyksille. HP tarjoaa tulostimille toimialan vahvimman tietoturvan, 
jolla turvaat laitteesi, tietosi ja dokumenttisi.1

Varmista laitteesi 
tietoturva

HP Sure Start turvaa BIOSin

Whitelisting pitää 
laiteohjelmiston turvassa

Ajonaikaisen 
tunkeutumisen tunnistus 
turvaa muistin

Turvaa tiedot

Todentaminen estää 
luvattoman pääsyn

Salaus estää 
tietovarkaudet ja tiedon 
muuttamisen

Valvonta tunnistaa uhkat 
ja korjaa itsensä

Turvaa dokumentit

Työpaikan tietoturva 
ja vaatimuksenmukaisuus 
varmistetaan takaamalla 
asiakirjoille tietoturvalliset 
työnkulut 

Väärentämisen 
estävät työkalut 
estävät peukaloinnin 
ja väärinkäytökset

Varaudu tulevaisuuden laajennustarpeisiin sijoittamalla HP-laitteisiin
HP FutureSmart -laiteohjelmisto ja HP Open Extensibility Platform (OXP) ovat saatavana 
HP Enterprise -luokan laitteisiin. Ne ovat innovaatioita, jotka yksinkertaistavat tulostinten 
laiteohjelmistojen ja työnkulun sovellusten kehittämistä ja hallintaa sekä pidentävät HP-laitteiden 
elinkaarta. HP FutureSmart -laiteohjelmisto tekee ominaisuuksien päivittämisestä helppoa. 
Voit asentaa esimerkiksi viimeisimmät tietoturvan parannukset ja mobiililaitteiden 
yhteysvaihtoehdot koko laitekantaasi sitä mukaa kun teknologia kehittyy. HP OXP on 
sovellusalusta, jonka avulla organisaatiot voivat laajentaa HP-laitteidensa ominaisuuksia 
liiketoiminnan sovelluksiin räätälöidyillä ratkaisuilla.

64 %
IT-päälliköistä raportoi  

todennäköisestä tulostimen  
haittaohjelmatartunnasta12

60 %
IT-päälliköistä raportoi 

tulostimen tietomurrosta13
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HP PageWide Flow -monitoimilaitteet

Integroitu 
HP EveryPage 

-teknologia

Suuri
20,6 cm:n
kosketuksella 

toimiva 
ohjauspaneeli

Nopea
kaksipuolinen 

skannaus yhdellä 
pyyhkäisyllä

Säästä aikaa ja työskentele älykkäämmin. HP PageWide Flow -monitoimilaitteet tarjoavat 
työnkulun ominaisuuksia, joilla voit tallentaa oikean sisällön nopeasti, helposti ja tarkasti.

Skannaa jokainen sivu ja huomaa mahdolliset 
virheet ja puuttuvat sivut välittömästi, vaikka 
sivujen paino, koko tai kunto vaihtelisi.

Kehittyneet kuvannuksen ja prosessoinnin 
vaihtoehdot, kuten lähetys Microsoft 
SharePointiin, sisäänrakennettu 
merkintunnistus, automaattinen suunnan 
tunnistus, automaattinen sivujen rajaus ja 
automaattinen sävykorjaus. 

Skannaa nopeammin ja luotettavammin 
jopa 200 kuvaa minuutissa. Pitkäkestoinen 
automaattinen asiakirjojen syöttölaite tukee 
suuren suositellun kuukausivolyymin skannausta.

Lisää tiedostoihin ja sähköpostiin tietoja, 
joiden avulla voit järjestää skannatut dokumentit 
paremmin ja löytää niitä helpommin.

Suuri
ulosvedettävä 
näppäimistö 

helpottaa 
tiedonsyöttöä
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Vallankumouksellinen 
älykkään musteen 
tulostusteknologia

HP PageWide Managed -tulostinten ja -monitoimilaitteiden seuraava sukupolvi tuo käyttöösi 
innovatiivisen HP-teknologian, legendaarisen laadun ja liiketoimintasi tarvitseman vahvan 
tietoturvan. Viemme asiat vielä pidemmälle: saat myös nopeimmat tulostusnopeudet, 
alhaisimman energiankulutuksen ja laajan joukon lisävarusteita.2, 3 Voitat siis kaikessa.

Väri-A3 25 s./min  
-hintaluokka 35 s./min -hintaluokka 45 s./min -hintaluokka

PageWide 
Managed 
P77740 MFP
Jopa 60 s./min4

Jopa 4 650 syöttökapasiteetti
Jopa 30 000 RMPV10

PageWide
Managed 
P75050 -tulostin 
P77750 MFP
Jopa 70 s./min4

Jopa 4 650 
syöttökapasiteetti
Jopa 40 000 RMPV10

PageWide 
Managed 
E77650 MFP
Jopa 70 s./min4

Jopa 4 650 
syöttökapasiteetti
Jopa 40 000 RMPV10

PageWide 
Managed 
P77760 MFP
Jopa 80 s./min4

Jopa 4 650 
syöttökapasiteetti
Jopa 50 000 RMPV10

PageWide 
Managed 
E75160 -tulostin 
E77660 MFP
Jopa 80 s./min4

Jopa 4 650 
syöttökapasiteetti
Jopa 50 000 RMPV10

Flow Flow

PageWide A3 -lisävarusteet

1×550 A3 -syöttölaite 2×2000 A4 -jalusta1×550 A3 -jalusta Nitoja/Lajittelija/Rei'ittäjä3×550 A3 -jalusta
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Väri-A4 35 s./min -hintaluokka

PageWide 
Managed 
P55250 -tulostin
Jopa 75 s./min4

Jopa 1 550 syöttökapasiteetti
Jopa 7 500 RMPV10

PageWide 
Managed 
P57750 MFP
Jopa 75 s./min4

Jopa 1 550 syöttökapasiteetti
Jopa 7 500 RMPV10

PageWide 
Managed 
E55650 -tulostin
Jopa 75 s./min4

Jopa 2 050 syöttökapasiteetti
Jopa 15 000 RMPV10

PageWide 
Managed 
E58650 MFP
Jopa 75 s./min4

Jopa 2 050 syöttökapasiteetti
Jopa 15 000 RMPV10

Flow

PageWide A4 -lisävarusteet

1×500 syöttölaite/jalusta 
(P55250, P57750)

3×500 syöttölaite/jalusta 
(P55250, P57750)

1×500 sivusyöttölaite 
(E55650, E58650)

Kaappi/jalusta 
(E55650, E58650)

3×500 syöttölaite/jalusta 
(E55650, E58650)
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HP PageWide Managed A3

HP PageWide Managed E75160dn -tulostin HP PageWide Managed MFP
E77650dn, E77650dn/dns

HP PageWide Managed Flow MFP 
E77660z/zs/z+

Tuotenumero E75160dn: J7Z06A E77650dn: J7Z13A
E77650dn: J7Z13A
E77650dns: Z5G79A

E77660z: J7Z03A
E77660zs: J7Z07A
E77660z+: Z5G78A

Ohjauspaneeli 10,9 cm:n (4,3 tuuman) värillinen 
kosketusnäyttö

20,6 cm:n (8,1 tuuman) värillinen 
kosketusnäyttö

Tulostusnopeus4

Yksipuolinen Musta ja väri: jopa 60 s./min
ammattilaistilassa; jopa 80 s./min 
yleisessä toimistotilassa

Musta ja väri: jopa 50 s./min 
ammattilaistilassa; jopa 70 s./min 
yleisessä toimistotilassa

Musta ja väri: jopa 60 s./min
ammattilaistilassa; jopa 80 s./min 
yleisessä toimistotilassa

Kaksipuolinen Musta ja väri: jopa 42 kuvaa/min 
ammattilaistilassa

Musta ja väri: jopa 35 kuvaa/min 
ammattilaistilassa

Musta ja väri: jopa 42 kuvaa/min 
ammattilaistilassa

Ensimmäisen sivun 
tulostus5 Musta ja väri: jopa 7 sekunnissa valmiustilasta (kaikki mallit)

Skannausominaisuudet6

Yksipuolinen 
skannausnopeus Ei saatavilla Musta ja väri: jopa 100 kuvaa/min

Kaksipuolinen 
skannausnopeus Ei saatavilla Musta ja väri: jopa 200 kuvaa/min

Lisäominaisuudet Hardware Integration Pocket, integroitu suorituskykyinen tietoturvallinen HP-kiintolevy; vain zs-mallit: in-line-viimeistelijä

Flown ominaisuudet Ei saatavilla Ulosvedettävä näppäimistö, HP EveryPage, integroitu merkintunnistus, 
lähetysmahdollisuus Microsoft SharePoint®-sovellukseen
(vain z/zs-mallit), in-line-viimeistelijä (vain zs-mallit)

Syöttö Vakio: jopa 550 arkkia, maksimi: jopa 4 650 arkkia (valinnaisilla lisävarusteilla)

RMPV10 2 500–50 000 sivua 2 500–40 000 sivua 2 500–50 000 sivua

HP PageWide Managed
P75050dw -tulostin

HP PageWide Managed MFP
77740dn/z/zs

HP PageWide Managed MFP
77750zs

HP PageWide Managed MFP
P77760z

Tuotenumero P75050dw: Y3Z47B P77740dn: Y3Z57B
P77740z: W1B39B
P77740zs: W1B40B

P77750zs: W1B41B P77760z: W1B38B

Ohjauspaneeli 10,9 cm:n (4,3 tuuman) värillinen 
kosketusnäyttö

dn/dw: 10,9 cm:n (4,3 tuuman) värillinen kosketusnäyttö; z/zs: 20,6 cm:n (8,1 tuuman) värillinen 
kosketusnäyttö

Tulostusnopeus4

Yksipuolinen Musta ja väri: jopa 50 s./min 
ammattilaistilassa; jopa 70 s./min 
yleisessä toimistotilassa

Musta ja väri: jopa 40 s./min 
ammattilaistilassa; jopa 60 s./min 
yleisessä toimistotilassa

Musta ja väri: jopa 50 s./min 
ammattilaistilassa; jopa 70 s./min 
yleisessä toimistotilassa

Musta ja väri: jopa 60 s./min 
ammattilaistilassa; jopa 80 s./min 
yleisessä toimistotilassa

Kaksipuolinen Musta ja väri: jopa 35 kuvaa/min 
ammattilaistilassa

Musta ja väri: jopa 28 kuvaa/min 
ammattilaistilassa

Musta ja väri: jopa 35 kuvaa/min 
ammattilaistilassa

Musta ja väri: jopa 42 kuvaa/min 
ammattilaistilassa

Ensimmäisen sivun 
tulostus5 Jopa 7 sekunnissa valmiustilasta, musta/väri

Skannausominaisuudet6

Yksipuolinen 
skannausnopeus Ei saatavilla Musta ja väri: jopa 55 kuvaa/min

Kaksipuolinen 
skannausnopeus Ei saatavilla Musta ja väri: jopa 45 kuvaa/min

Lisäominaisuudet vain z/zs-mallit: Hardware Integration Pocket; vain zs-mallit: in-line-viimeistelijä

Syöttö Vakio: jopa 550 arkkia, maksimi: jopa 4 650 arkkia (valinnaisilla lisävarusteilla)

RMVP10 2 500–40 000 sivua 2 500–30 000 sivua 2 500–40 000 sivua 2 500–50 000 sivua
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HP PageWide Managed A4

Valinnaiset syöttö- ja viimeistelyvarusteet

HP PageWide Managed E55650dn -tulostin HP PageWide Managed E58650dn, Flow MFP E58650z

Tuotenumero E55650dn: L3U44A E58650dn: L3U42A
E58650z: L3U43A

Ohjauspaneeli 10,9 cm:n (4,3 tuuman) värillinen kosketusnäyttö 20,6 cm:n (8,1 tuuman) värillinen kosketusnäyttö

Tulostusnopeus4

Yksipuolinen Musta ja väri: jopa 50 s./min ammattilaistilassa; jopa 75 s./min yleisessä toimistotilassa

Kaksipuolinen Musta ja väri: jopa 25 kuvaa/min ammattilaistilassa

Ensimmäisen sivun tulostus5 Jopa 7 sekunnissa valmiustilasta, musta/väri

Skannausominaisuudet6

Yksipuolinen 
skannausnopeus

Ei saatavilla dn-malli: musta, A4: jopa 44 kuv./min (letter, jopa 46 kuv./min); 
väri, A4: jopa 40 kuv./min, (letter, jopa 42 kuv./min); 
z-malli: musta ja väri, A4: jopa 45 kuv./min, (letter, jopa 47 kuv./min)

Kaksipuolinen 
skannausnopeus

Ei saatavilla dn-malli: musta, A4: jopa 44 kuv./min (letter, jopa 46 kuv./min); 
väri, A4: jopa 40 kuv./min, (letter, jopa 42 kuv./min); 
z-malli: musta ja väri, A4: jopa 70 kuv./min, (letter, jopa 74 kuv./min)

Lisäominaisuudet Hardware Integration Pocket Hardware Integration Pocket, integroitu suorituskykyinen 
tietoturvallinen HP-kiintolevy

Flown ominaisuudet Ei saatavilla Ulosvedettävä näppäimistö, HP EveryPage, integroitu merkintunnistus, 
lähetysmahdollisuus Microsoft SharePoint®-sovellukseen (vain z-mallit)

Syöttö Vakio: jopa 550 arkkia, maksimi: jopa 2 050 arkkia (valinnaisilla lisävarusteilla)

RMPV10 2 000–15 000 sivua 

HP PageWide Managed P55250dw -tulostin HP PageWide Managed MFP P57750dw

Tuotenumero P55250dw: J6U55 P57750dw: J9V82

Ohjauspaneeli 10,9 cm:n (4,3 tuuman) värillinen kosketusnäyttö

Tulostusnopeus4

Yksipuolinen Musta ja väri: jopa 50 s./min ammattilaistilassa; jopa 75 s./min yleisessä toimistotilassa

Kaksipuolinen Musta ja väri: jopa 25 s./min ammattilaistilassa; jopa 38 s./min yleisessä toimistotilassa

Ensimmäisen sivun tulostus5 Musta ja väri: jopa 6 sekunnissa valmiustilasta (kaikki mallit)

Skannausominaisuudet6

Yksipuolinen 
skannausnopeus Ei saatavilla Musta ja väri, A4: jopa 20 kuvaa/min, (letter, jopa 25 kuvaa/min)

Kaksipuolinen 
skannausnopeus Ei saatavilla Musta ja väri, A4: jopa 22 kuvaa/min, (letter, jopa 26 kuvaa/min)

Syöttö Vakio: jopa 550 arkkia, maksimi: jopa 1 550 arkkia (valinnaisilla lisävarusteilla)

RMPV10 1 000–7 500 sivua 

Laitteet Yhteensopivat lisävarusteet

PageWide Managed  
P77740 MFP, P75050 
-tulostin, P77750 MFP, 
P77760 MFP, E77650 MFP, 
E75160 -tulostin, E77660 MFP

Syöttö: 1×550 A3-syöttölaite (P1V16A)13, 1×550 A3-syöttölaite/kaappi (P1V17A), 2×2000 A4-syöttölaite/jalusta (P1V19A),  
3×550 A3-syöttölaite/jalusta (P1V18A)
Viimeistely: Nitoja/lajittelija/rei'ittäjä (Z4L04A)

PageWide Managed P55250 
-tulostin, P57750 MFP

Syöttö: 1×500 syöttölaite (D3Q23A), 2x500 syöttölaite/jalusta (P0V04)
Viimeistely: Ei saatavana

PageWide Managed E55650 
-tulostin, E58650 MFP

Syöttö: 1×500 syöttölaite (G1W43A), kaappi/jalusta (G1W44A), 3×500 syöttölaite/jalusta (G1W45A)
Viimeistely: Ei saatavana



Huomautuksia
 1  Koskee HP Enterprise-luokan laitteita, jotka on esitelty alkuvuonna 2015. Perusteena on HP:n katselmus 2016 julkaistuista kilpailevien, saman luokan tulostinten 

integroiduista tietoturvaominaisuuksista. Vain HP tarjoaa tietoturvaominaisuuksien yhdistelmän, joka yhdistää eheyden tarkistamisen BIOSin itsekorjaaviin 
toimintoihin asti. Tuleva FutureSmart -palvelupäivitys voi olla tarpeen tietoturvaominaisuuksien aktivoimiseksi. Luettelo yhteensopivista tulostimista on osoitteessa: 
h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=4AA6-1177EEW. Lisätietoja on osoitteessa: hp.com/go/printersecurityclaims.

 2  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 toimistotilassa, eivätkä sisällä ensimmäisen sivun tulostusta. Lue lisää osoitteessa hp.com/go/printerspeeds.

 3  HP:n ennuste perustuu suuryritysluokan laitteiden TEC-tietoihin energiakulutuksesta. 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.

 4  Mitattu ISO/IEC 24734:n mukaisesti, ei-oletusarvoisessa, yleisessä toimistotulostustilassa. Ammattilaistulostustilan oletusnopeus ISO/IED 24734:n mukaisesti mitattuna on 20 s./min 
vähemmän kuin yleisessä toimistotulostustilassa.

 5  Mitattu ISO/IEC 17629-standardia käyttäen. Ensimmäisen sivun tulostuksen tarkka nopeus vaihtelee järjestelmäkokoonpanon, ohjelmistosovelluksen, ajurin ja asiakirjan 
monimutkaisuuden mukaan. Lue lisää osoitteessa hp.com/go/printerclaims.

 6  Skannausnopeus mitattu automaattisen asiakirjojen syöttölaitteen avulla. Todellinen prosessointinopeus voi vaihdella riippuen skannauksen resoluutiosta, verkon olosuhteista, 
tietokoneen suorituskyvystä sekä sovelluksista. 

 7  Kestävyys vettä, tahraantumista, haalistumista ja korostuskynää vastaan mitattu ISO 11798:n mukaisesti ja HP:n sisäisenä testauksena. Lisätietoja on osoitteessa  
hp.com/go/printpermanence.

 8 Kaikki tuotteet eivät ole saatavana kaikilla alueilla. Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.

 9  Väite luokkansa parhaasta tietoturvasta perustuu HP:n vertailuun kilpailevien saman luokan ammattitason tulostinten tietoturvaominaisuuksista tammikuussa 2016. Lisätietoja 
on osoitteessa hp.com/go/printersecurityclaims.

 10  Laitteen optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi HP suosittelee, että kuukaudessa tulostettujen sivujen määrä pidetään annetuissa rajoissa. Suositus perustuu tarvikkeiden 
vaihtoväliin ja laitteen käyttöikään pidennetyn takuuajan puitteissa.

 11  Väite pienemmästä huolto-osien tarpeesta perustuu BLI-analyysiin, joka tehtiin luokkansa johtaville A3-koon monitoimilaitteille elokuussa 2016. Laskelmiin on käytetty valmistajien 
julkisesti saatavana olevaa ja/tai julkaistua tietoa pitkäkestoisten tarvikkeiden sivutuotosta. Oletuksena on 600 000 sivun tulostusmäärä (60 % mustavalko-, 40 % väritulosteita). 
Markkinaosuus perustuu IDC:n tuottamaan tietoon Q2/2016.

 12 Ponemon Institute, ”Annual Global IT Security Benchmark Tracking Study,” maaliskuu 2015.

 13 Ponemon Institute, ”Insecurity of Network-Connected Printers,” lokakuu 2015.

 14  HP JetAdvantage Security Manager on ostettava erikseen. Lisätietoja on osoitteessa hp.com/go/securitymanager. Väite kilpailukyvystä perustuu HP:n sisäiseen tutkimukseen kilpailijoiden 
tuotteista (Device Security Comparison, tammikuu 2015) sekä Solutions-raporttiin HP JetAdvantage Security Manager 2.1, tuottajana Buyers Laboratory LLC, helmikuu 2015.

 15 1×550 A3 -syöttölaite ei ole saatavana HP PageWide Managed P75050 -tulostimelle.
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