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Vážený zákazníku,
Určitě si přejete i vy, aby ve vaší kanceláři všechno
dokonale fungovalo. Každý se chce soustředit na
svou práci bez toho, aby musel ztrácet čas zbytečným zdržováním. Kdo by chtěl řešit problémy
s neposlušnou tiskárnou nebo stávkujícím skenerem,
když hoří důležité termíny? Jenže jak se podobným
nepříjemnostem vyhnout?
Asi se všichni shodneme na tom, že pro plynulý
chod kanceláře jsou důležité kvalitní a spolehlivé
přístroje.To však nemusí vždy stačit. Dalším důležitým předpokladem je jejich vzájemná kompatibilita. Co z toho, že máte špičková zařízení, která
si nerozumějí? I proto stále více firem nekupuje
jednotlivá zařízení samostatně, ale upřednostňuje
vlastní komplexní řešení. Optimální sestavu kancelářských zařízení ovšem najdete pouze tehdy, když
máte k dispozici opravdu široký výběr ve všech
produktových řadách.
Nabídka společnosti HP splňuje všechny tyto předpoklady. Díky čelnímu postavení na trhu, dlouholeté
tradici a inovativním přístupům dokážeme splnit i
ty nejnáročnější požadavky. Přesvědčte se sami a
kontaktujte naše kvalifikované prodejce, kteří vám
vždy rádi poradí a pomohou.

04 HP černobílé laserové tiskárny
HP LASERJET P1005, HP LASERJET P1006, HP LASERJET P1505/P1505n, HP LASERJET P2035, HP LASERJET P2055d/P2055dn, HP LASERJET P3005,
HP LASERJET P4014/P4015, HP LASERJET P4515, HP LASERJET 5200, HP LASERJET 9040/9050

08 HP barevné laserové tiskárny
HP COLOR LASERJET CP1215, HP COLOR LASERJET CP1515n, HP COLOR LASERJET CP2025, HP COLOR LASERJET CP3525, HP COLOR LASERJET 4700,
HP COLOR LASERJET 5550, HP COLOR LASERJET CP6015n/CP6015dn/CP6015xh

12 HP multifunkční laserová zařízení
HP LASERJET M1120/M1120n MFP, HP LASERJET M1319f MFP, HP LASERJET M1522n MFP, HP LASERJET M1522nf MFP, HP LASERJET M2727nf MFP,
HP LASERJET M2727nfs MFP, HP LASERJET M3027 MFP, HP LASERJET M3035 MFP, HP LASERJET M4345 MFP, HP LASERJET M5025 MFP,
HP LASERJET M5035 MFP, HP LASERJET M9040/M9050 MFP, HP COLOR LASERJET CM1312/CM1312nfi MFP, HP COLOR JASERJET CM2320 nf/fxi MFP,
HP COLOR LASERJET CM3530 MFP, HP COLOR LASERJET CM4730 MFP, HP COLOR LASERJET CM6040 MFP, HP DIGITAL SENDER 9250C,
HP CM8050 COLOR MFP, HP CM8060 COLOR MFP

22 HP inkoustové tiskárny
HP OFFICEJET H470/H470b/H470wbt, HP DESKJET 6980, HP OFFICEJET PRO K5400n/K5400dn/K5400dtn, HP OFFICEJET K7100,
HP OFFICEJET PRO K8600/K8600dn, HP BUSINESS INKJET 2800, HP OFFICEJET J3680 AiO, HP OFFICEJET J5780 AiO, HP OFFICEJET J6410 AiO,
HP OFFICEJET PRO L7480, HP OFFICEJET PRO L7590/L7680, HP OFFICEJET PRO L7780

26 HP skenery
HP Scanjet 5590, HP Scanjet 8270, HP Scanjet N6010, HP Scanjet 7800, HP Scanjet N7710, HP Scanjet N8420, HP Scanjet N8460, HP Scanjet N9120

30 HP velkoformátové tiskárny
HP DESIGNJET 70/110 PLUS, HP DESIGNJET 500 PLUS, HP DESIGNJET T610, HP DESIGNJET T1100, HP DESIGNJET T1100 MFP, HP DESIGNJET 4000,
HP DESIGNJET 4500, HP DESIGNJET 90/130, HP DESIGNJET Z2100/Z3200, HP DESIGNJET Z6100, HP DESIGNJET 4500 MFP, HP DESIGNJET 4500 SCANNER

34 HP tiskové servery Jetdirect/PPU
HP JETDIRECT 170X, HP JETDIRECT 175X, HP JETDIRECT 300X, HP JETDIRECT 510X, HP JETDIRECT EN1700, HP JETDIRECT EN3700,
HP JETDIRECT EW2400 WIRELESS PRINT SERVER, HP HIGH-PERFORMANCE EIO HARD DISK, HP 1284B PARALLEL EIO CARD, HP JETDIRECT 630N,
HP JETDIRECT 635N, HP JETDIRECT 690N WIRELESS PRINT SERVER

Věříme, že produkty s logem HP se stanou trvalým
přínosem pro váš byznys.

2

3

Černobílé tiskárny

Aby vás netlačil čas
Byznys klade stále vyšší nároky na rychlost,
výkon a efektivnost. A přesně takové vlastnosti
mají černobílé tiskárny HP LaserJet! Vyberte si
z naší bohaté nabídky a sami uvidíte, že laserové tiskárny od HP dosahují vysoké kvality i při
největší zátěži. Ušetříte při tom nejen finanční
prostředky, ale díky rychlosti a spolehlivosti
i mnoho drahocenného času.
HP LaserJet P2035
Ideální tiskárna pro malé a střední
firmy
• až 30 str./min., výstup první strany za méně
než 8 sek.
• 1 200 x 1 200 dpi
• paměť 16 MB
• vysokorychlostní připojení USB 2.0
• vstupní zásobník papíru na 250 listů
• víceúčelový na 50 listů
• měsíční zátěž 25 000 stran
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Černobílé tiskárny

HP LASERJET P1005

HP LASERJET P1006

HP LASERJET P1505 / P1505n

HP LASERJET P4014 / 4015

HP LASERJET P4515

• až 14 str./min., výstup první strany za méně
než 9 sek.
• 600 x 600 dpi
• paměť 2 MB
• vysokorychlostní připojení USB 2.0
• tisk na bázi hostitele
• vstupní zásobník papíru na 150 listů
• měsíční zátěž 5 000 stran

• až 16 str./min., výstup první strany za méně
než 9 sek.
• 600 x 600 dpi
• paměť 8 MB
• vysokorychlostní připojení USB 2.0
• tisk na bázi hostitele
• vstupní zásobník papíru na 150 listů, víceúčelový na 10 listů
• měsíční zátěž 5 000 stran

• až 23 str./min., výstup první strany za méně
než 6,5 sek.
• 600 x 600 dpi
• paměť 2/8 MB
• vysokorychlostní připojení USB 2.0
• tisk na bázi hostitele
• vstupní zásobník papíru na 250 listů, prioritní
na 10 listů
• měsíční zátěž 8 000 stran

• až 43/50 str./min., výstup první strany za méně než 8,5 sek.
• 1 200 x 1 200 dpi
• paměť 96/128 MB (max. 608/640 MB)
• procesor 540 MHz
• USB 2.0, 1 EIO slot, 1 externí a 2 interní hostitelské porty „USB 2.0-like“
pro připojení 3. strany, zabudovaný tiskový server HP Jetdirect Gigabit
Ethernet (model P4015)
• tiskové jazyky HP PCL 6, HP PCL 5e a HP PostScript Level 3 emulace,
přímý tisk PDF v 1.4
• vstupní zásobník na 600 listů rozšiřitelný až na 3 600 listů
• měsíční zátěž 175 000 / 225 000 stran

• až 60 str./min., výstup první strany za méně než 8,5 sek.
• 1 200 x 1 200 dpi
• paměť 128 MB (max. 640 MB)
• procesor 540 MHz
• USB 2.0, 1 EIO slot, 1 externí a 2 interní hostitelské porty „USB 2.0-like“
pro připojení 3. strany, zabudovaný tiskový server HP Jetdirect Gigabit
Ethernet s IPSec
• tiskové jazyky HP PCL 6, HP PCL 5e a HP PostScript Level 3 emulace,
přímý tisk PDF v 1.4
• vstupní zásobník na 600 listů rozšiřitelný až na 3 600 listů
• měsíční zátěž 275 000 stran
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HP LASERJET P2035

HP LASERJET P2055d/P2055dn

HP LASERJET P3005

HP LASERJET 5200

HP LASERJET 9040 / 9050

• až 30 str./min., výstup první strany za méně
než 8 sek.
• 600 x 600 dpi s FastRes 1 200
• paměť 16 MB
• vysokorychlostní připojení USB 2.0
• vstupní zásobník papíru na 250 listů
• víceúčelový podavač na 50 listů
• měsíční zátěž 25 000 stran

• až 33 str./min., výstup první strany za méně
než 9 sek.
• 1 200 x 1 200 dpi
• paměť 64 MB, možnost rozšíření až do 384
MB
• USB 2.0 / USB 2.0, Ethernet
• vstupní zásobník papíru na 250 listů
• maximální vstupní kapacita 500 listů
• víceúčelový podavač na 50 listů
• automatický oboustranný tisk
• HP PCL 6, HP PCL 5 a HP PostScript Level 3
emulace
• měsíční zátěž 50 000 stran

• až 33 str./min., výstup první strany za méně
než 9,5 sek.
• 1 200 x 1 200 dpi
• paměť 48 MB, možnost rozšíření až do 320
MB, připojení USB 2.0
• volitelný automatický oboustranný tisk
• HP PCL 5e, HP PCL 6 a HP PostScript Level 3
emulace
• vstupní víceúčelový zásobník na 100 listů
• maximální vstupní kapacita až 1 100 listů
• měsíční zátěž 100 000 stran

• až 35 str./min. A4, až 18,5 str./min. A3, výstup první strany za méně
než 10 sek.
• 1 200 x 1 200 dpi
• paměť 48 MB, možnost rozšíření až do 512 MB
• připojení USB 2.0, zabudovaný tiskový server HP Jetdirect, EIO slot
• HP PCL 6, HP PCL 5e a HP PostScript Level 3 emulace
• volitelný automatický oboustranný tisk
• vstupní víceúčelový zásobník na 100 listů
• tisk na papír až do velikosti A3+
• měsíční zátěž 65 000 stran

• až 40/50 str./min. A4, 26 str./min. A3, výstup první strany za méně
než 8 sek.
• HP FastRes 1200 (1 200 dpi)
• paměť 64 MB s možností rozšíření až do 512 MB
• PCL 5e a PCL 6, emulace PostScript Level 3
• 2 volitelné EIO sloty, paralelní port, volitelné interní a externí síťové karty
HP Jetdirect
• víceúčelový vstupní zásobník papíru na 100 listů, max. vstupní kapacita
papíru 3 100 listů
• volitelný oboustranný tisk, sešívačka/stohovač, sortér, multifunkční dokončovací zařízení
• měsíční zátěž 300 000 stran
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Zvyšte výkonnost, produktivitu a návratnost investic s balíčky podpůrných služeb HP Care Pack. Pro dosažení nejvyšší kvality tisku používejte výhradně originální spotřební materiál HP.

D – produkt poskytuje tisk na obě strany listů • T – produkt nevybaven dalším zásobníkem papíru • N – produkt umožňuje práci v síti • S – produkt je vybaven sešívačkou/stohovačem • W – produkt umožňuje
bezdrátové připojení WLAN
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Barevné tiskárny

Ostře sledované barvy
Obohaťte své pracovní dokumenty o čisté,
ostré a jasné barvy! Špičkové laserové tiskárny
HP COLOR LASERJET vám nabízejí úžasnou
pestrost, která zapůsobí na každého. Určitě
také oceníte jejich výjimečnou rychlost, bohaté
možnosti připojení a vysoké objemy tisku
– až do 200 000 stran měsíčně. Nabídka je
opravdu široká, takže si můžete vybrat tiskárnu
přesně podle potřeb vaší firmy.

HP COLOR LASERJET CP1515n
Rychlá a jednoduchá tiskárna pro
malé firmy
• 12 str./min. čb a 8 str./min. v barvě
• 600 x 600 dpi s HP ImageREt 3600
• paměť 96 MB
• vstupní zásobník papíru na 150 listů,
10 obálek a až 50 diapozitivů
• vysokorychlostní připojení USB 2.0, 10/100
Base-TX s konektorem RJ45
• HP PCL 6 a HP PostScript Level 3 emulace
• měsíční zátěž 30 000 stran
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HP COLOR LASERJET CP1215

HP COLOR LASERJET CP1515n

HP COLOR LASERJET 4700

HP COLOR LASERJET 5550

• 12 str./min. čb a 8 str./min. v barvě
• 600 x 600 dpi s HP ImageREt 2400
• paměť 16 MB
• vstupní zásobník papíru na 150 listů, 10 obálek a až 50 diapozitivů
• vysokorychlostní připojení USB 2.0
• HP PCL 6 a HP PostScript Level 3 emulace
• měsíční zátěž 25 000 stran

• 12 str./min. čb a 8 str./min. v barvě
• 600 x 600 dpi s HP ImageREt 3600
• paměť 96 MB
• vstupní zásobník papíru na 150 listů, 10 obálek a až 50 diapozitivů
• vysokorychlostní připojení USB 2.0, 10/100Base-TX s konektorem RJ 45
• HP PCL 6 a HP PostScript Level 3 emulace
• měsíční zátěž 30 000 stran

• 30 str./min. čb i v barvě
• HP ImageREt 3600 s 600 dpi
• paměť 128 MB (max. 544 MB), 32 MB interní flash paměť
• vstupní kapacita papíru 600 listů, standard max. 2 100 listů
• HP PCL 6, HP PCL 5 a HP PostScript Level 3 emulace, přímý tisk PDF
• paralelní port, USB 2.0, otevřené EIO sloty, HP Jetdirect Embedded Print
Server
• automatický oboustranný tisk (u modelů dn, dtn a ph+)
• volitelná sešívačka/stohovač
• měsíční zátěž 100 000 stran

• tisk až do formátu A3
• až 28 str./min. A4, 14 str./min. A3 čb i v barvě, výstup první strany
za 16 sek.
• HP ImageREt 3600
• velkokapacitní tonery
• kapacita zásobníku max. 2 100 listů
• volitelný tiskový server HP Jetdirect 620 Fast Ethernet
• automatický oboustranný tisk (u modelů dn, dtn a hdn)
• volitelné: přídavné zásobníky papíru, pevný disk HP EIO 20 GB
• měsíční zátěž 120 000 stran

Barevné tiskárny

A3

A3

HP COLOR LASERJET CP2025

HP COLOR LASERJET CP3525

• 20 str./min. čb i v barvě
• 600 x 600 dpi s HP ImageREt 3600
• paměť 128 MB s možností rozšíření do 384 MB
• HP PCL 5c, HP PCL 6 a HP PostScript Level 3 emulace
• vstupní zásobník papíru na 250 listů, volitelný zásobník na 250 listů
• vstupní víceúčelový podavač na 50 listů
• automatický oboustranný tisk (model P2025dn)
• vysokorychlostní připojení USB 2.0, 10/100 Ethernet
• měsíční zátěž 40 000 stran

• 30 str./min. čb i v barvě, výstup první strany za 17 sek.
• HP ImageREt 3600 s 1 200 dpi
• paměť 256 MB rozšiřitelná do 1 GB
• HP PCL 6, HP PCL 5 a HP PostScript Level 3 emulace
• řízení přístupu k barevnému tisku
• USB 2.0, HP Jetdirect
• vstupní kapacita papíru na 350 listů, max. 850 listů
• automatický oboustranný tisk (pouze u modelů dn,x)
• měsíční zátěž 75 000 stran
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Zvyšte výkonnost, produktivitu a návratnost investic s balíčky podpůrných služeb HP Care Pack. Pro dosažení nejvyšší kvality tisku používejte výhradně originální spotřební materiál HP.

HP COLOR LASERJET
CP6015n / CP6015dn / CP6015xh
• až 41 str./min. čb i v barvě
• 600 x 600 dpi s HP ImageREt 4800
• paměť 512 MB
• vstupní zásobník na 500 listů, víceúčelový na 100 listů
• HP PCL 6, HP PCL 5 a HP PostScript Level 3 emulace, nativní tisk PDF
(v 1.3)
• 2 x USB 2.0, 2 x EIO slot, tiskový server 1 HP Jetdirect Gigabit Ethernet
• automatický oboustranný tisk (ruční u modelu CP6015n)
• měsíční zátěž 175 000 stran

D – produkt poskytuje tisk na obě strany listů • T – produkt nevybaven dalším zásobníkem papíru • N – produkt umožňuje práci v síti • S – produkt je vybaven sešívačkou/stohovačem • W – produkt umožňuje
bezdrátové připojení WLAN
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Kompletní kancelář na 1m2
Zdá se vám, že na kompletní vybavení
kanceláře je potřeba příliš mnoho zařízení?
Multifunkční zařízení

Zkuste na to jít jinak. Ideálním řešením je
praktické multifunkční zařízení od HP. Zařízení
typu „vše v jednom“ dokážou bez problémů
tisknout, kopírovat, faxovat, skenovat i sdílet
dokumenty a zabírají přitom minimum prostoru.
Přidejte k tomu ještě sešívačku a stohovač
a získáte skutečně všestranného pomocníka
pro váš byznys.

HP COLOR LASERJET
CM3530 MFP
Výkonné a spolehlivé zařízení
pro zvýšení produktivity vašeho
pracovního týmu
• tisk/kopírování 30/30 str./min.
• výstup první strany za 11,3 /12,5 sek. čb/barevně
• 600 x 600 dpi s HP ImageRet 3600
• paměť 512 MB s možností rozšíření do 1 GB
• skenování ploché přes ADF
• faxování 33,6 kb/s, paměť na 100 čísel
• automatický podavač dokumentů na 50 listů (ADF)
• vstupní zásobník na 500 listů
• vstupní víceúčelový podavač na 100 listů
• automatický oboustranný tisk
• měsíční zátěž až 75 000 stran
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HP LASERJET M1319f MFP

HP LASERJET M1522n MFP

HP LASERJET M3027 MFP

HP LASERJET M3035 MFP

HP LASERJET M4345 MFP

• tisk 19 stran za minutu, kopírování až 14
• výstup první strany za méně než 7 sek.
• 600 x 600 dpi (1 200 dpi efektivně)
• paměť 32 MB
• tisk na bázi hostitele
• skenování: ploché, 1 200 dpi, 24-bitová
hloubka
• USB 2.0, 10/100BT Ethernet (u modelu
M1120n)
• vstupní zásobník na 250 listů, prioritní na
10 listů
• měsíční zátěž 5 000 stran

• tisk/kopírování až 18 stran za minutu
• 600 x 600 dpi
• paměť 32 MB
• faxování: 33,6 kb/s
• USB 2.0, port RJ-11 pro fax, výstupní port
RJ-11
• vstupní zásobník na 250 listů, prioritní na
10 listů
• automatický podavač dokumentů na 30 listů
(ADF)
• měsíční zátěž 8 000 stran

• tisk/kopírování až 23 stran za minutu
• výstup první strany za méně než 9,5 sek.
• 600 x 600 dpi (1 200 dpi efektivně)
• paměť 64 MB
• HP PCL 6, HP PCL 5, emulace HP PostScript
Level 3
• skenování: ploché přes ADF, 1 200 dpi,
24-bitová hloubka
• USB 2.0 10/100BT Ethernet
• vstupní zásobník na 250 listů, prioritní na 10 listů
• automatický podavač dokumentů na 50 listů
(ADF)
• měsíční zátěž 8 000 stran

• tisk/kopírování až 27 stran za minutu
• výstup první strany za 10 sek.
• 1 200 x 1 200 dpi
• paměť 256 MB s možností rozšíření do
512 MB
• skenování: ploché přes ADF
• faxování: 33,6 kb/s
• automatický podavač dokumentů na 50 listů
• vstupní zásobník na 500 listů
• vstupní víceúčelový zásobník na 100 listů
• měsíční zátěž 75 000 stran

• tisk/kopírování 35 stran za minutu
• výstup první strany za 10 sek.
• 1 200 x 1 200 dpi
• paměť 256 MB s možností rozšíření do
512 MB
• skenování: ploché přes ADF
• faxování: 33,6 kb/s
• automatický podavač dokumentů na 50 listů
(ADF)
• vstupní zásobník na 500 listů
• vstupní víceúčelový zásobník na 100 listů
• měsíční zátěž 75 000 stran

• tisk/kopírování až 43 stran za minutu
• výstup první strany do 10 sek.
• HP FastRes 1200
• paměť 256 MB s možností rozšíření do
512 MB
• vstupní kapacita papíru 600 listů, 1 100 max.
• automatický podavač dokumentů na 50 listů
• volitelný analogový fax
• volitelný automatický oboustranný tisk
• volitelná sešívačka/stohovač
• volitelný výstupní zásobník s 3 přihrádkami,
stojan pod tiskárnu s odkládací skříňkou
• měsíční zátěž 200 000 stran

A3

A3

A3

HP LASERJET M1522nf MFP

HP LASERJET M2727nf MFP

HP LASERJET M2727nfs MFP

HP LASERJET M5025 MFP

HP LASERJET M5035 MFP

HP LASERJET M9040/M9050 MFP

• tisk/kopírování až 23 stran za minutu
• výstup první strany za méně než 9,5 sek.
• 600 x 600 dpi (1 200 dpi efektivně)
• paměť 64 MB
• skenování: ploché přes ADF, 1 200 dpi,
24-bitová hloubka
• faxování: 33,6 kb/s
• USB 2.0 10/100BT Ethernet
• vstupní zásobník na 250 listů, prioritní na 10 listů
• automatický podavač dokumentů na 50 listů
(ADF)
• měsíční zátěž 8 000 stran

• tisk/kopírování až 26 stran za minutu
• výstup první strany za méně než 10 sek.
• 1 200 x 1 200 dpi
• paměť 64 MB(max. 320 MB)
• skenování: ploché přes ADF, 1 200 dpi,
24-bitová hloubka
• faxování: 33,6 kb/s
• USB 2.0 10/100BT Ethernet , port RJ-11 pro
fax, výstupní port RJ-11
• vstupní zásobník na 250 listů
• automatický podavač dokumentů na 50 listů
(ADF)
• měsíční zátěž 15 000 stran

• tisk/kopírování až 26 stran za minutu
• výstup první strany za méně než 10 sek.
• 1 200 x 1 200 dpi
• paměť 64 MB (max. 320 MB)
• skenování: ploché přes ADF, 1 200 dpi,
24-bitová hloubka
• faxování: 33,6 kb/s
• USB 2.0 10/100BT Ethernet , port RJ-11 pro
fax, výstupní port RJ-11
• 2x vstupní zásobník na 250 listů
• automatický podavač dokumentů na 50 listů
(ADF)
• měsíční zátěž 15 000 stran

• tisk/kopírování 25 stran za minutu
• výstup první strany za 10 sek.
• 1 200 x 1 200 dpi
• paměť 256 MB s možností rozšíření do
512 MB
• skenování: ploché přes ADF
• faxování: 33,6 kb/s
• tisk na papír až do velikosti A3
• automatický podavač dokumentů na 50 listů
• maximální vstupní kapacita až 2 100 listů
• vstupní víceúčelový zásobník na 100 listů
• měsíční zátěž 200 000 stran

• tisk/kopírování 35 stran za minutu
• výstup první strany za 10 sek.
• 1 200 x 1 200 dpi
• paměť 256 MB s možností rozšíření do
512 MB
• skenování: ploché přes ADF
• faxování: 33,6 kb/s
• automatický podavač dokumentů na 50 listů
(ADF)
• maximální vstupní kapacita až 2 100 listů
• vstupní zásobník na 500 listů
• měsíční zátěž 200 000 stran

• až 40 str./min. A4, 28 str./min. A3 (M9040
MPF), až 50 str./min. A4, 28 str./min. A3
(M9050 MFP), první strana za méně než 9,5 s
• skenování: ploché přes ADF, 600 dpi, 30-bit. hl.
• PCL 5e a PCL 6, emulace PostScript Level 3, přímý
tisk PDF (v 1.3), XHTML-Print v 0.95 HP PJL, PML
• USB 2.0, 1 EIO slot, vestavěný tiskový server
HP Jetdirect, Gigabit Ethernet, 1 konektor Jetlink
• volitelné: sešívačka/stohovač, sortér, multifunkční dokončovací zařízení
• víceúčelový vstupní zásobník papíru na 100
listů, max. vstupní kapacita 3 100 listů
• měsíční zátěž 300 000 stran
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Zvyšte výkonnost, produktivitu a návratnost investic s balíčky podpůrných služeb HP Care Pack. Pro dosažení nejvyšší kvality tisku používejte výhradně originální spotřební materiál HP.

D – produkt poskytuje tisk na obě strany listů • T – produkt nevybaven dalším zásobníkem papíru • N – produkt umožňuje práci v síti • S – produkt je vybaven sešívačkou/stohovačem • W – produkt umožňuje
bezdrátové připojení WLAN
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HP LASERJET M1120/M1120n MFP

HP COLOR LASERJET CM1312 MFP/CM1312 nfi MFP

HP COLOR LASERJET CM2320 nf/fxi MFP

HP COLOR LASERJET CM6040 MFP

HP DIGITAL SENDER 9250c

• tisk a kopírování až 12 str./min. čb a 8 str./min. v barvě
• výstup první strany za 25,5 sek.
• 600 x 600 dpi s HP ImageRet 3600
• skenování: ploché, 1 200 dpi, 24-bitové barvy
• USB 2.0
• vstupní zásobník na 150 listů (u modelu CM1312)
• vstupní zásobník na 250 listů (u modelu CM1312 nfi)
• měsíční zátěž 30 000 stran
• faxování: 33,6 kb/s, paměť faxu až 250 stran (u modelu CM1312 nfi)
• sloty na paměťovou kartu

• tisk a kopírování až 20 str./min. čb a 20 str./min. v barvě
• paměť 160 MB
• 600 x 600 dpi
• skenování: ploché, 1 200 dpi, 42-bitové barvy
• faxování: 33,6 kb/s
• HP PCL 6, emulace HP PostScript Level 3, emulace HP PCL 5c
• automatický podavač dokumentů na 50 listů
• vstupní zásobník na 250 listů
• vstupní víceúčelový podavač na 50 listů
• automatický obojstranný tisk
• měsíční zátěž 40 000 stran

• tisk/kopírování 41 str./min. čb i v barvě
• výstup první strany za méně než 11,5 sek.
• 1 200 x 600 dpi
• paměť 512 MB
• skenování: ploché přes ADF, 600 dpi
• faxování: 33,6 kb/s
• USB 2.0, 1 EIO slot, vestavěný tiskový server HP Jetdirect Gigabit Ethernet, faxový port, port FIH (Foreign Interface Harness), slot PCI express
• automatický oboustranný tisk
• automatický podavač dokumentů na 50 listů (ADF)
• vstupní zásobník na 100 listů
• měsíční zátěž 200 000 stran

• skenování dokumentů a možnost jejich odeslání na e-mail nebo
do adresáře
• 51 čb obr./min., 29 barevných obr./min. A4
• 600 dpi, paměť 256 MB, pevný disk 40 GB
• 1 Ethernet 10/100 port založený na TX, 1 volný EIO slot
• intuitivní ovládací panel s dotykovou obrazovkou, samostatná klávesnice
• software HP DSS 4.0, vyhledávání pomocí softwaru OCR
• možnost přímo konvertovat dokumenty do souboru ve formátu PDF, XML,
RTF, HTML, TXT
• podpora oboustranného skenování, automatický podavač dokumentů
na 50 listů, měsíční zátěž až 60 000 obrázků/stran

A3

HP COLOR LASERJET CM3530 MFP

HP COLOR LASERJET CM4730 MFP

• tisk a kopírování 30 str./min. čb i v barvě
• výstup první strany za 11,3/ 12,5 sek. čb i barevně
• 1 200 x 600 dpi s HP ImageRet 3600
• paměť 512 MB s možností rozšíření do 1 GB
• skenování: ploché přes ADF
• faxování: 33,6 kb/s, paměť na 100 čísel
• automatický podavač dokumentů na 50 listů (ADF)
• vstupní zásobník na 250 listů
• vstupní víceúčelový podavač na 100 listů
• automatický oboustranný tisk
• měsíční zátěž 75 000 stran

• tisk a kopírování rychlostí až 30 str./min. čb i v barvě, jednostranně
i oboustranně
• výstup první strany do 11 sek.
• paměť 448 MB s možností rozšíření do 512 MB
• 600 x 600 dpi
• vstupní kapacita papíru max.1 600 listů
• volitelné: analogový fax, sešívačka/stohovač, DSS 4.0, výstupní zařízení
s 3 přihrádkami
• měsíční zátěž 175 000 stran
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Zvyšte výkonnost, produktivitu a návratnost investic s balíčky podpůrných služeb HP Care Pack. Pro dosažení nejvyšší kvality tisku používejte výhradně originální spotřební materiál HP.

A3

HP CM8050 Color MFP
s technologií EdgeLine

HP CM8060 Color MFP
s technologií EdgeLine

• tisk/kopírování 50 str./min. čb, 40 str./min v barvě
• výstup první strany za méně než 12 sek.
• 600 x 1 200 dpi
• paměť 1 GB
• skenování: ploché přes ADF, 600 dpi
• faxování: 33,6 Kb/s
• HP JetDirect Gigabit Ethernet, USB 2.0, host USB, 1 volný EIO slot,
FIH port
• automatický oboustranný tisk
• automatický podavač dokumentů na 100 listů
• vstupní zásobník na 3 x 500 listů

• tisk/kopírování 60 str./min. čb, 50 str./min v barvě
• výstup první strany za méně než 12 sek.
• 600 x 1 200 dpi
• paměť 1 GB
• skenování: ploché přes ADF, 600 dpi
• faxování: 33,6 Kb/s
• HP JetDirect Gigabit Ethernet, USB 2.0, host USB, 1 volný EIO slot,
FIH port
• automatický oboustranný tisk
• automatický podavač dokumentů na 100 listů
• vstupní zásobník na 3 x 500 listů

D – produkt poskytuje tisk na obě strany listů • T – produkt nevybaven dalším zásobníkem papíru • N – produkt umožňuje práci v síti • S – produkt je vybaven sešívačkou/stohovačem • W – produkt umožňuje
bezdrátové připojení WLAN
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A3

Proč HP LaserJet MFP?

1. Proč HP LaserJet MFP?
Za minimální příplatek oproti standardní laserové tiskárně získáte
následující:
• Rychlý barevný skener s automatickým oboustranným skenováním (
i u monochromatických MFP)
• Barevnou nebo černobílou kopírku
• Velký dotykový ovládací panel, který je stejný u všech MFP
• Digital Sender (možnost odesílání elektronickou poštou, adresářů nebo
do systému pro správu dokumentů)
• Možnost volitelných výstupných zásobníků
2. Příznivá cena za černobílou stránku
• Cena za černobílou stránku je stejná jako u multifunkčních zařízení
obdobné kategorie
• Černý text je vždy tisknut černým tonerem, a ne tzv. kompozitně (skládáním z barevných tonerů)
• List papíru potištěný pouze černým tonerem je zaznamenán
počitadlem tiskárny jako černý výtisk
3. Hodnota barevného dokumentu je vyšší než černobílého
Dle průzkumů jsou barevné dokumenty efektivnější pro komunikaci než
ty vytištěné pouze černobíle:
• Dokument je srozumitelnější až o 75 % a lépe čitelný až o 40 %
• Čtenář se rychleji učí o 55 – 75 % a udrží pozornost až o 82 % déle
• 30 – 50 % dokumentů by se lépe zhodnotilo, kdyby byly vytištěny
barevně
• Barevný dokument zvyšuje vnímání značky firmy až o 80 %
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Multifunkční velkoobjemové řešení

9. Napojení na systémy pro správu dokumentů
Multifunkční zařízení umožňují napojení na systémy pro správu dokumentů, například Microsoft SharePoint Portal Server apod.
S doplňkovým softwarem HP Autostope umožňuje LJ MFP konfiguraci tlačítek na dotykovém displeji, vytváření dotazovacích polí
a tím přímé propojení s firemními aplikacemi.

5. Řízení přístupu k barevnému tisku – HP Color Access Control (CAC)
HP Color LaserJet MFP umožňuje barevný nebo černobílý tisk, který si uživatel či aplikace zvolí sám. Nebudete tak platit zbytečně
za barevné stránky u aplikací nebo uživatelů, kteří barevní tisk nepotřebují. Navíc eliminuje nutnost přepínat mezi mono
a barevnými zařízeními pro tisk z různých aplikací s různou potřebou barvy a chrání rozpočet společnosti bez ztráty výhod
barevného tisku.

10. Propracovaná bezpečnost
HP zpracovalo systém bezpečnostních postupů pod názvem HP Security Framework. HP Security Framework je jedinečná kombinace zabezpečení na úrovni firmwaru a hardwaru. Obsahuje Security Wizard, který provede uživatele kompletním nastavením
zabezpečení, a proto žádná bezpečnostní díra nemůže být opomenuta. Základní deska MFP je uzamčena v kovové konstrukci, kterou je možné uzamknout Kensington Lockem. MFP má postupy pro bezpečné mazání tiskových úloh z pevného disku
a umožňuje zabezpečený přenos dat na síti. HP nabízí několik úrovní ochrany, která pomáhá zabránit vnějšímu nebezpečí útoků
a možnosti nabourání do počítačové sítě a současně zabránit nebezpečí zevnitř organizace a zamezit tisku neautorizovaných
dokumentů či úniku citlivých materiálů. V případe použití tiskových řešení HP je možné nastavit celou řadu bezpečnostních
omezení, například použití hesel nebo Security Wizardu, který vám umožní zakázat nepotřebné protokoly, nastavit certifikované
přístupy či definovat vybrané IP adresy, které budou mít k tiskovému zařízení přístup. Díky tomu získáte nejenom dokonalou ochranu přístupu k nastavení hardwaru, ale také ochranu komunikace při konfiguraci tiskáren, ochranu přenosu dat a výtisků dokumentů
např. pomocí PIN kódu, který uživatel zadá v okamžiku tisku.

6. A3, nebo A4? Neplaťte za něco, co nepotřebujete
• Více než 90 % všech výstupů na formát A4. Zbytek tvoří jiné formáty (obálky, A3 apod.)
• 67 % kancelářských výstupu jsou tiskové úlohy do 3 stránek
• 70 % stránek jsou originály
• Většina kopírek je navržena pro vyšší tiskové výkony
• 80 % zákazníků zaplatí vysokou cenu za něco, co nepotřebují
7. Jeden ovladač pro tiskárny i MFP – HP Universal Printer Driver (UPD)
HP Universal Print Driver umožňuje ovládat všechna multifunkční zařízení i tiskárny. Místo několika ovladačů tak mohou uživatelé
používat jeden jediný ovladač pro tisk na všechna svá dostupná zařízení. Taky odpadá nutnost instalace různých ovladačů
a jejich těžkopádných upgradů. Kromě zjednodušení správy ovladačů přichází UPD nově i s možností centralizovaného managementu přístupu uživatelů k zařízením. Prostřednictvím nástroje Managed Print Administration (MPA) můžete centrálně definovat
přístupová práva uživatelů k jednotlivým zařízením a k jejich funkcím – zejména k volbě barevného tisku. UPD ve spolupráci s MPA
navíc poskytuje i nástroje pro monitoring objemů tisků provedených jednotlivými uživateli a nástroje pro automatickou elektronickou
archivaci tištěných dokumentů pro váš dokonalý přehled.
HP Universal Print Driver je volně ke stažení na www.hp.com/go/upd.
8. Špičkový nástroj pro správu tiskového prostředí – HP Web JetAdmin 10.0 (WJA)
Nástroj pro vzdálenou instalaci, konfiguraci a správu řady periferií HP i jiných výrobců prostřednictvím běžného internetového
prohlížeče představuje jednoduché a srozumitelné řešení pro správu periferních síťových zařízení a optimalizaci produktivity tisku.
HP Web JetAdmin umožňuje sledovat náklady na tisk dle uživatele nebo aplikace a umožňuje sledovat také tiskárny připojené
k PC přes paralelní nebo USB port. Jako klíčová komponenta řešení HP Total Print Management pomáhá středním a velkým
podnikům zvýšit výkon a snížit čas IT pracovníků vynaložený na správu tiskového prostředí. Tato nová verze nabízí funkce jako
aktuální stav, zvýšená bezpečnost, intuitivnější uživatelské rozhraní, rozšířené přizpůsobitelné funkce pro výkaznictví, spojení na
HP Instant Support a nové funkce pro správu spotřebního materiálu pro více zařízení. Díky tomu umožňuje zajistit dobrou funkčnost
síťových tiskáren, předvídat a řešit problémy jen s minimální účastí uživatelů a být vždy o krok před uživatelskými požadavky.
HP Web JetAdmin je volně ke stažení na www.hp.com/go/webjetadmin.
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TCO – celková cena vlastnictví
Jen velmi málo společností má přehled o tom, kolik prostředků skutečně vydají na tisk. Zařízení jsou často rozmístěna ve více
lokalitách a odpovědnost za tiskárny, kopírky, zásoby, řízení infrastruktury a distribuci dokumentů je rozdělena mezi různá
oddělení, což ztěžuje možnost získat úplný přehled o celkových nákladech na vlastnictví (TCO). Je známo, že náklady na
produkci dokumentů pohltí jedno až tři procenta obratu společnosti. Nejnovější analytický výzkum také ukazuje, že společnosti
by mohly na své infrastruktuře pro zpracování ušetřit až 40 %. Kontaktujte HP a naši konzultanti Vás nejen seznámí s konceptem vyhodnocování celkové ceny vlastnictví tiskových zařízení, ale navrhnou Vám i možnosti přístupu k její optimalizaci.
S jejich pomocí a s pomocí technologií HP, jako je např. HP Web JetAdmin, budete moci provést jak okamžitý audit a optimalizaci tiskových nákladů, tak i nastavit procesy pro neustálé optimální přizpůsobování Vašeho tiskového vybavení měnícím se
potřebám společnosti.

Služba HP Care Pack
nabízí řešení, která udrží Vaše zařízení a systémy v provozu, přispějí
k optimalizaci jejich funkčnosti a následně maximalizují přínos Vašich
investic do HP produktů. Služba HP Care Pack Vám umožňuje zvolit
si reakční časy, okna pokrytí a časové úseky odpovídající pracovním
potřebám a poskytuje přidanou hodnotu za Vaše peníze. Pro více
informací navštivte stránku www.hp.cz/carepack.
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4. Jedno zařízení je efektivnější než více zařízení
• Pouze jedno zařízení na správu
• Úspora spotřebního materiálu a místa
• Úspora při pořízení

Snižte své náklady
Myslíte si, že náklady na barevný tisk jsou příliš
vysoké? Naopak! S barevným inkoustovým
tiskem můžete hodně ušetřit. Díky odděleným
inkoustovým zásobníkům vám stačí dokoupit
jen tu barvu, kterou opravdu potřebujete.
tisk nejen zrychlily, ale i přiblížily kvalitě
nejlepšího laserového tisku. O tom, že HP je
světovým expertem na inkoustový tisk, vás

HP OFFICEJET PRO L7780

přesvědčí i pestrý výběr zařízení. Je jen na

Výkonná barevná tiskárna pro menší
podnikatele s nízkými náklady na tisk

vás, zda upřednostníte tiskárnu HP DESKJET,

• až 35 str./min. čb, 34 str./min. barevně

HP OFFICEJET, HP BUSINESS INKJET nebo
multifunkční zařízení HP OFFICEJET PRO.

• až 4 800 x 1 200 dpi u barevného tisku na
fotografický papír HP Premium Photo Paper
• paměť 64 MB
• připojení USB 2.0, Ethernet, WLAN 802.11g
• skenování: ploché, 2 400 x 4 800 dpi,
48-bitová hloubka
• faxování: 33,6 kb/s
• vstupní kapacita papíru 250 listů, max.
600 listů
• 350-stránkový přídavný zásobník papíru,
wireless, OCR software
• měsíční zátěž 7 500 stran
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Inkoustové tiskárny

Navíc moderní technologie od HP inkoustový

• až 22 str./min. v čb, 6,2 str./min. v barvě
• až 4 800 x 1 200 dpi u barevného tisku na
fotografický papír
• paměť 32 MB
• připojení USB 2.0, PictBridge, sloty na paměťové karty SD/MMC
• volitelné bezdrátové připojení HP bt500
Bluetooth, USB 2.0, bezdrátový tiskový adaptér
HP 802.11b/g
• vstupní podavač na 50 listů
• měsíční zátěž 500 stran

HP DESKJET 6980
• až 36 str./min. čb a 27 str./min. v barvě
(A4)
• až 4 800 x 1 200 dpi u barevného tisku na
fotografický papír
• paměť 32 MB
• připojení USB 2.0, 1 x PictBridge, vestavěný
Ethernet (802.3) nebo bezdrátový (802.11 g)
adaptér
• automatický oboustranný tisk
• vstupní podavač na 150 listů, max. 400 listů
• měsíční zátěž 5 000 stran

HP OFFICEJET PRO
K5400n/K5400dn/K5400dtn

HP OFFICEJET J3680 All-in-One

HP OFFICEJET J5780 All-in-One

HP OFFICEJET J6410 All-in-One

• až 20 str./min. čb, 14 str./min. v barvě
• až 4 800 x 1 200 dpi na vysoce kvalitní
fotografický papír
• paměť 16 MB
• připojení USB 2.0
• faxování: 33,6 kb/s
• skenování: ploché, 1 200 x 1 200 dpi, 48bitová hloubka
• vstupní kapacita papíru 100 listů, automatický
podavač na 20 listů
• měsíční zátěž 1 500 stran

• až 30 str./min. čb, 24 str./min. v barvě
• až 4 800 x 1 200 dpi na vysoce kvalitní
fotografický papír
• paměť 64 MB
• připojení USB 2.0
• 2-řádkový textový displej
• faxování: 33,6 kb/s, paměť faxu na 100 stran
• skenování: ploché, 2 400 x 4 800 dpi,
48-bitová hloubka
• kopírování se zvětšením v rozsahu 25 – 400 %
• vstupní kapacita papíru 100 listů, automatický
podavač na 35 listů, volitelný oboustranný tisk
• měsíční zátěž 3 000 stran

• až 31 str./min.čb, 25 str./min. v barvě
• až 4 800 x 1 200 dpi
• paměť 64 MB
• automatický podavač dokumentů na 35 listů
(ADF)
• paměť faxu na 100 stran
• vestavěný Ethernet, WiFi 802.11 b/g
• vstupní kapacita papíru 250 listů
• měsíční zátěž 5 000 stran

HP BUSINESS INKJET 2800

HP OFFICEJET PRO L7480

HP OFFICEJET PRO L7590/L7680

HP OFFICEJET PRO L7780

• až 24 str./min. čb, 21 str./min. v barvě (A4)
• až 4 800 x 1 200 dpi u barevného tisku na
fotografický papír
• paměť 96 MB rozšiřitelná do 544 MB
• 2-řádkový podsvícený LCD displej
• tisk až do formátu A3+
• volitelný tiskový server HP Jetdirect
• vstupní zásobník papíru na 150 listů
• USB, paralelní port
• volitelné: automatický oboustranný tisk
• 4 oddělené velkokapacitní inkoustové kazety
• měsíční zátěž 12 000 stran

• až 36 str./min.čb, 35 str./min. v barvě
• až 4 800 x 1 200 dpi u barevného tisku na
fotografický papír HP Premium Photo Paper
• paměť 64 MB
• skenování ploché, 2 400 x 4 800 dpi,
48-bitová hloubka
• vstupní kapacita papíru 250 listů, max. 600
listů
• připojení USB 2.0
• měsíční zátěž 7 500 stran

• až 35 str./min.čb, 34 str./min. v barvě
• až 4 800 x 1 200 dpi u barevného tisku na
fotografický papír HP Premium Photo Paper
• paměť 64 MB
• skenování ploché, 2 400 x 4 800 dpi,
48-bitová hloubka, faxování: 33,6 kb/s
• vstupní kapacita papíru 250 listů, max. 600 listů
• připojení USB 2.0
• 10/100BT Ethernet, oboustranný tisk,
PictBridge, V.34 Colour Fax (L7590)
• Direct Digital Filling, duplexní jednotka,
grafický displej (L7680)
• měsíční zátěž 7 500 stran

• až 35 str./min.čb, 34 str./min. v barvě
• až 4 800 x 1 200 dpi u barevného tisku na
fotografický papír HP Premium Photo Paper
• paměť 64 MB
• skenování ploché, 2 400 x 4 800 dpi,
48-bitová hloubka
• faxování: 33,6 kb/s
• vstupní kapacita papíru 250 listů, max. 600
listů
• připojení USB 2.0, Ethernet, WLAN 802.11g
• 350-str. přídavný zásobník papíru, wireless,
OCR software
• měsíční zátěž 7 500 stran

• až 36 str./min. čb a 35 str./min. v barvě
(A4)
• až 4 800 x 1 200 dpi u barevného tisku na
vysoce kvalitní fotografický papír
• paměť 32 MB
• HP PCL 3 GUI
• Ethernet 802.3 (dn/dtn)
• automatický oboustranný tisk (modely dn, dtn)
• vstupní kapacita papíru 250 listů, max. 600
listů (dtn)
• měsíční zátěž 7 500 stran

A3

HP OFFICEJET K7100
• až 25 str./min. čb a 20 str./min. v barvě
• až 4 800 x 1 200 dpi u barevného tisku na
vysoce kvalitní fotografický papír
• tisk až do formátu A3+
• volitelný oboustranný tisk
• paměť 32 MB
• HP PCL 3
• připojení USB 2.0, IEEE 1284
• vstupní zásobník na 150 listů
• měsíční zátěž 5 000 stran
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HP OFFICEJET PRO
K8600/K8600dn
• až 35 str./min. čb i v barvě
• až 4 800 x 1 200 dpi u barevného tisku na
vysoce kvalitní fotografický papír
• paměť 32 MB
• připojení USB 2.0
• Ethernet 802.3 (dn)
• automatický oboustranný tisk (model dn)
• vstupní kapacita papíru 250 listů
• měsíční zátěž 6 250 stran

Inkoustové tiskárny

HP OFFICEJET
H470/H470b/H470wbt

A3

Zvyšte výkonnost, produktivitu a návratnost investic s balíčky podpůrných služeb HP Care Pack. Pro dosažení nejvyšší kvality tisku používejte výhradně originální spotřební materiál HP.

D – produkt poskytuje tisk na obě strany listů • T – produkt nevybaven dalším zásobníkem papíru • N – produkt umožňuje práci v síti • S – produkt je vybaven sešívačkou/stohovačem • W – produkt umožňuje
bezdrátové připojení WLAN
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Skenujte a archivujte na plné obrátky
Díky komerčním skenerům HP SCANJET
můžete ve vaší firmě vždy spolehlivě a rychle
archivovat všechny vaše dokumenty. Stisknutím
jediného tlačítka můžete skenovat najednou až
200 listů, uložit je v digitální podobě v různých
formátech nebo je sdílet přímo v síti. Pohodlnou
práci a plynulý chod vám zaručí rychlé
dvojitého podávání, automatický podavač

Rychlý vysokokapacitní oboustranný
skener pro malé a střední podniky

a programovatelná tlačítka pro nejčastější

• rychlost skenování až 50/100 stránek /obrázků za min.

operace s dokumentem. Bohatá softwarová

• až 5 000 stránek denně

výbava umožňuje skenování dokumentů

• rozlišení 600 x 600 dpi, 48/24-bitové barvy,
interně/externě

v nejlepší kvalitě, jejich úpravu a následnou
integraci do používaných aplikací. To všechno
zásluhou špičkové technologie HP, která přináší
vaší firmě nejen maximální výkon, ale navíc
i výraznou časovou úsporu.
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HP SCANJET N9120

• skenování dokumentů velikosti A6, A3

• skenování: do přihrádky, e-mailu, kopie, aplikace
• ovladače EMC ISIS/ TWAIN, Kofax VirtualRe Scan
• software HP Smart Dokument Scan, ScanSoft
PaperPaper, I.R.I.S. Readiris Pro OCR
• automatický oboustranný podavač dokumentů
na 200 listů
• ultrazvuková detekce dvojitého podávání
• vysokorychlostní připojení USB 2.0
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Skenery

a oboustranné skenování, ultrazvuková detekce

HP Scanjet 5590

HP Scanjet 8270

HP Scanjet N7710

HP Scanjet N8420

• rozlišení 2 400 dpi, 48-bitové barvy
• skenování ze skla a přes ADF (volitelné)
• automatický oboustranný podavač dokumentů (ADF) na 50 listů v zásilce
• náhled za 7 sekund
• tlačítka: skenovat, e-mail, kopírovat, sdílet a uložit na disk
• adaptér na transparentní materiály
• vysokorychlostní USB – kompatibilní s USB 2.0
• NewSoft Presto! Page Manager

• rychlost skenování až 25 stran/obrázků za min.
• rozlišení 4 800 dpi, 48-bitové barvy
• náhled do 4 sekund
• skenování do e-mailu a tvorba PDF
• ovladače ISIS TWAN
• ScanSoft PaperPaper, I.R.I.S. Readiris Pro OCR
• automatický oboustranný podavač dokumentů na 50 listů
• vestavěný adaptér na transparentní materiály
• vysokorychlostní USB – kompatibilní s USB 2.0

• rychlost až 35/70 stran/obrázků za min.
• rozlišení 600 dpi, 48-bitové barvy
• 30 přizpůsobených profilů skenování s jediným dotykovým tlačítkem
• HP Smart Document Scan software, Kofax VirtualReScan, Scan Soft
PaperPort, I.R.I.S. Readiris Pro OCR
• připojení přes vysokorychlostní USB 2.0
• ultrazvuková detekce vstupu dvou listů
• automatický oboustranný podavač dokumentů na 50 listů
• výkon až 1 500 stran denně

• rychlost až 25/50 stran/obrázků za min.
• rozlišení 600 dpi, 48-bitové barvy
• 4 tlačítka na předním panelu: skenovat, kopírovat, nástroje, zrušit
• HP Smart Document Scan v.2, Nuance PaperPort, Kofax VirtualReScan v.
4.1, I.R.I.S. Readiris Pro OCR
• připojení přes vysokorychlostní USB 2.0
• ultrazvuková detekce vstupu dvou listů
• automatický oboustranný podavač dokumentů na 100 listů
• výkon až 1 500 stran denně

HP Scanjet N6010

HP Scanjet 7800

HP Scanjet N8460

HP Scanjet N9120

• rychlost skenování 18/36 stran/obrázků za min.
• rozlišení 600 dpi, 48-bitové barvy
• 6 tlačítek: kopírovat, skenovat, skenovat Business Card, skenovat do PDF,
zrušit, nástroje
• automatický oboustranný podavač dokumentů na 50 listů
• New Soft Presto! BizCard Leader, New Soft Presto! Page Manager,
I.R.I.S.Readiris Pro software
• připojení přes vysokorychlostní USB 2.0

• rychlost až 25/50 stran/obrázků za min. s jediným dotykovým tlačítkem
• rozlišení 1 200 dpi, 48-bitové barvy
• skenování až do formátu A4+
• 4 tlačítka na předním panelu: skenovat, kopírovat, funkce/nástroje na
tvorbu profilů, zrušit
• 30 programovatelných uživatelských profilů skenování
• software HP Smart Documents Scan, Kofax VirtualRe Scan, Scan Soft
PaperPort, I.R.I.S. Readiris Pro OCR, New Soft Presto! BizCard, ovladače
Captiva ISIS/TWAIN
• automatický oboustranný podavač dokumentů na 50 listů
• výkon až 1 000 stran denně

• rychlost až 35/70 stran/obrázků za min.
• rozlišení 600 dpi, 48-bitové barvy
• 4 tlačítka na předním panelu: skenovat, kopírovat, nástroje, zrušit
• HP Smart Document Scan v.2, Nuance PaperPort, Kofax VirtualReScan v.
4.1, I.R.I.S. Readiris Pro OCR
• připojení přes vysokorychlostní USB 2.0
• ultrazvuková detekce vstupu dvou listů
• automatický oboustranný podavač dokumentů na 100 listů
• výkon až 1 500 stran denně
• prodloužená záruka na 3 roky

• skenování dokumentů velikosti A6 – A3
• rychlost skenování až 50/100 stránek/obrázků za min.
• rozlišení 600 x 600 dpi, 48-/24-bitové barvy interně/externě
• skenování do přihrádky, e-mailu, kopie, aplikace
• ovladače EMC ISIS/TWAIN, Kofax VirtualRe Scan
• software HP Smart Document Scan, Scan Soft PaperPort, I.R.I.S. Readiris
Pro OCR
• automatický oboustranný podavač dokumentů na 200 listů
• ultrazvuková detekce dvojitého podávání
• vysokorychlostní připojení USB 2.0
• výkon až 5 000 stran denně

28

Zvyšte výkonnost, produktivitu a návratnost investic s balíčky podpůrných služeb HP Care Pack. Pro dosažení nejvyšší kvality tisku používejte výhradně originální spotřební materiál HP.

29

Skenery

A3

To je formát!
Kvalitní velkoformátový tisk dá každému
projektu docela jiný rozměr. S tím budou
docela jistě souhlasit architekti, grafici,
pracovníci ateliérů či reklamních agentur.
Pokud i ve vaší práci rozhoduje doslova
každý detail, nenechejte se již více omezovat
– s HP můžete tisknout až do šířky 1,52 m.
Ostré barvy a vysoká kvalita tisku jsou
udělají profesionála světového formátu!

HP DESIGNJET T1100
Nová generace střední třídy
technických tiskáren s vysokou
kvalitou a rychlostí tisku
• rychlost tisku 70 str. A1/hod. (Economode on),
52 str. A1/hod. (Economode off)
• rozlišení 2 400 x 1 200 dpi
• 6-inkoustový systém:
K pigment, CMYPkG dye-based
• šířka média až 1 117 mm
• přesnost čar: +/- 0,1 %, nejmenší tloušťka čáry:
0,0423 mm
• sledování nákladů na tisk
• správa tiskové fronty, opakovaný tisk z paměti
tiskárny
• skládání tiskových úloh na šířku média (nesting)
• barevná kalibrace se zpětnou vazbou
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Velkoplošné tiskárny

samozřejmostí. Tiskárny HP DESIGNJET z vás

HP DESIGNJET 500 PLUS

HP DESIGNJET T610

HP DESIGNJET 4500

HP DESIGNJET 90/130

HP DESIGNJET Z2100/Z3200

• rychlost tisku: 11 str./min. A4, formát A1 už za
90 sek., 1 200 x 600 dpi
• 4 oddělené zásobníky inkoustu
• tisk až do formátu A2+/18‘‘ (HP DESIGNJET
70), A1+/24‘‘ (HP DESIGNJET 110 PLUS)
• přesnost čar: +/- 0,2 %
• minimální tloušťka čáry: 0,04 mm
• vstupní zásobník na 150 listů formátu A2+
• volitelný podavač role s automatickým ořezávačem pro 24‘‘ média
• USB 2.0, paralelní port, 1 EIO slot
• podpora pro AutoCAD ovladače

• rychlost tisku: až 7,9 m2/hod., 90 sek. na A1
čárový výkres
• 1 200 x 600 dpi, paměť 32 MB
• přesnost čar: +/- 0,2 %
• minimální tloušťka čáry: 0,04 mm
• automatický podavač role s automatickým
ořezávačem
• volitelný Adobe PostScript 3 (využívá dodávaný software RIP)
• integrovaná karta HP-GL/2
• volitelný externí tiskový server HP Jetdirect

• rychlost tisku: až 70 str. A1/hod.
• rozlišení 2 400 x 1 200 dpi
• 6-inkoustový systém: K pigment, CMYPkG
dye-based
• šířka média 610 / 1 118 mm
• přesnost čar: +/-0,1 %, nejmenší tloušťka
čáry: 0,0423 mm
• sledování nákladů na tisk
• barevná kalibrace se zpětnou vazbou

• technologie HP Double Swath
• rychlost tisku:100 str. A1/ hod., 1,5 m2/min.
• rozlišení 2 400 x 1 200 dpi
• paměť 256 MB, rozšiřitelná do 512 MB
• automatický podavač s 2 rolemi, šířka média
1 067 mm
• vestavěný interní webový server pro přímý tisk
a kontrolu nákladů
• přímá dálková správa tiskárny pro většinu
formátu
• kalibrace barev v zavřené smyčce
• Fast Ethernet 10/100Base-TX, FireWire

• rychlost tisku: 4 min./str. A3, 6,3 min./str.
A2 (HP DESIGNJET 90), 4 min./str. A3,
12 min./str. A2 (HP DESIGNJET 130)
• rozlišení 2 400 x 1 200 dpi
• 6 oddělených zásobníků inkoustu
• tisk do formátu A2+/C+ (HP DESIGNJET 90),
A1+ (HP DESIGNJET 130)
• přesnost čar: +/-0,2 %
• vstupní zásobník na 100 listů formátu A2+
• USB 2.0, paralelní port, 1 EIO slot

• 8/12-barevný inkoustový systém, pigmentové
inkousty HP VIVERA
• velikost média 24‘‘, 44‘‘ (listy, role)
• vestavěný spektrofotometr s technologií X-Rite
i 1 a software pro vytváření ICC profilů médií
• rozlišení 2 400 x 1 200 dpi, HP Multi Color
Separation Technology
• světlostálost inkoustu až 200 let
• USB port, síťový port, 1 EIO slot pro HP
JetDirect
• webové rozhraní pro komunikaci s tiskárnou
• sledování nákladů na tisk při každé tiskové
úloze

HP DESIGNJET T1100

HP DESIGNJET T1100 MFP

HP DESIGNJET 4000

HP DESIGNJET Z6100

HP DESIGNJET 4500 MFP

HP DESIGNJET 4500 SCANNER

• rychlost tisku: 70 str. A1/ hod. (Economode
on), 52 str. A1/hod. (Economode off)
• rozlišení 2 400 x 1 200 dpi
• 6-inkoustový systém: K pigment, CMYPkG
dye-based
• šířka média 1 117 mm
• přesnost čar: +/-0,1 %, nejmenší tloušťka
čáry: 0,0423 mm
• sledování nákladů na tisk
• správa tiskové fronty, opakovaný tisk z paměti
tiskárny
• skládání tiskových úloh na šířku média (nesting)
• barevná kalibrace se zpětnou vazbou

• rychlost tisku: 70 str. A1/hod. (Economode
on), 52 str. A1/hod. (Economode off)
• rozlišení 2 400 x 1 200 dpi
• 6-inkoustový systém: K pigment, CMYPkG
dye-based
• šířka média 1 117 mm
• přesnost čar: +/-0,1 %, nejmenší tloušťka
čáry: 0,0423 mm
• sledování nákladů na tisk
• správa tiskové fronty, opak. tisk z paměti tiskárny
• skládání tiskových úloh na šířku média (nesting)
• barevná kalibrace se zpětnou vazbou
• rozlišení skeneru 506 dpi HW, 9 600 dpi SW

• technologie HP Double Swath
• rychlost tisku: 100 str. A1/hod., 1,5 m2/min.
• rozlišení 2 400 x 1 200 dpi
• paměť 256 MB, max. 512 MB, 40 GB pevný
disk
• přesnost čar: +/-0,1 %
• minimální tloušťka čáry: 0,02 mm
• šířka média až 42‘‘ a délka role až 91 m
• vestavěný interní webový server pro kontrolu
nákladů
• přímá dálková správa tiskárny
• kalibrace barev v zavřené smyčce
• Fast Ethernet 10/100Base-TX, FireWire

• 8-barevný inkoustový systém, pigmentové
inkousty HP VIVERA
• velikost média 44‘‘, 60‘‘
• rychlost tisku až 105 m2/hod. (coated paper),
23 m2/hod. (fotopapír)
• vestavěný spektrofotometr X-rite i 1 a systém
pro tvorbu a měření ICC profilů
• rozlišení 2 400 x 1 200 dpi, HP Multi Color
Separation Technology
• světlostálost inkoustu až 200 let
• správa tiskové fronty, opakovaný tisk z paměti
tiskárny
• skládání tiskových úloh na šířku média

• rychlost tisku: 100 str. A1/hod., 1,5 m2/min.
• rozlišení 2 400 x 1 200 dpi
• paměť 256 MB pro tiskárnu, 40 GB pevný
disk
• přesnost čar: +/-0,1 %
• automatické podávání z role a automatická
ořezávačka
• skener: přímá dráha skenovaného papíru
• zmenšení/zvětšení 1 až 10 000 %
• Adobe PostScript 3 HP-GL/2, HP RTL,
CALS G4
• Fast Ethernet 10/100Base-TX, FireWire,
1 EIO slot

• technologie skenování: zdvojený 3-lineární
CCD snímač, 21 360 pixelů (trojice RGB),
36-bitový záznam
• až 2 400 x 2400 dpi s nastavitelným rozlišením od 50 dpi po 1 dpi, optické: 508 dpi
• paměť 1 GB RAM, pevný disk 30 GB
• zmenšení/zvětšení 1 až 10 000 %
• přímá dráha skenování pro listové a kartónové
originály, výstupní koš (úprava obrysu, přesné
válečky)
• Fast Ethernet 10/100Base-TX, FireWire
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Pro informace o cenách ostatních velkoformátových tiskáren kontaktujte HP Designjet partnery a HP Prefered partnery.
Zvyšte výkonnost, produktivitu a návratnost investic s balíčky podpůrných služeb HP Care Pack. Pro dosažení nejvyšší kvality tisku používejte výhradně originální spotřební materiál HP.

SP – produkt je určený pro profesionální grafiky • N – produkt umožňuje práci v síti • PS – produkt obsahuje funkci POSTSCRIPT pro kompatibilitu se standardním jazykem Adobe • R – produkt má standardní
podavač role
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Velkoplošné tiskárny

HP DESIGNJET 70 /110 PLUS

Služby HP „Manage Print Services“
pro zobrazování a tisk
HP JETDIRECT 170X

HP JETDIRECT 175X

HP JETDIRECT 300X

HP JETDIRECT 510X

Jedno z nejlevnějších řešení, jak
zapojit tiskárnu s paralelním portem.

Server určený pro tiskárny s portem USB s bohatými možnostmi
konektivity.

Tiskový server s vysokorychlostním
paralelním portem a přenosem dat
do sítě Ethernet a Fast Ethernet.

Jednoduché řešení pro rychlé připojení až třech tiskáren do sítě Fast
Ethernet/Ethernet.

Jednoduché, snadno realizovatelné komplexní řešení pro adaptivní podnik

30 % úspor na nákladech?
Podívejte se pozorněji na své prostředí pro
zobrazování a tisk.

HP HIGH-PERFORMANCE
EIO HARD DISK

Tiskový server se širokou kompatibilitou a lehkou podporou laserových
a inkoustových tiskáren umožňuje
pracovním skupinám přistupovat
k vícerým zařízením. Kompatibilní
s protokolem IPv4 a IPvó.

Externí tiskový server určený pro zařízení s vysokorychlostním USB 2.0.

Sdílení síťových periferních zařízení
HP je s tímto bezdrátovým nebo kabelovým externím tiskovým serverem
hračkou.

Podpora produktivity a udržení
zdrojů se silným výkonem.

Vytvořit si spolehlivější, lépe kontrolovanou
a výkonnější infrastrukturu, která se plně integruje
do vašeho informačního systému pomocí implementace služeb HP „Manager Print Services“.
HP MPS představuje flexibilní a škálovatelné
portfolio služeb: „Řešení je potřeba ušít na
míru.“

rh
áv

Služby
hodnocení

HP 1284B PARALLEL EIO
CARD

Sdílejte širokou škálu zařízení s jedním z prvních gigabit EIO serverů
s podporou lpvó, lpv4, lpsec.

HP JETDIRECT 690N
WIREWLESS PRINT SERVER
HP JETDIRECT 690N je cenově přístupné řešení nabízející bezdrátové
i pevné připojení, jednoduchou
instalaci a konfiguraci, plnou ovladatelnost a bezpečnost podpořenou
pověstnou HP spolehlivostí.

Služby obstarávání
a zásobování

Řízení infrastruktury
a služby na místě
instalace

Implementační
služby

Platební
možnosti

Služby
vzdělávání

í
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Rychlý tisk. Kompatibilita. Ovladatelnost. Tento tiskový server dále
nabízí připojení do sítě rychlostí až
1 Gigabit, podporuje protokoly IPv4
a IPvó.

HP JETDIRECT 635N

en
Říz

Paralelní HP 1284B EIO karta představuje rozhraní paralelního portu
pro kompatibilní periférie zařízení
HP, které vám poskytuje flexibilní
možnost nadále podporovat paralelní zařízení.

HP JETDIRECT 630N

N
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Služby obstarávání a zásobování: Získání přístupu ke špičkové technologii HP
pro zobrazování a tisk
Služba Manage Print Services vám
umožní nakupovat nebo si pronajímat
nová zařízení, využijete tak spolehlivost
HP a zároveň správnou kombinaci
tiskáren a víceúčelových zařízení (tisk,
kopírování, fax, skenování).
Implementační služby: Výhody plynoucí
z expertů HP.
HP řídí a koordinuje implementaci prostřednictvím profesionálně vyškoleného
technického personálu.
Služby vzdělávání: Nechejte HP řídit
přechod na vaše nové prostředí pro
zobrazování a tisk
Řízení infrastruktury a služby na místě
instalace: Zaměřte se na svou hlavní
činnost.

ce

HP JETDIRECT EW2400
WIRELESS PRINT SERVER

ta

HP JETDIRECT EN3700

Ho

HP JETDIRECT EN1700

Organizace mají různé nároky na tisk, ale takřka
všechny čelí podobným klíčovým problémům.
• Nedostatečná kontrola nákladů na zobrazování a tisk.
• Nedostatečný management aktiv a různorodost tiskového prostředí.
• Nespokojenost koncových uživatelů a slabá
kontrola úrovně servisu.

Analýza: Pochopení skutečné ceny za
tisk
HP může poskytnout „sebehodnocení“
dostupné prostřednictvím jednoduchého
webového nástroje nebo „asistované
hodnocení“ prostřednictvím HP konzultanta.
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• Service Consultant – místo prvního
kontaktu
• Prioritní telefonická podpora – dedikované číslo pro každého zákazníka

• Doplňování zásob – přísun spotřebních materiálů v reálném čase
Technologie dálkového monitorování
HP umožňuje automatické doplňování
zásob. Druhou možností je zatelefonovat na číslo prioritní podpory nebo
objednat si zásoby připojením se na
bezpečný servisní portál HP. Tu se
dozvíte podrobnosti o portfoliu a službách, opravách a využití zařízení.
• Údržba – maximalizace času
provozu
Služba Manage Print Services znamená, že vaše zařízení budou vždy
dostupná a funkční. Žádosti o servis
mohou být přijímány telefonicky prostřednictvím servisního portálu HP nebo
spouštěné a přijímané automaticky,
pokud se rozhodnete pro „Technologii
dálkového monitorování HP“.
• Oprava na místě instalace – efektivní
podpora
Můžete si vybrat ze dvou úrovní
služeb: „Zásah na druhý den“ nebo
„Zásah do 4 hodin“.
Platební náklady – flexibilní řešení pro
předvídatelné náklady
• Fixní platba vám umožní naplánovat si
rozpočet na celý finanční cyklus.
• Základ plus klik je kombinace předvídatelných nákladů a nákladů založených na skutečné spotřebě.
• Zahrnutí minimálního počtu stran plus
klik za nadpočetné strany je výhodné
komplexní řešení.

Pro další informace se spojte se svými místními zástupci pro prodej nebo navštivte www.hp.com/eur/tpm
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