Tady je myšlenka:
Nabídnout světu útlejší,
rychlejší a chytřejší
způsoby tisku.
Představujeme nejmenší, nejrychlejší
a nejchytřejší tiskárny HP LaserJet.

Nejoblíbenější tiskárny na světě.

Začali jsme s čistým listem papíru a zeptali se: „Co teď ﬁrmy potřebují?“ Přišli jsme se zbrusu novými tiskárnami HP LaserJet, postavenými
na průlomovém objevu v chemickém složení toneru. Díky novým originálním tonerovým kazetám HP s technologií JetIntelligence jsou nové
tiskárny LaserJet až o 40 % menší a až o 40 % rychlejší, a spotřebují až o 53 % méně energie.1

Barevná tiskárna HP LaserJet Enterprise M553

Barevná tiskárna HP LaserJet Pro M252

• Dokonalá kombinace rychlosti a barvy pro vaši ﬁrmu
• Vytiskne první stránku z klidového režimu o více než 60 %
rychleji než přední konkurenční tiskárny1, 2
• Nejlepší oboustranný tisk a energetická účinnost ve své třídě 2

• Nejlepší energetická účinnost ve své třídě 2
• Nejrychleji vytištěná první stránka z klidového režimu ve své třídě 2
• Nejtišší tiskárna ve své třídě 2

Barevná multifunkční tiskárna HP LaserJet Pro M277

Originální tonerové kazety HP s technologií JetIntelligence

• Nejmenší multifunkční tiskárna ve své třídě – dokonale se přizpůsobí
vaší rozrůstající se ﬁrmě 2
• První stránku z klidového režimu vytiskne o více než 40 % rychleji
než přední konkurenční tiskárny1, 2

• Dosahují až o 33 % více výtisků výjimečné profesionální kvality 3
bez potřeby „třepání tonerem“
• Vyvinuté tak, aby se vyrovnaly vysokému výkonu vaší tiskárny

Nové tiskárny HP LaserJet. Vytvořené pro menší, dynamičtější, chytřejší kancelář. Pouze od HP.
Více zjistíte na hp.com/go/newlaserjets
Na základě interních HP testů předchozích zařízení provedených k 1/2015 nebo zveřejněných informací a v závislosti na nastavení zařízení. Skutečné výsledky se mohou lišit. Výraz „rychlejší“ odkazuje na čas potřebný pro
vytištění první stránky (FPOT). Spotřeba energie je nižší u HP M252 o 15 %, HP M277 o 16 % a HP M553 o 53 % v porovnání s jejich předchůdci. Podrobnosti naleznete na hp.com/go/ljclaims.
Na základě interních HP testů 3 hlavních konkurentů provedených k 1/2015 nebo zveřejněných informací a v závislosti na nastavení zařízení. Skutečné výsledky se mohou lišit. Podrobnosti naleznete na hp.com/go/ljclaims.
3
Na základě porovnání výtěžnosti originálních tonerových kazet HP 131A a HP 507A s kazetami HP 201X a 508X. Více informací naleznete na hp.com/go/learnaboutsupplies.
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