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HP LaserJet & PageWide printers

1 De veiligste printers ter wereld. Gebaseerd op een inventarisatie door HP van in 2016 gepubliceerde beveiligingskenmerken van concurrerende printers uit dezelfde klasse. Alleen HP biedt een combinatie van
beveiligingskenmerken die kan bewaken om aanvallen te detecteren, deze automatisch te stoppen en daarna bij het opnieuw opstarten de software-integriteit te valideren. Kijk voor een lijst van printers op
hp.com/go/PrintersThatProtect. Meer informatie: hp.com/go/printersecurityclaims.
2 Printsnelheden. Gemeten volgens ISO/IEC 24734, uitgezonderd de eerste serie testdocumenten. Kijk voor meer informatie op hp.com/go/printerclaims. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de
systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.
3 Meer pagina’s per cartridge. De claim over meer pagina’s dan met voorgaande cartridges is gebaseerd op een opbrengstvergelijking van originele HP 653X high-capacity LaserJet kleurentonercartridges en
originele HP 657X high-capacity LaserJet kleurentonercartridges. Kijk voor meer informatie op hp.com/go/learnaboutsupplies
4 JetIntelligence-technologie is een bundel printkenmerken: paginamaximalisatietechnologie, printmeettechnologie, ColorSphere 3 toner of zwarte precisietoner, antifraudetechnologie en automatische
verwijdering van de verzegeling. JetIntelligence is exclusief beschikbaar in originele HP tonercartridges sinds 5 november 2015.
5 Om optimale prestaties te waarborgen adviseert HP het aantal pagina’s per maand binnen het opgegeven bereik te houden; dit is gebaseerd op factoren als de frequentie waarmee supplies worden vervangen en
de levensduur van het apparaat tijdens een verlengde garantieperiode.
6 De vergelijking van de total cost of ownership is gebaseerd op 150.000 pagina’s voor PageWide Pro A4 en 150.000 pagina’s voor PageWide Enterprise A4, de door de fabrikant gepubliceerde specificaties
voor paginaopbrengst en stroomverbruik, de verkoopadviesprijs van HP hardware en supplies, de gemiddelde aanschafprijs van concurrerende apparaten, de kosten per pagina op basis van ISO-opbrengst bij
continu printen in standaardmodus met cartridges met de hoogste capaciteit, en long-life supplies. Vergelijkingen zijn met Pro-klasse zakelijke A4-kleurenprinters van €300-€800 en MFP’s van €400-€1000 en
Enterprise-klasse zakelijke A4-kleurenprinters van €500-€1249 en MFP’s van €1000-€3000 uit november 2015, uitgezonderd producten met een marktaandeel van 1% of minder volgens gegevens van IDC uit
het 3e kwartaal van 2015. HP PageWide Pro 750 printer en 772/777 MFP: Claim van laagste kosten per kleurenpagina geldt voor apparaten die niet onder contract worden verkocht. Vergelijking van HP PageWide
A3-apparaten met de meeste kleureninkt//laser-MFP’s (€3000-€7499) en kleureninkt/laser een-functieprinters (€1500-€2999) uit deze klasse uit januari/februari 2017; marktgegevens van IDC uit het vierde
kwartaal van 2016. Kostenvergelijkingen per pagina (CPP) gerapporteerd door gap intelligence, Pricing & Promotions Report januari/februari 2017, voor apparaten/supplies die niet onder contract zijn verkocht,
zijn gebaseerd op de gepubliceerde specificaties van de fabrikant voor cartridges met de hoogste capaciteit, inclusief long-life supplies, de adviesprijs van de fabrikant en de pagina-opbrengst. De werkelijke prijzen
kunnen afwijken. Opbrengst volgens ISO/IEC 24711 bij continu printen in standaardmodus. De werkelijke opbrengst kan variëren, afhankelijk van de inhoud van de afgedrukte pagina’s en andere factoren. Kijk voor
meer informatie op hp.com/go/learnaboutsupplies en hp.com/go/PageWideClaims.
7 De vergelijking van de snelheid is gebaseerd op door de fabrikant gepubliceerde specificaties van de snelst beschikbare kleurenmodus voor alle zakelijke A4-kleurenprinters tussen €300 en €1249 en A4-MFP’s
tussen €400 en €3000 uit november 2015 en alle zakelijke A3-kleurenprinters tussen €900 en €2300 en A3-MFP’s tussen €2000 en €4500 uit augustus 2016, uitgezonderd producten met een marktaandeel
van 1% of minder volgens gegevens van IDC uit het derde kwartaal van 2015. Snelheden van HP PageWide in Algemene kantoormodus en uitgezonderd de eerste pagina. Kijk voor meer informatie op hp.com/go/
printerspeeds.
8 De energieclaim is gebaseerd op vergelijkingen van op energystar.gov gerapporteerde gegevens. Data zijn genormaliseerd om de energiezuinigheid te bepalen van de meeste Pro-klasse zakelijke A4kleurenprinters tussen €300 en €800 en MFP’s tussen €400 en €1000 uit november 2015. A3-kleurenlaserprinters uit dezelfde klasse met gepubliceerde printsnelheden van 20-80 ppm uit november 2016 en
enterpriseklasse kleurenlaserprinters tussen €500 en €1249 en MFP’s tussen €1000 en €3000 uit november 2015; marktgegevens van IDC uit het 3e kwartaal van 2015. Afhankelijk van de apparaatinstellingen.
Kijk voor meer informatie op hp.com/go/pagewideclaims.
9 Mopria-gecertificeerde HP printer en mobiele apparatuur moeten met hetzelfde draadloze netwerk verbonden zijn of een directe draadloze verbinding hebben. De prestaties zijn afhankelijk van de fysieke
omgeving en de afstand tot het wireless access point. Draadloos gebruik is alleen mogelijk met een 2,4-GHz router.
10 Voor printen via Wi-Fi Direct® moet het mobiele apparaat verbonden zijn met een MFP of printer op het Wi-Fi-netwerk die Wi-Fi Direct ondersteunt. Afhankelijk van het mobiele apparaat kan een app of driver
nodig zijn. Wi-Fi Direct is een geregistreerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance®. Voor touch-to-print functionaliteit moet het mobiele apparaat printen via NFC ondersteunen. Kijk voor meer informatie op hp.com/go/
mobileprinting.
11 Registratie van een ePrint-account voor de printer is vereist. Mogelijk is een app of software nodig. Draadloos gebruik is alleen mogelijk via een 2,4-GHz verbinding. Kijk voor meer informatie op hp.com/go/
mobileprinting.
12 Ondersteunt de volgende apparaten met iOS 4.2 of hoger: iPad, iPad 2, iPhone (3GS of later), iPod Touch (derde generatie of later). Werkt met HP’s AirPrint-compatibele printers, waarbij de printer op hetzelfde
netwerk moet zijn aangesloten als het iOS-apparaat. De draadloze prestaties zijn afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot het access point.
13 HP JetAdvantage Private Print is gratis beschikbaar, de printer moet verbonden zijn met internet en webservices moeten ingeschakeld zijn. Niet in alle landen beschikbaar. Kijk voor meer informatie en
compatibiliteit van apparaten op hp.com/go/jetadvantageprivateprint.

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn
vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op de website(s) van HP. Niets in dit document
mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.
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Printen is relevanter dan ooit
Win meer business met HP!
Beste partner,
Welkom in de wereld van ‘Slimmer printen met HP’.
Door een toenemende digitalisering, de exponentiële groei van technologische innovaties en
nieuwe concepten zoals “office of the future” and “paperless office”, lijkt het misschien dat
de dagen van het papier en printen zijn geteld. Niets is echter minder waar!
Heel wat studies tonen duidelijk aan dat papier een cruciaal element zal blijven in onze
dagdagelijkse business en dat naar alle waarschijnlijkheid voor de nabije toekomst.
HP wil er als marktleider in printing dan ook op toezien dat we niet alleen de juiste producten
blijven ontwikkelen, die écht het verschil kunnen maken, maar zeker ook dat we u als onze
HP Print Partner correct ondersteunen in uw verkoopprocessen.
Deze brochure wil u in staat stellen om de juiste HP printoplossing aan te bieden aan uw
klant, op basis van zijn specifieke behoeften.
In deze brochure vindt u volgend advies:
• Wat zijn de belangrijkste commerciële argumenten om uw klant te overtuigen een HP
printer aan te kopen?
• Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen HP LaserJet & HP PageWide? Wat is de
meerwaarde van HP Enterprise printers ten opzichte van HP Pro printers?
• Hoe adviseert u het juiste product aan uw klant?
• Wat zijn de belangrijkste eigenschappen van de meest verkochte HP producten?
• Waar vindt u meer informatie?
We wensen u alvast erg veel succes en maken er graag samen een fantastisch 2019 van!
Team HP Office Print Solutions - SMB

Jelle De Greef

Hans Van Barel

Sales Manager – SMB Channel

Category Manager Printing OPS

HP INC.
Meest betrouwbare printer
voor bedrijven & MFP-merk
2018–2021
BLI Reliability Award gebaseerd
op devices die zijn getest tussen
januari 2012 en mei 2018.
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HP is de beste keuze in zakelijke printers

Kwaliteit

Prestaties

Ontwerp

Beveiliging

Services

Beproefde kwaliteit
en betrouwbaarheid
van een vertrouwd
merk.

Baanbrekende
printsnelheden en
een schitterende
uitvoerkwaliteit.

Stijlvolle, innovatieve
producten die
efficiënt en kosten
effectief werken.

Optimale
printerbeveiliging
plus beheer-,
workflow- en
mobiele oplossingen.

De juiste support
voor uw bedrijf,
van standaard
garantie tot
flexibele uitgebreide
ondersteuning.

HP LaserJet

HP PageWide

Meer kracht voor uw bedrijf.

Versterk uw concurrentiepositie.

HP LaserJet maakt gebruik van HP JetIntelligencetechnologie. Met de nieuwste, verbeterde tonercartridges
haalt u het beste uit uw printer: altijd uitstekende resultaten
en betrouwbaarheid.

Reken op compromisloze hoge prestaties, ongeëvenaarde
beveiliging en een printer met de laagste impact op uw
ecologische voetafdruk. HP PageWide technologie is
gebaseerd op de beproefde, geavanceerde technologie
die ontworpen is voor HP’s duurste high-end digitale
webpersen. Deze technologie is nu ingebouwd in een
gamma desktopprinters en MFP’s, waardoor bedrijven veel
voordeliger en sneller kunnen printen.

Meer pagina’s, betere performance en een strakkere
beveiliging – exclusief van HP.1
Geef uw bedrijf méér professionele pagina’s, topprestaties
en antifraudetechnologie voor extra bescherming –
concurrenten kunnen hier niet aan tippen. Alleen originele
HP tonercartridges bevatten JetIntelligence.4

HP LaserJet. Altijd uitstekende resultaten en betrouwbaarheid.
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• Lager stroomverbruik dan laserprinters in deze klasse8
• Betrouwbare documenten die water-, veeg-, licht- en
markeerpenbestendig zijn
• Minder vervangbare onderdelen dan de meeste
laserprinters

HP PageWide. De laagste impact op uw ecologische voetafdruk.

HP LaserJet & PageWide printers

Hoe kiest u het juiste apparaat voor uw bedrijf
Als u een HP apparaat zoekt voor een klein of middelgroot bedrijf, beantwoord dan de
volgende vragen.

<3000
<3000 pagina’s
per maand

Mono

>3000
>3000 pagina’s
per maand

Kleur

Printer

MFP/AiO

Ethernet

Mobile

Hoeveel gebruikers gaan hoeveel pagina’s per maand printen? Houd rekening met:
• Het aanbevolen aantal gebruikers
• Het aanbevolen aantal pagina’s per maand (AMPV)5
• De werksnelheid van het apparaat
Welke soorten documenten print u vooral?
• HP PageWide apparaten printen dagelijkse documenten van professionele kwaliteit
met HP’s laagste printkosten,6 met hoge printsnelheden7 en een laag stroomverbruik8
• HP LaserJets leveren printshopkwaliteit voor indrukwekkend marketingmateriaal in
kleur, monochrome HP LaserJets bieden HP’s beste prijs-kwaliteitverhouding in zwartwit
Wilt u ook scannen, kopiëren of faxen? Hebt u behoefte aan documentworkflow- of
storageoplossingen?
• Kies een HP LaserJet of PageWide printer als u alleen wilt printen
• Als u ook scan-, kopieer- en faxmogelijkheden wilt, kiest u een multifunctioneel (MFP)
of all-in-one (AiO) product
• HP LaserJet of PageWide Pro MFP’s ondersteunen essentiële workflows, zoals
scannen naar e-mail of netwerkmappen. Sommige producten ondersteunen optionele
workflowoplossingen
• Enterprise MFP’s bieden meer scanfunctionaliteiten, Quick Sets voor het snel starten
van workflows en uitstekende preview- en beeldverbeteringsfuncties op een groot
kleurentouchscreen
Wilt u het apparaat delen?
• De meeste HP apparaten bieden ethernet of draadloze netwerkmogelijkheden
• Ondersteuning voor mobiel printen laat gebruikers printen vanaf hun smartphone of
tablet – eenvoudig printen vanaf een Mopria-gecertificeerd toestel;9 print on the go
met HP ePrint;11 print vanaf een iPad, iPhone of iPod touch met Apple AirPrint;12 of kies
voor Wi-Fi Direct, NFC touch-to-print of Bluetooth® Low Energy voor veilig peer-topeer draadloos printen zonder met het netwerk te verbinden10
• Op apparaten met een USB-poort aan de voorzijde kunt u printen vanaf of scannen
naar een USB-stick

Raadpleeg regelmatig
•
•
•

Channelpromotions.be

Actuele info & promoties

HPSalesCentral.com

Voor alle productinformatie en tools

HP.com

Algemene productinformatie en website
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HP LaserJet vs HP PageWide
HP LaserJet.
Dit is de meeste betrouwbare printtechnologie in de markt.
De HP LaserJets zijn snelle, eenvoudig te gebruiken,
robuuste toestellen met een snelle eerste printtijd voor
klanten die enkel zwart/wit printen of met een relatief laag
volume in kleur.

HP PageWide.
Wanneer het afdrukvolume van de klant relatief veel
kleur bevat, is HP PageWide een erg interessante keuze.
De HP PageWide technologie is ontworpen om minder
stroom te verbruiken wat de ecologische voetafdruk
aanzienlijk verkleint. De vaste PageWide printkop voorkomt
papierstoringen en is gebouwd om net zo lang mee te gaan
als de HP PageWide printer zelf. De betrouwbare werking
is te danken aan het feit dat het systeem niet snel verstopt
raakt. Bij een hoog aantal prints in kleur bieden deze
toestellen een lagere gemiddelde afdrukprijs ten opzichte
van een gelijkaardig LaserJet toestel.

HP Pro vs HP Enterprise
HP LaserJet/PageWide Pro printers & MFP’s.
HP LaserJet/PageWide Pro toestellen beschikken over
de meest elementaire workflow kenmerken die kleine
teams nodig hebben. HP toestellen die in de Pro klasse
zitten, beschikken over de beste beveiligingsfuncties uit
de printingmarkt, enkel HP Enterprise toestellen zijn nog
veiliger. Alle HP toestellen uit de 3 & 4 serie behoren tot de
Pro klasse. Sommige toestellen uit de 5-serie behoren ook
tot de Pro serie.

HP LaserJet/PageWide Enterprise printers & MFP’s.
HP Enterprise toestellen beschikken over unieke
beveiligingseigenschappen zoals HP SureStart, HP
Whitelisting, Run Time Intrusion Detection en HP Connection
Inspector en zijn daarmee de meest beveiligde printers ter
wereld. Verder beschikken deze toestellen over een HDD
en hebben ze meer functies bij het scannen in vergelijking
met HP Pro toestellen. Verder kunnen Enterprise toestellen
aangekocht worden in een Flow versie waardoor u
workflows slimmer kan organiseren door gebruik te maken
van OCR, snellere en krachtigere scanners, een toetsenbord
en HP EveryPage.

Printbeveiliging
HP LaserJet/PageWide Enterprise toestellen bieden u een unieke verdediging om uw printers te beveiligen.

Hoe werkt het?

Eén. BIOS/opstartcode
controleren

Vier. Voortdurende
bewaking

De ingebouwde
beveiligingskenmerken voeren
de eerste vier stappen in de
cyclus van een HP apparaat uit.

HP Sure Start voorkomt
dat tijdens het opstarten
kwaadaardige code wordt
uitgevoerd en zorgt dat
alleen door HP ondertekende,
authentieke code wordt
geladen.

HP Connection Inspector
beschermt uw bedrijf en
stopt aanvallen tijdens het
gebruik. Controleert uitgaande
netwerkverbindingen om
verdachte verzoeken te
stoppen.

Twee. Firmware
controleren

Drie. Instellingen
controleren

HP Whitelisting waarborgt
dat alleen authentieke,
goede firmware, die digitaal
ondertekend is door HP, wordt
geladen.

Na het opstarten controleert
HP JetAdvantage Security
Manager* de beveiligingsinstellingen van het apparaat,
waarbij foute instellingen
worden hersteld.

Na een aanval kunnen HP
Enterprise-apparaten opnieuw
opstarten en zichzelf herstellen.
HP JetAdvantage Security
Manager* voltooit de
controlecyclus.

*HP JetAdvantage Security Manager is optioneel
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Overzicht van onze voornaamste toestellen
Deze producten zijn in meerdere versies beschikbaar. Sommige hebben variaties op het vlak van duplex, wireless, fax.
Bij Enterprise MFP’s is er steeds een variant met Flow. Daarnaast beschikt HP over een ruim gamma aan andere toestellen
om op specifieke behoeften van uw klant in te spelen. Hierover vindt u alle info op onze website, HP Sales Central of via uw
HP accountmanager.

HP LaserJet Pro
M402 serie

HP LaserJet Enterprise
M506 serie

Mono

Mono

Printer

Printer

Aantal gebruikers

3 – 10

5 – 15

Aanbevolen aantal pagina’s per maand

750 – 4.000

2.000 – 7.500

Printsnelheid

Tot 38 ppm

Tot 43 ppm

Maximum invoer

Tot 900 vel

Tot 2.300 vel

HP LaserJet Pro MFP
M426 serie

HP LaserJet Enterprise MFP
M527 serie*

Mono

Mono

MFP

MFP

Aantal gebruikers

3 – 10

5 – 15

Aanbevolen aantal pagina’s per maand

1.500 – 6.000

2.000 – 7.500

Printsnelheid

Tot 43 ppm

Tot 43 ppm

Maximum invoer

Tot 1.200 vel

Tot 2.300 vel

HP Color LaserJet Pro
M452 serie

HP Color LaserJet Enterprise
M553 serie

HP PageWide Pro MFP
477dw

Kleur

Kleur

Kleur

Printer

Printer

MFP

Aantal gebruikers

3 – 10

5 – 15

3 – 10

Aanbevolen aantal pagina’s per maand

2.000 – 7.500

2.000 – 6.000

750 – 4.000

Printsnelheid

Tot 43 ppm

Tot 75 ppm

Tot 27 ppm

Maximum invoer

Tot 2.300 vel

Tot 2.050 vel

Tot 850 vel

HP Color LaserJet Pro MFP
M477 serie

HP Color LaserJet Enterprise
MFP M577 serie*

HP PageWide Enterprise Color
MFP 586 serie*

Kleur

Kleur

Kleur

MFP

MFP

MFP

Aantal gebruikers

3 – 10

5 – 15

5 – 15

Aanbevolen aantal pagina’s per maand

750 – 4.000

2.000 – 7.500

2.000 – 7.500

Printsnelheid

Tot 27 ppm

Tot 38 ppm

Tot 75 ppm

Maximum invoer

Tot 850 vel

Tot 2.300 vel

Tot 2.050 vel

*Flow optioneel
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HP Printers & MFP’s
De meest beveiligde printers ter wereld.

HP LaserJet

HP PageWide

• Meest betrouwbare printers
• Beste productiviteit

• Meest ecologische printers
• Beste keuze voor kleurenprints

3-Serie
LaserJet
Pro

4-Serie
PageWide
Pro

LaserJet
Pro

PageWide
Pro

Printer
Mono

LaserJet Pro
M402

MFP
Mono

LaserJet Pro
M426

Printer
Color

LaserJet Pro
M452

PageWide Pro
452

LaserJet Pro
M477

PageWide Pro
477

MFP
Color

LaserJet Pro
M377

PageWide Pro
377

5-Serie

Printer
Mono

LaserJet
Pro

LaserJet
Enterprise

LaserJet Pro
M521

LaserJet Enterprise
M506

LaserJet Enterprise
M607, M608 & M609

LaserJet Enterprise
M527

LaserJet Enterprise
M631 & M632

MFP
Mono
Printer
Color
MFP
Color

6-Serie

LaserJet Pro
M570

PageWide
Enterprise

LaserJet
Enterprise

LaserJet Enterprise
M552 & M553

PageWide Enterprise
556

LaserJet Enterprise
M652 & M653

LaserJet Enterprise
M577

PageWide Enterprise
586

LaserJet Enterprise
M681 & M682

Deze producten zijn in meerdere versies beschikbaar. Sommige hebben variaties op het vlak van duplex, wireless, fax. Bij Enterprise MFP’s is er steeds een
variant met Flow.

