
Sınıfının en iyisi performans 
Daha düşük maliyetlerle

HP PageWide yönetimli yazıcılar ve MFP’ler

Ürün ailesi broşürü

Bütçe dostu 
renkler

Çalışma süresini uzatın, 
arıza süresini azaltın

Sektörün en güçlü 
yazıcı güvenliği1



Çek-çıkar klavye, HP EveryPage, 
tümleşik OCR, Microsoft SharePoint®’e 
gönder ve daha pek çok özellik şimdi 
HP Flow cihazlarda
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HP PageWide Teknolojisi, bu cihazların 
olağanüstü hızının ve güvenilirliğinin arkasında 
yatan sırdır. Baskı kafası kağıdı enlemesine 
tamamen kapsar ve böylece tek geçişte 
inanılmaz baskı hızlarına ulaşmayı sağlar. 
Bu, gelişmiş dijital baskı cihazlarında kullanılan 
HP PageWide Teknolojisinin aynısıdır. Bu çığır 
açan teknoloji şimdi ofis cihazlarına uyarlandı.

Yüksek kaliteli 
profesyonel 
renkli baskılar

Sektörün en 
güçlü yazıcı 
güvenliği1

Suya, bulaşmaya, solmaya 
ve işaret kalemlerine 
dayanıklı, uzun ömürlü 
belgeler7

Gelecek nesil 
baskı teknolojisi

HP’nin çığır açan ofis yazıcı portföyünün bir parçası olan HP PageWide A3 yazıcılar 
ve MFP’ler, beklentileri yeniden tanımlıyor. Sınıfında en iyi baskı hızları, 
profesyonel renkler ve en iyi enerji verimliliğiyle avantajı yakalayın2, 3.
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Portföy genelinde 
kapsamlı giriş ve bitirme 
aksesuarları

Hızlı fotokopi, tarama ve faks 
gönderme seçenekleri sunan 
MFP’ler ile kesintisiz çalışın

%50’ye kadar 
daha düşük enerji 

kullanımı3

Dakikada 80 sayfaya (ppm) kadar baskı 
hızları (Genel Ofis modu)4

İlk sayfayı 7 saniye gibi kısa bir sürede 
basabilme5 
Dakikada 200 görsele (ipm) kadar hızlarda, 
tek geçişte çift taraflı tarama6Düşük işletme 

giderleri



İşinizde ihtiyaç 
duyduğunuz hız, 
hesaplılık 
ve verimlilik

Üretkenliğinizi en yüksek, maliyetlerinizi en düşük seviyede tutun. Bütçenizi yormayan 
maliyetlerle profesyonel kalitede renkli belgeler basın. Ayrıca, PageWide Teknolojisinin 
sınıfının en iyisi olduğu kanıtlanmış baskı hızlarıyla bekleme derdinden kurtulun2.

Olağanüstü değer, beklediğiniz sonuçlar
Sınıfının en iyisi baskı hızlarıyla zamandan tasarruf edin2. (Genel ofis modunda) 80 ppm’ye kadar baskı hızlarına ulaşın, ilk sayfanızı 7 saniye 
gibi kısa bir süre içinde basın5. 

Yüksek baskı hacimleriyle zorlanmadan başa çıkın. Bu cihazlar hem 4650 sayfaya kadar isteğe bağlı maksimum baskı kapasitesi hem de 
geniş bir yelpazeye yayılan bitirme aksesuarları sunuyor.

Özellikler PageWide Pro
(P55250dw, P57750dw, P75050dw, P77740dn/z/zs, 
P77750zs, P77760z)8

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

Tek geçişte çift taraflı 
tarama6

55 ipm’ye kadar 200 ipm’ye kadar

Cihaz, veri ve belge 
güvenliği

Güvenli önyükleme, güvenli cihaz yazılımı ve çalışma 
zamanı kodu sağlamlık doğrulaması gibi tümleşik 
özelliklerle sınıfında en iyi güvenlik9

70+/100+ tümleşik güvenlik ayarı (yazıcılar/MFP’ler)

HP Sure Start, beyaz liste oluşturma ve çalışma zamanı 
izinsiz giriş tespiti gibi özelliklerle en yoğun güvenlik1 

100+/200+ tümleşik güvenlik ayarı (yazıcılar/MFP’ler)

Kullanıcı dostu renkli 
dokunmatik ekran

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

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

20,6 cm (8,1 inç) – E58650dn/z, E77650dn/dns, 
E77660z/zs/z+

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

Bellek yükseltme Mevcut değil İsteğe bağlı 1 GB bellek yükseltme

Genişletilebilirlik İş muhasebesi olanakları sunan HP Açık Genişletilebilirlik 
Platformu (OXP) ile genişletilebilirlik; yakınlık kartlarını 
destekler

HP OXP ile tam genişletilebilirlik, yükseltilebilir 
HP FutureSmart Ürün Yazılımı, Donanım Tümleştirme 
Cebi (HIP), HP Yüksek Performanslı Güvenli Sabit Disk

Akış özellikleri Mevcut değil Çek-çıkar klavye, HP EveryPage, tümleşik OCR, 
Microsoft SharePoint®’e gönder (yalnızca z/zs modelleri); 
dahili bitirme işlemleri (yalnızca zs modelleri)

4
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Kanıtlanmış, verimli teknoloji

Rakip lazer  
yazıcılara göre

%80’e
kadar daha az sarf malzemesi  
ve ambalaj malzemesi 
tükettiği tahmin edilmektedir11

Rakip lazer  
yazıcılara göre 

%50’ye
kadar daha az
enerji tükettiği
tahmin edilmektedir3

Düşük
işletme maliyetleri

Arşivleri renklendirecek kalıcılık
Suya, bulaşmaya, solmaya ve işaret 
kalemlerine dayanıklı, kalıcı renkli belgeler 
üretmek için Orijinal HP PageWide 
tonerlerine güvenin

Küçük ofislerden büyük işletmelere, HP PageWide yazıcıları ve MFP’leri zahmetsizce yüksek 
kaliteli belgeler elde etmenizi sağlar. Dahası, bu cihazlar kaliteden veya güvenilirlikten ödün 
vermeden enerji tasarrufu yapmanıza imkan sağlar.

Daha az servis kesintisi yaşayın
İş akışınızın yavaşlamasına izin vermeyin. HP PageWide Teknolojisi, hızlı ve güvenilir 
sonuçlar elde etmenizi sağlarken çalışma gruplarınızın işlerindeki duraklamaları ve arıza 
sürelerini en aza indirmek üzere tasarlandı. 

Daima ileri gidin. Bu güvenilir cihazlar kayda değer oranda daha az kullanıcı müdahalesi 
gerektirir ve 50.000 sayfaya kadar Önerilen Aylık Baskı Hacmi (RMPV) sunar10.

Maliyetlerinizi en aza indirin, arıza sürelerini azaltın. HP PageWide cihazları birçok lazere 
göre daha az değiştirilebilir parça içerir11.

Daha fazla sayfa basın. Orijinal HP PageWide yüksek kapasiteli veya ekstra yüksek kapasiteli 
tonerler, daha düşük maliyetlerle daha fazla sayfa basmanıza imkan tanır.
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Sektörün öncüsü 
çözümler ve özellikler

Güvenli olmayan cihaz yazılımları, sabit diskler, denetim panelleri, giriş ve çıkış tepsileri; 
bunların tamamı cihazları -ve ağı- saldırılara açık hale getirebilir. HP, cihazlarınızı, verilerinizi 
ve belgelerinizi korumanıza yardımcı olmak için sektörün en güçlü yazıcı güvenliğini sunmaktadır1.

Cihazı güvenceye alın

HP Sure Start BIOS'u güvende 
tutar

Whitelisting cihaz yazılımını 
güvende tutar

Çalışma zamanı izinsiz giriş 
tespiti belleği güvende tutar

Verileri güvenceye alın

Kimlik doğrulama izinsiz 
girişleri önler

Şifreleme veri hırsızlığını ve 
verilere müdahaleyi önler

İzleme tehditleri ve kendi 
kendine onarımları tespit eder

Belgeleri güvenceye alın

Güvenli belge iş akışlarıyla 
iş yeri gizliliği ve uygunluğu

Sahtecilikle mücadele araçları 
tahrifat ve sahteciliğe karşı 
caydırıcılık sağlar

HP’nin ileri görüşlü genişletilebilirlik özelliklerine yatırım yapın
Enterprise sınıfı HP cihazlarında sunulan HP FutureSmart Ürün Yazılımı ve HP Açık Genişletilebilirlik 
Platformu (OXP), HP cihazlarının ömürlerini uzatırken yazıcı yazılımı ve iş akışı uygulamalarının 
geliştirilmesini ve yönetimini kolay hale getirmeyi amaçlar. HP FutureSmart Ürün Yazılımı, 
teknoloji ilerledikçe filonuz genelinde en yeni güvenlik iyileştirmeleri ve mobil cihazlarınız ile 
bağlanma seçenekleri gibi özellik güncelleştirmelerini kolayca gerçekleştirmenizi sağlar. 
Ayrıca, bir uygulama platformu olan HP OXP ile işletmeler, HP cihazlarının yeteneklerini kendi 
iş alanlarına özel olarak uyarlanmış çözümlerle genişletebilirler.

%64
Yazıcıya kötü amaçlı yazılım 

bulaştığını bildiren BT  
yöneticilerinin oranı12

%60
Yazıcı verilerine 

sızma girişimi bildiren BT 
yöneticilerinin oranı13

Filo güvenliğinizi kolayca yönetin
HP JetAdvantage Security Manager, baskı ve görüntüleme cihazları için politika 
esaslı koruma sağlayarak sektörün en kapsamlı baskı güvenliğini sunar14. Kendi 
cihaz güvenliği ve uyumluluk planınızı oluşturmak, hayata geçirmek ve korumak 
için ihtiyaç duyduğunuz desteği alın.
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HP PageWide Flow MFP’ler

Tümleşik 
HP EveryPage 

teknolojisi

Geniş
20,6 cm

dokunmatik 
ekranlı kontrol 

paneli

Tek
geçişte hızlı  
çift taraflı 

tarama

Geniş
çek-çıkar 

klavye 
basitleştirilmiş 
veri girişi için

Doğru içerikleri hızla, kolayca ve doğru bir biçimde bulmanız için gelişmiş iş akışı özellikleri 
sunan HP PageWide Flow MFP’ler ile işlerinizi daha akıllıca yönetin.

Her sayfayı tarayın ve hataları ve atlanan 
sayfaları hemen o anda tespit edin; sayfa 
ağırlığı, boyutu veya durumu değişse bile

Microsoft SharePoint’e gönder, yerleşik 
OCR, otomatik yönlendirme, otomatik sayfa 
kırpma ve otomatik tonlama gibi gelişmiş 
görüntüleme ve işleme seçenekleri 

200 ipm’ye kadar hızlar ve daha yüksek aylık 
önerilen tarama hacimlerini destekleyen 
uzun ömürlü Otomatik Belge Besleyici ile 
belgelerinizi daha hızlı ve güvenli bir biçimde 
tarayın

Taranmış bilgilerinizi daha kolay 
düzenlenebilir hale getirin ve dosyalarınıza 
bilgiler veya e-postanıza bağlamlar ekleyerek 
onları bulmayı kolaylaştırın
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Çığır açan akıllı mürekkep 
baskı teknolojisi

HP PageWide Managed yazıcılardan ve MFP’lerden oluşan bu gelecek nesil ürün portföyü, 
işiniz için ihtiyaç duyduğunuz yenilikçi HP teknolojisini, efsanevi kaliteyi ve güçlü güvenlik 
önlemlerini sunuyor. Üstelik, en yüksek baskı hızları, en düşük enerji kullanımı ve geniş 
aksesuar yelpazesiyle çıtayı daha da yükselttik2, 3. Böylece her düzeyde kazanan siz oluyorsunuz.

Renkli A3 25 ppm fiyat sınıfı 35 ppm fiyat sınıfı 45 ppm fiyat sınıfı

PageWide 
Managed 
P77740 MFP
60 ppm’ye kadar4

4650’ye kadar giriş
30.000’e kadar RMPV10

PageWide 
Managed 
P75050 Yazıcı 
P77750 MFP
70 ppm’ye kadar4

4650’ye kadar giriş
40.000’e kadar RMPV10

PageWide 
Managed 
E77650 MFP
70 ppm’ye kadar4

4650’ye kadar giriş
40.000’e kadar RMPV10

PageWide 
Managed 
P77760 MFP
80 ppm’ye kadar4

4650’ye kadar giriş
50.000’e kadar RMPV10

PageWide 
Managed 
E75160 Yazıcı,
E77660 MFP
80 ppm’ye kadar4

4650’ye kadar giriş
50.000’e kadar RMPV10

Flow Flow

PageWide A3 aksesuarları

1×550 A3 Besleyici 2×2000 A4 Stant1×550 A3 Stant Zımba/Biriktirici/Delgeç3×550 A3 Stant
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Renkli A4 35 ppm fiyat sınıfı

PageWide 
Managed 
P55250 yazıcı
75 ppm’ye kadar4

1550’ye kadar giriş
7500’e kadar RMPV10

PageWide 
Managed 
P57750 MFP
75 ppm’ye kadar4

1550’ye kadar giriş
7500’e kadar RMPV10

PageWide 
Managed 
E55650 yazıcı
75 ppm’ye kadar4

2050’ye kadar giriş
15.000’e kadar RMPV10

PageWide 
Managed 
E58650 MFP
75 ppm’ye kadar4

2050’ye kadar giriş
15.000’e kadar RMPV10

Flow

PageWide A4 aksesuarları

1×500 Besleyici/Stant 
(P55250, P57750)

3×500 Besleyici/Stant 
(P55250, P57750)

1×500 Yaprak Besleyici 
(E55650, E58650)

Tek Kabin/Stant 
(E55650, E58650)

3×500 Besleyici/Stant 
(E55650, E58650)
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HP PageWide Managed A3

HP PageWide Managed E75160dn yazıcı HP PageWide Managed MFP
E77650dn, E77650dn/dns

HP PageWide Managed Flow MFP 
E77660z/zs/z+

Ürün numarası E75160dn: J7Z06A E77650dn: J7Z13A
E77650dn: J7Z13A
E77650dns: Z5G79A

E77660z: J7Z03A
E77660zs: J7Z07A
E77660z+: Z5G78A

Kontrol paneli 10,9 cm (4,3 inç) renkli dokunmatik ekran 20,6 cm (8,1 inç) renkli dokunmatik ekran

Baskı hızı4

Tek taraflı Siyah-beyaz ve renkli: 60 ppm’ye kadar,
Profesyonel mod; 80 ppm’ye kadar, 
Genel Ofis modu

Siyah-beyaz ve renkli: 50 ppm’ye kadar, 
Profesyonel mod; 70 ppm’ye kadar, 
Genel Ofis modu

Siyah-beyaz ve renkli: 60 ppm’ye kadar, 
Profesyonel mod; 80 ppm’ye kadar, 
Genel Ofis modu

Çift taraflı Siyah-beyaz ve renkli: 42 ipm’ye kadar,
Profesyonel mod

Siyah-beyaz ve renkli: 35 ipm’ye kadar,
Profesyonel mod

Siyah-beyaz ve renkli: 42 ipm’ye kadar,
Profesyonel mod

İlk sayfayı basma süresi5 Siyah-beyaz ve renkli: hazır modundayken 7 saniye (tüm modellerde)

Tarama özellikleri6

Tek taraflı tarama hızı Mevcut değil Siyah-beyaz ve renkli: 100 ipm’ye kadar

Çift taraflı tarama hızı Mevcut değil Siyah-beyaz ve renkli: 200 ipm’ye kadar

Ek özellikler Donanım Tümleştirme Cebi, tümleşik HP Yüksek Performanslı Güvenli Sabit Disk; yalnızca zs modellerinde: dahili bitirme işlemleri

Akış özellikleri Mevcut değil Çek-çıkar klavye, HP EveryPage, tümleşik OCR, Microsoft SharePoint’e gönder 
(yalnızca z/zs modelleri); dahili bitirme işlemleri (yalnızca zs modelleri)

Giriş Standart: 550 yaprağa kadar; maksimum: 4650 yaprağa kadar (isteğe bağlı aksesuarlar ile)

RMPV10 2500 - 50.000 sayfa arası 2500 - 40.000 sayfa arası 2500 - 50.000 sayfa arası

HP PageWide Managed
P75050dw yazıcı

HP PageWide Managed MFP
77740dn/z/zs

HP PageWide Managed MFP
77750zs

HP PageWide Managed MFP
P77760z

Ürün numarası P75050dw: Y3Z47B P77740dn: Y3Z57B
P77740z: W1B39B
P77740zs: W1B40B

P77750zs: W1B41B P77760z: W1B38B

Kontrol paneli 10,9 cm (4,3 inç) renkli 
dokunmatik ekran

dn/dw: 10,9 cm (4,3 inç) renkli dokunmatik ekran; z/zs: 20,6 cm (8,1 inç) renkli dokunmatik ekran

Baskı hızı4

Tek taraflı Siyah-beyaz ve renkli: 
50 ppm’ye kadar, 
Profesyonel mod; 70 ppm’ye 
kadar, Genel Ofis modu

Siyah-beyaz ve renkli: 
40 ppm’ye kadar, 
Profesyonel mod; 60 ppm’ye 
kadar, Genel Ofis modu

Siyah-beyaz ve renkli: 
50 ppm’ye kadar, 
Profesyonel mod; 70 ppm’ye 
kadar, Genel Ofis modu

Siyah-beyaz ve renkli: 
60 ppm’ye kadar, 
Profesyonel mod; 80 ppm’ye 
kadar, Genel Ofis modu

Çift taraflı Siyah-beyaz ve renkli: 35 ipm’ye 
kadar, Profesyonel mod

Siyah-beyaz ve renkli: 28 ipm’ye 
kadar, Profesyonel mod

Siyah-beyaz ve renkli: 35 ipm’ye 
kadar, Profesyonel mod

Siyah-beyaz ve renkli: 42 ipm’ye 
kadar, Profesyonel mod

İlk sayfayı basma süresi5 Hazır modundayken 7 saniye, siyah-beyaz/renkli

Tarama özellikleri6

Tek taraflı tarama hızı Mevcut değil Siyah-beyaz ve renkli: 55 ipm’ye kadar

Çift taraflı tarama hızı Mevcut değil Siyah-beyaz ve renkli: 45 ipm’ye kadar

Ek özellikler yalnızca z/zs modelleri: Donanım Tümleştirme Cebi; yalnızca zs modelleri: dahili bitirme işlemleri

Giriş Standart: 550 yaprağa kadar; maksimum: 4650 yaprağa kadar (isteğe bağlı aksesuarlar ile)

RMVP10 2500 - 40.000 sayfa arası 2500 - 30.000 sayfa arası 2500 - 40.000 sayfa arası 2500 - 50.000 sayfa arası
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HP PageWide Managed A4

İsteğe bağlı giriş ve bitirme aksesuarları

HP PageWide Managed E55650dn yazıcı HP PageWide Managed E58650dn, Flow MFP E77650z

Ürün numarası E55650dn: L3U44A E58650dn: L3U42A
E58650z: L3U43A

Kontrol paneli 10,9 cm (4,3 inç) renkli dokunmatik ekran 20,6 cm (8,1 inç) renkli dokunmatik ekran

Baskı hızı4

Tek taraflı Siyah-beyaz ve renkli: 50 ppm’ye kadar, Profesyonel mod; 75 ppm’ye kadar, Genel Ofis modu

Çift taraflı Siyah-beyaz ve renkli: 25 ipm’ye kadar, Profesyonel mod

İlk sayfayı basma süresi5 Hazır modundayken 7,1/7,3 saniye, siyah-beyaz/renkli

Tarama özellikleri6

Tek taraflı tarama hızı Mevcut değil dn modeli: siyah-beyaz: 44 ipm’ye kadar, A4 (46 ipm’ye kadar, letter);
renkli: 40 ipm’ye kadar, A4 (42 ipm’ye kadar, letter);
z modeli: siyah-beyaz ve renkli: 45 ipm’ye kadar, 
A4 (47 ipm’ye kadar, letter)

Çift taraflı tarama hızı Mevcut değil dn modeli: siyah-beyaz: 44 ipm’ye kadar, A4 (46 ipm’ye kadar, letter);
renkli: 40 ipm’ye kadar, A4 (42 ipm’ye kadar, letter);
z modeli: siyah-beyaz ve renkli: 70 ipm’ye kadar, 
A4 (74 ipm’ye kadar, letter)

Ek özellikler Donanım Tümleştirme Cebi Donanım Tümleştirme Cebi, tümleşik HP Yüksek Performanslı 
Güvenli Sabit Disk

Akış özellikleri Mevcut değil Çek-çıkar klavye, HP EveryPage, tümleşik OCR, 
Microsoft SharePoint®’e gönder (yalnızcaz modeli);

Giriş Standart: 550 yaprağa kadar; maksimum: 2050 yaprağa kadar (isteğe bağlı aksesuarlar ile)

RMPV10 2500 - 15.000 sayfa arası 

HP PageWide Managed P55250dw yazıcı HP PageWide Managed MFP P57750dw

Ürün numarası P55250dw: J6U55 P57750dw: J9V82

Kontrol paneli 10,9 cm (4,3 inç) renkli dokunmatik ekran

Baskı hızı4

Tek taraflı Siyah-beyaz ve renkli: 50 ppm’ye kadar, Profesyonel mod; 75 ppm’ye kadar, Genel Ofis modu

Çift taraflı Siyah-beyaz ve renkli: 25 ipm’ye kadar, Profesyonel mod; 38 ipm’ye kadar, Genel Ofis modu

İlk sayfayı basma süresi5 Siyah-beyaz ve renkli: hazır modundayken 6 saniye

Tarama özellikleri6

Tek taraflı tarama hızı Mevcut değil Siyah-beyaz ve renkli: 20 ipm’ye kadar, A4 (25 ipm’ye kadar, letter)

Çift taraflı tarama hızı Mevcut değil Siyah-beyaz ve renkli: 22 ipm’ye kadar, A4 (26 ipm’ye kadar, letter)

Giriş Standart: 550 yaprağa kadar; maksimum: 1550 yaprağa kadar (isteğe bağlı aksesuarlar ile)

RMPV10 1000 - 7500 sayfa arası 

Cihazlar Uyumlu aksesuarlar

PageWide Managed P77740 MFP, 
P75050 yazıcı, P77750 MFP, 
P77760 MFP, E77650 MFP, 
E75160 yazıcı, E77660 MFP

Giriş: 1x550 A3 Besleyici (P1V16A),13 1x550 A3 Besleyici/Dolap (P1V17A), 2x2000 A4 Besleyici/Sehpa (P1V19A),  
3x550 A3 Besleyici/Sehpa (P1V18A)
Çıkış: Zımba/İstifleme Birimi/Delgeç (Z4L04A)

PageWide Managed P55250 yazıcı, 
P57750 MFP

Giriş: 1x500 Besleyici (D3Q23A), 2x500 Besleyici/Sehpa (P0V04)
Çıkış: Geçerli değil

PageWide Managed E55650 yazıcı, 
E58650 MFP

Giriş: 1x500 Besleyici (G1W43A), Tekli Dolap/Sehpa (G1W44A), 3x500 Besleyici/Sehpa (G1W45A)
Çıkış: Geçerli değil



Notlar
 1  2015’ten itibaren sunulan HP Enterprise sınıfı cihazlar için geçerlidir ve HP’nin 2016 yılında, aynı sınıftaki rakip yazıcıların yayınlanmış tümleşik güvenlik özellikleri üzerinde yaptığı 

incelemeyi baz almaktadır. Yalnızca HP, bütünlük kontrollerinden kendi kendini onarma becerisine sahip BIOS’a kadar uzanan güvenlik özellikleri sunar. Güvenlik özelliklerini etkinleştirmek 
için FutureSmart hizmet paketinin güncellenmesi gerekli olabilir. Uyumlu ürünlerin listesine erişmek için http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=4AA6-1177EEW 
adresini ziyaret edin. Daha fazla bilgi için hp.com/go/printersecurityclaims adresini ziyaret edin. 

 2  HP’nin tahmini, IDC tarafından 2015’in 3. çeyreği için bildirilen pazar payları temelinde, diğer HP PageWide ürünleri ve pazar payı %1 veya altında olan ürünler hariç olmak 
üzere, Kasım 2015 itibarıyla fiyatı 1000 USD - 3000 USD arasında olan renkli kurumsal A4 MFP’lerin ve fiyatı 500 USD - 1249 USD arasında olan renkli kurumsal A4 yazıcıların 
üreticileri tarafından yayınlanmış mevcut en hızlı renkli mod özellikleri temel alınarak Enterprise sınıfı cihazlar üzerinde yapılan karşılaştırmadan ileri gelmektedir. 
HP PageWide hızları, ilk sayfa hariç olmak üzere Genel Ofis modunda karşılaştırılmıştır. Daha fazla bilgi için bkz. hp.com/go/printerspeeds.

 3  HP’nin tahmini, Enterprise sınıfı cihazlar için energystar.gov adresinde yayınlanan TEC verilerini baz alan enerji iddiasından ileri gelmektedir. Veriler, IDC tarafından 
2015’in 3. çeyreği için bildirilen pazar payları temelinde, Kasım 2015 itibarıyla, fiyatı 1000 USD - 3000 USD arasında olan aynı sınıftaki renkli lazer MFP’lerin ve fiyatı 
500 USD - 1249 USD arasında olan aynı sınıftaki renkli lazer yazıcıların çoğunluğunun enerji verimliliğini belirlemek üzere standartlaştırılmıştır. Gerçek sonuçlar değişiklik 
gösterebilir. Daha fazla bilgi için bkz. hp.com/go/pagewideclaims.

 4  Varsayılan dışı genel ofis baskı modunda ISO/IEC 24734 kullanılarak ölçülmüştür. ISO/IED 24734 kullanılarak ölçülen varsayılan profesyonel baskı modu, genel ofis baskı 
moduna göre 20 ppm daha düşüktür.

 5  ISO/IEC 17629 kullanılarak ölçülmüştür. Gerçek ilk sayfa çıkış hızı, sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüye ve belgenin karmaşıklık düzeyine bağlı olarak 
farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için bkz. hp.com/go/printerclaims.

 6  Tarama hızları Otomatik Belge Besleyiciden ölçülmüştür. Gerçek işlem hızı, tarama çözünürlüğüne, ağ şartlarına, bilgisayar performansına ve uygulama yazılımına bağlı 
olarak değişiklik gösterebilir.

 7  Suya, bulaşmaya, solmaya ve işaret kalemlerine karşı dayanıklılık konusunda, ISO 11798 ve HP’nin dahili testleri baz alınmıştır. Ayrıntılar için bkz. hp.com/go/printpermanence.

 8 Tüm ürünler her bölgede sunulmaz. Daha fazla bilgi için lütfen satış temsilcinizle iletişime geçin.

 9  Sınıfının en iyisi güvenlik iddiası, HP'nin, Ocak 2016 itibarıyla aynı sınıftaki rakip pro yazıcıların tümleşik güvenlik özellikleri üzerinde gerçekleştirdiği incelemeye dayanmaktadır. 
Daha fazla bilgi için hp.com/go/printersecurityclaims adresini ziyaret edin.

10 HP, sarf malzemesi yenileme aralıkları ve uzatılmış garanti süresindeki yazıcı ömrü dahil çeşitli faktörlere dayanarak, aylık basılan sayfa sayısının, en iyi yazıcı performansı açısından 
belirtilen aralıkta olmasını önermektedir.

11 Daha az servis parçası iddiası, Ağustos 2016 itibarıyla sınıflarının önde gelen A3 MFP'lerinin BLI analizlerini baz almaktadır; hesaplamalar, uzun ömürlü sarf malzemeleri için üreticiler 
tarafından sınıflandırılmış olup kamuoyuna açıklanmış ve/veya yayınlanmış sayfa baskı sayılarını ve (%60 siyah/%40 renkli oranı kullanılarak) 600.000 sayfa baskıyı baz almaktadır; 
pazar payları, IDC tarafından 2016 yılının 2. çeyreği için bildirilenlerdir.

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

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

14 HP JetAdvantage Security Manager ayrıca satın alınmalıdır. Daha fazla bilgi almak için lütfen hp.com/go/securitymanager adresini ziyaret edin. Rekabetçilik iddiası, rakip teklifleri 
(Cihaz Güvenliği Karşılaştırması, Ocak 2015) ve Buyers Laboratory LLC tarafından, Şubat 2015’te sunulan, HP JetAdvantage Security Manager 2.1 ile ilgili Çözümler Raporu üzerinde 
gerçekleştirilen HP kurum içi araştırmalarını baz almaktadır.

15 1×550 A3 Besleyici, HP PageWide Managed P75050 yazıcı için sunulmamaktadır.

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Burada belirtilen bilgiler bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetleri için verilen garantiler, 
söz konusu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti koşullarında belirtilenlerle sınırlıdır. Burada belirtilenlerin ek garanti oluşturduğu yorumu yapılmamalıdır. 
HP bu belgede olabilecek teknik hatalardan, içerik hatalarından veya unutulanlardan sorumlu tutulamaz.
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