
 

 

A HP PageWide technológia professzionális színt, alacsony 
fenntartási költséget, fantasztikus sebességet,  és kiemelke-
dő energiahatékonyságot biztosít.

Az irodai hatékonyságot kiváló, professzionális minőségű 
színes dokumentumokkal, valamint hatékony biztonsági 
funkciókkal és energiahatékonysággal növeli. A HP PageWide 
technológia előnyei:
• Alacsony teljes tulajdonlási költség
• Kiemelkedő nyomtatási sebesség – akár 75 oldal/perc
• Gyors, egyetlen szakaszban történő kétoldalas lapbeolvasás 
(MFP készülékek) – akár 70 kép/perc, A4
• Jelentősen alacsonyabb energiahasználat
A dokumentumok tartósak, ellenállnak a víznek, a fakulásnak, 
valamint a kiemelőfilcnek
• Minimális számú cserélhető alkatrész
• Párhuzamos munkavégzés – beolvasás, másolás vagy 
faxolás olyankor is végezhető, amikor a készülék nyomtat, így 
halad a munka (csak MFP készülékek)
• Microsoft Word és PowerPoint®-fájlok nyomtatása USB-ről 
(csak a 477dw modell esetében)

HP PageWide Enterprise 500 sorozatú 
MFP készülékek és nyomtatók
• 5-15 fős csoportok számára ideális, havi 2000–7500 oldal nyomtatá-
sa mellett
• A HP osztályában legjobb nyomtatási sebessége  – akár 75 oldal/perc, 
általános irodai módban
• Extranagy kapacitású patronok: 20 000/16 000 oldal (fekete-fehér /
színes), illetve nagy kapacitású patronok: 11 000/10 000 oldal (feke-
te-fehér/színes)
• Flow MFP opció (586z): kihúzható billentyűzet, HP EveryPage, beépí-
tett OCR, küldés Microsoft SharePoint®-ba és további funkciók
• HP nagy teljesítményű biztonságos merevlemez (minimum 320 GB)

HP PageWide Pro 400 sorozatú 
MFP készülékek és nyomtatók
• 3-10 fős csoportok számára ideális, havi 750–4500 oldal nyomtatása 
mellett
• A HP osztályában legjobb nyomtatási sebessége– akár 55 oldal/perc, 
általános irodai módban
• Nagy kapacitású patron: 10 000/7000 oldal (fekete-fehér/színes)
• HP Color Access Control13 (csak 477dw, a 400-as sorozaton belül)
• Jelentősen alacsony energiahasználat

HP PageWide 300 sorozatú 
MFP készülékek és nyomtatók
• 3-10 fős csoportok számára ideális, havi 500–3000 oldal nyomtatása 
mellett
• A HP osztályában legjobb nyomtatási sebessége – akár 45 oldal/perc, 
általános irodai módban
• Normál patron: 3500/3000 oldal (fekete-fehér/színes)
• Jelentősen alacsony energiahasználat

445 660 Ft 168 040 Ft

149 480 Ft 110 570 Ft

101 790 Ft 75 960 Ft


