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Multifunkčné tlačiarne HP 
LaserJet 

Príručka predaja tlačových zariadení HP 

Sortiment pre malý pracovný tím 
Najlepšia kombinácia — tlač, kopírovanie, skenovanie, faxovanie — dokonca môžete získať 

farbu! 

• Vysoký výkon v malom 
vyhotovení s pokrokovou 
prácou s papierom 

• Až 27 str./min (letter) s 
vytlačením prvej strany 
za menej než 10 sekúnd 
z režimu šetrenia energie 

• Ideálne pre malé pracovné 
tímy, ktoré hľadajú 
univerzálne zariadenie a 
zvýšenú produktivitu  

• Mesačná kapacita tlače:  
až 15 000 strán 

• RMPV: 750 – 3 000 strán 

Multifunkčná tlačiareň 
HP LJ M2727nf 

• Multifunkčná tlačiareň za 
rozumnú cenu s rýchlosťou a 
funkciami pre rýchle 
vykonávanie rôznych úloh 

• Až 21 str./min. s vytlačením 
prvej strany (farebne) už za 
17,9 sekúnd z režimu 
pripraveného zariadenia, 
18,3 sekúnd z režimu nízkej 
spotreby energie 

• Ideálne pre malé podniky 
alebo pracovné tímy, ktoré 
hľadajú rýchlu, 
vysokokvalitnú, farebnú 
laserovú tlač, kopírovanie, 
faxovanie a skenovanie 

• Mesačná kapacita tlače:  
až 40 000 strán 

• RMPV: 1 000 – 2 500 strán 

Multifunkčná tlačiareň 
HP CLJ CM2320 

• Neuveriteľne robustná s 
jednoduchosťou používania 
zariadenia typu všetko-v-
jednom – tlač, kopírovanie, 
faxovanie, odosielanie 
elektronickou poštou, 
skenovanie na plochu – to 
všetko s výbornými rozmermi 

• Až 27 str./min. s prvou stranou 
vytlačenou za menej než 10 
sekúnd 

• Ideálna pre pracovné tímy v 
malých a stredných podnikoch, 
ktoré nemajú IT podporu, ale 
potrebujú robustné, spoľahlivé 
zariadenie s jednoduchou 
obsluhou, ktoré sa zmestí na 
stôl 

• Mesačná kapacita tlače:  
až 75 000 strán 

• RMPV: 2 000 – 6 000 strán 

Multifunkčná tlačiareň 
HP LJ M3027  

• Vynikajúca funkčnosť v 
malom vyhotovení – tlač, 
kopírovanie, faxovanie, 
teraz so sklom skenera s 
veľkosťou legal a 
pokrokové digitálne 
odosielanie, to všetko zo 
stolného počítača 

• Až 35 str./min. s prvou 
stranou vytlačenou za 
menej než 10 sekúnd 

• Ideálna pre malé pracovné 
tímy, ktoré potrebujú 
vysoký výkon a podporu 
rozšírených riešení 

• Mesačná kapacita tlače:  
až 75 000 strán 

• RMPV: 2 000 – 6 000 strán  

Multifunkčná tlačiareň 
HP LJ M3035 

• Výkon plne vybavenej multifunkčnej 
tlačiarne v stolnom vyhotovení – 
farebná tlač, kopírovanie, 
skenovanie, digitálne odosielanie a 
faxovanie, sklo skenera s veľkosťou 
legal 

• Až 31 str./min. čiernobielo a farebne; 
krátky celkový čas na dokončenie 
úlohy vďaka technológii Instant-on 

• Ideálna pre malé pracovné tímy, ktoré 
potrebujú vysoký výkon a rozšírené 
funkcie siete a pracovného postupu 
v stolnom zariadení 

• Mesačná kapacita tlače: až 75 000 
strán 

• RMPV: 2 000 – 6 000 strán  

Rad multifunkčných 
tlačiarní HP LJ CM3530 



HP Prin7ng Sales Guide 

HP LaserJet MFP 

Príručka predaja tlačových zariadení HP 

Rad HP LaserJet  
M4345 MFP 

• Mesačná kapacita tlače: až 
200 000 strán 

• RMPV: 5 000 – 
20 000 strán za mesiac 

• Tlač, kopírovanie, voliteľné 
faxovanie a pokročilé 
digitálne odosielanie s 
manipuláciou s papierom 
a dokončením 

• Až 45 str./min., tlač prvej 
strany do 10 s 

• Ideálne pre pracovné 
skupiny, ktoré vyžadujú 
vynikajúci výkon pri 
monochromatickej tlači 

Sortiment zariadení pre pracovné skupiny 
Výkon, kvalita, spoľahlivosť – presne to, čo potrebujú vysokovýkonné pracovné skupiny. 

Rad HP LaserJet  
M5035 MFP 

• Mesačná kapacita tlače: až 
200 000 strán 

• RMPV: 3 000 – 
12 500 strán za mesiac 

• Produktívna, nenákladná 
tlač 11 x 17, kopírovanie, 
voliteľné faxovanie 
a pokročilé digitálne 
odosielanie s možnosťou 
zošívania 

• Až 35 str./min., tlač prvej 
strany do 10 s 

• Ideálne pre zaneprázdnené 
pracovné skupiny, ktoré 
vyžadujú univerzálnosť s 
vysokým výkonom a 
podporu formátu 11 x 17. 

Rad  HP CLJ 
CM6030 MFP 

• Mesačná kapacita tlače: až 
200 000 strán 

• RMPV: 5 000 – 
10 000 strán za mesiac 

• Do 30 str./min, vo farbe aj 
čiernobielo (Letter) 

• Konkurencieschopná 
kvalita výtlačkov, 
efektívne funkcie a 
všestranná správa 
dokumentov 

• Ideálne pre pracovné 
skupiny, ktoré chcú zlúčiť 
viaceré funkcie a 
potrebujú tlačiť až do 
formátu A3 

Rad HP Color LaserJet 
CM6040 MFP 

• Mesačná kapacita tlače: až 
200 000 strán 

• RMPV: 8 000 – 15 000 

• Vynikajúci výkon, výstup 
komerčnej kvality 
s pokročilými možnosťami 
manipulácie s papierom 
a dokončenia 

• Až 40 str./min. 

• Ideálne pre podniky, ktoré 
sa snažia maximalizovať 
produktivitu pracovnej 
skupiny s jedným 
efektívnym zariadením 



Mul7funkčné zariadenia HP LaserJet 

Príručka predaja tlačových zariadení HP | Máj 2010 

Zoradenie pre oddelenia 
HP svojimi výkonnými zobrazovacími a tlačovými zariadeniami prekračuje potreby vášho oddelenia.  

• Kapacita tlače: až 300 000 strán 
za mesiac 

• RMPV: 15 000–50 000 strán za 
mesiac 

• Vysokovýkonná tlač a 
kopírovanie v širokých 
formátoch s pokrokovou 
manipuláciou s papierom, 
možnosťami dokončenia a 
pokrokovým digitálnym 
odosielaním 

• Až 50 str./min (9050) alebo 40 
str./min (9040) a prvá strana 
vytlačená približne za 8 sekúnd 

• Ideálne pre oddelenia, ktoré 
chcú konsolidovať prostriedky 
správy dokumentov 

HP LaserJet M9040/M9050 MFP  



HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series 

Target Customer:  Enterprise/Public Sector, Managed 
Medium SMBs 

WW Release date:  Nov 1, 2010 

Bundles & Pricing 

• CM4540  

– desktop version, duplex, encrypted hard drive, hardware 
integra7on pocket, walk‐up USB 

• CM4540f  

– base + fax, 1x500 feeder & cabinet 
(floor standing) 

• CM4540fskm  

– base + fax, 3x500 feeder & stand, & 900‐sheet 3‐bin mailbox 
(floor standing) 

Novinky 
•  jednoduché nastavenie, používanie a správa 
•  Desktop A4 MFP 
• Vyklápatelný farebný ovládací panel so slotom an externý HW 
•  rozšíritelna o 3rd party riešenia 
•  Zabezpečená tlač s kryptovaným HDD -  všetky modely 

Novinky vs. CM4730 MFP  
•  Desktop verzia 
•  40 vs. 30 ppm 
•  zabezpečený HDD  
•  max vstupná kapacita 2100 vs. 1600 listov 
•  900 sheet, 3-zasuvnový finisher  AiO (mailbox + spinkovač) 
vs. 700 sheet 3-bin mailbox or stapler stacker 
•  Vysokokapacitná čierna náplň 18k vs. 12k 
•  Preview funkcia pri skenovaní 
•  Vyklápatelný farebný ovládací panel so slotom an externý HW 
•    & Walk-up USB 

Upsell z CM3530 MFP  
•  robustnejšie zariadenie, RPMV 5-9k vs. 2-6k 
•  vačšia vstupná kapacita  2100 vs. 850 
•  väčšia kapacita tonerov & nižšie CPP 
•  väčšie možnosti prace s dokumentami po vytlačení (finisher) 
•  Preview funkcia pri skenovaní 
•  Walk-up USB na ovládacom paneli 



HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series 
Product Bundles 

CM4540fskm  
CC421A  
Base+ fax 

+ 3x500 & stand 
+ stapling mailbox 

CM4540 
CC419A 

Includes duplex  
Encrypted hard drive 
Hardware Integration 

Pocket 
Walk up USB 

CM4540f 
CC420A 
Base+ fax 

+ 1x500 & cabinet 



HP Color LaserJet CM4540mfp Series 
Product Walk Around 

CM4540 MFP – 3390€ Desktop model 

•  40/42ppm A4 & Le:er 

•  Duplex 
•  600 sheet input capacity 
•  Pivo7ng Color Control panel, ½ 
SVGA  

•  USB/10/100/GB 
•  1.5 GB RAM memory (not 
expandable) & 800 MHz Processor 

•  Encrypted hard drive  
CM4540f MFP – 3990€ 

Base + 

•  Fax 
•  1x500 sheet feeder with cabinet 
for 1100 total input capacity 
CM4540fskm MFP – 4990€ 
Base + 
•  Fax 
•  900‐sheet 3‐bin stapling mailbox 
•  3x500 sheet feeder with stand for 
2100 total input capacity 
CM4549fskm MFP – 5990€ 
•  CM4540fskm + low supplies CPP 
Accessories available: 
• 1x500 sheet feeder with cabinet 
(floor standing model) 
• 3x500 sheet feeder with stand 
(floor standing model) 
• 900‐sheet 3‐bin stapling mailbox 
• 1x500 sheet feeder (desktop) 

On/Off Switch 

500-sheet tray 
Optional: 
• 1x500 sheet feeder 
• 1x500 sheet feeder 
with cabinet 
• 3x500 sheet feeder 
with stand 

100-sheet MP 
Tray, with long 
paper extension 

500-sheet std output  
Optional: 
900-sheet 3-bin 
stapling mailbox 

One door access to 
easy-to-replace print 
cartridges 

•  Built-in Gigabit  
   Networking 
•  USB 2.0 Hi Speed 
Port 
•  1.5 GB Memory 
   (not expandable) 

Pivoting Color Control Panel 
1/2 SVGA 

In-line print engine 
with std duplex 

Hardware Integration 
Pocket for solution 
integration 

One door jam 
access 

Walk up USB port 

Automatic document 
feeder 50 page 

Legal glass 
scanner 



Skener HP Scanjet 
Kancelárska línia  
Skenery pre univerzálne použi7e v podnikoch vrátane častého skenovania dokumentov a 
potrieb skenovania fotografií.  

• Rýchlosť 
skenovania až 8 
str./min alebo 4 
obr./min 

• Ideálne pre 
vysokokvalitné 
skenovanie 
obrázkov a 
kopírovanie, 
skenovanie 
niekoľko 
stranových 
dokumentov a 
obojstranných 
listov, skenovanie 
do e-mailu a 
iných populárnych 
formátov súborov  

HP Scanjet 5590 HP Scanjet 
N6310 

• Rýchlosť 
skenovania až 15 
str./min alebo 6 
obr./min 

• 500 strán mesačne 
• Ideálne pre 

obojstranné 
skenovanie 
materiálov z 
vizitiek na 
dokumenty A3 
rovnako ako 
fotografií, 
negatívov a fólií   

• Rýchlosť 
skenovania až 15 
str./min alebo 6 
obr./min 

• 500 strán mesačne 
• Ideálne pre malé 

kancelárie a 
pracovné tímy v 
neriadenom IT 
prostredí, ktoré 
potrebuje zdieľať 
sieťový skener na 
všeobecné 
používanie v 
kancelárii   

HP Scanjet 
N6350 

HP Scanjet 
8270 

• Rýchlosť skenovania 
až  
25 str./min alebo 5,5 
obr./min 

• 1 000 strán mesačne 
• Ideálny na rýchle 

skenovanie 
viacerých 
dokumentov (jedno- 
alebo 
obojstranných); 
fotografií, 
diapozitívov a 
negatívov   

HP Scanjet 
Professional 
1000  

• Rýchlosť 
skenovania až 5 
str./min alebo 8 
obr./min 

• Ideálne pre 
skenovanie na 
cestách zo 
vzdialenej 
kancelárie s 
malým 
priestorom alebo 
u zákazníka 

• Rýchlosť skenovania 
až 20 str./min alebo 
40 obr./min 

• 1 000 strán denne 
• Ideálne pre 

skenovanie 
dokumentov na 
vašom stole.  
Skenujte 
obojstranné 
dokumenty až do 20 
strán za minútu 
pomocou ADF na 50 
listov a zachyťte 
preskočené strany 
pomocou 
ultrazvukovej 
detekcie dvoch 
hárkov. 

HP Scanjet Pro 
3000 



Skener HP Scanjet 
Zariadenia pre správu dokumentov  
Skenery pre podniky s požadovaným väčším objemom.  

• Rýchlosť 
skenovania až 25 
str./min alebo 50 
obr./min 

• 1 500 strán denne 

• Ideálne pre rýchle, 
jednoduché 
skenovanie a 
správu 
dokumentov pre 
bežnú kanceláriu 
a každodenné 
potreby podniku 

HP Scanjet 
5000 

• Rýchlosť 
skenovania až do 
40 str./min/80 obr./
min (čiernobielo/
odtiene šedej), až 
35 str./min/70 obr./
min farebne  

• 2 000 strán denne 

• Ideálne pre 
zlepšenie 
pracovného toku a 
správu 
dokumentov s 
rýchlym 
skenovaním 
dokumentov, napr. 
žiadosti o pôžičku, 
medicínske 
záznamy a 
faktúry, všetko 
naraz  

HP Scanjet 
7000 

Rad  
HP Scanjet 
 Enterprise 7000n 

• Rýchlosť skenovania 
až do  
40 str./min/80 obr./
min (čiernobielo/
odtiene šedej), až 
35 str./min/70 obr./
min farebne 

• 2 000 strán denne 
• Ideálne pre zvýšenie 

pracovného toku a 
zvýšenie 
produktivity s 
pracovnou stanicou 
pre zdieľané 
zachytávanie 
dokumentov, ktorá 
poskytuje efektívnu 
správu, rozšírenú 
sieť a bezpečnosť 

Rad HP Scanjet 
N8400 

• Rýchlosť 
skenovania až 35 
str./min alebo 70 
obr./min (N8460) 

• 1 500 strán denne 

• Ideálne pre 
zlepšenie 
pracovného toku a 
správu 
dokumentov s 
rýchlym 
skenovaním 
dokumentov, napr. 
žiadosti o pôžičku, 
medicínske 
záznamy a 
faktúry, všetko 
naraz  

• Rýchlosť 
skenovania až 50 
str./min alebo 100 
obr./min  

• 5 000 strán denne 

• Ideálne pre 
veľkoobjemové 
podnikové 
skenovanie 
veľkých úloh alebo 
pre zvýšenie 
pracovného toku; 
skenovanie až do 
rozmeru A3 a 
stopovanie skenov 
s atramentovou 
tlačou 

HP Scanjet N9120 HP Scanjet 
Enterprise 9000 

• Rýchlosť skenovania 
až 60 str./min alebo 
120 obr./min 

• 5 000 strán denne 

• Ideálne pre digitálnu 
automatizáciu 
podnikových 
procesov (bankové 
aplikácie, vládne 
alebo testovacie 
formuláre, 
dokumenty realít) a 
archivovanie plných 
schránok.   

HP Scanjet 
Enterprise 7500 

• Rýchlosť 
skenovania až 50 
str./min alebo 100 
obr./min (N8460) 

• 3 000 strán denne 

• Ideálne pre 
jednoduchú 
integráciu do 
existujúceho 
systému správy 
dokumentov.  
Rýchle 
skenovanie a 
spoľahlivá 
manipulácia s 
technológiami HP 
Precision Feed 



HP Scanjet Professional 3000 
Sheet‐feed Scanner (6010) 

Easy PDF creation 
TWAIN, WIA, Mac drivers  
Simple searchable PDF solution 
 Nuance bundle 
 (OCR & PaperPort) 
BizCard Reader 

20ppm/40ipm 
300dpi b&w, gray, color 

50 page stack size 
13 – 32 lb (49-120 gsm) paper supported 

Card capability through paper path 

Clamshell design for  
minimum desk space 

1,000 pages daily duty cycle 

Simple button interface 

600 dpi 
24 bit depth (external) 

Ultrasonic MFD 

Scan, Cancel, Power/Sleep 

Footprint: 6.4” H x 11.2” W x 6.2” D 
Media size supported: 2.1” x 2.9” min; 8.5” x 34” max 
Embossed card support? Not sure yet 



HP Prin7ng Sales Guide 

Plochý sieťový skener na dokumenty 
HP Scanjet N6350 

•  Jednoducho pridajte tento skener do siete 
pomocou jednoduchého pripojenia Ethernet 
bez potreby oddelenia IT. 

•  Skenujte dokumenty až do formátu Legal  
s automatickým podávačom dokumentov na 50 
listov. 

•  Rýchlo skenujte kancelárske dokumenty a 
obrázky rýchlosťou do 15 str./min 6 obr./min. 

•  Šetrite čas vytváraním a rýchlym výberom 
prispôsobených skratiek založených na 
úlohách.  

•  Pohodlne zachytávajte obe strany dokumentu 
bez prevrátenia originálu pomocou 
obojstranného skenovania. 

•  PaperPort, Readiris Pro, Presto! BizCard 

Vlastnosti a funkcie 

Príručka predaja tlačových zariadení HP | June 2009 



HP Scanjet Enterprise 7500 Flatbed 
Scanner (N8420/8460) 

12 12 

Robust software suite 
ISIS®, TWAIN, WIA drivers (Linux upon request) 
HP Smart Document Scan Software & copy 
Kofax ® VirtualReScan® PRO 
Nuance PaperPort  
IRIS ReadIris PRO OCR 

Windows XP, Vista, Win 7 
EFIGSTKCPtB* 
Web Jetadmin Solution 
EUP 2013 compliant 
Eco message 

Ultrasonic double-
feed detect 

Cornerstone ID 

50ppm/100ipm 
A4 portrait paper speed:  
200dpi b&w, gray, color 
includes JPEG h/w compression 

100 page stack size 

Up to 600 dpi 

2.7” x 5.8” to  8.5” x 34” 
       (68mm x 148mm to 216mm 
x 864mm) 
13# - 32# (49-120) 
Card capability on Flat Bed 
Blk/White background selectable 

HP Precision Feed  
technologies 

1499€ 
Available: November 2010 

3,000 pages daily duty cycle 

4 line display 
• shows profile name 

• Automatic  
• Thresholding 
• Blank page detect/delete 
• Color 
• Size 
• Orientation 
• De-skew 

Red = Changes from Aragorn Encore 
*PtB = Brazilian Portuguese 



Ďakujem za pozornosť 


