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PREDSTAVITEV

Izjemno hitri, cenovno ugodni brizgalni tiskalniki

Tiskalniki HP Officejet Pro X
..Serija tiskalnikov HP Officejet Pro X tiska hitro, cenovno ugodno in hkrati varuje okolje..

V pisarniškem okolju ste do zdaj imeli dve izbi
ri – laserski ali brizgalni tiskalnik. Če ste po
trebovali hitrost in kakovost tiska, ste izbrali la
serski tiskalnik, če pa ste potrebovali osebni tis
kalnik po ekonomični ceni, pa ste izbrali
brizgalni tiskalnik. S prihodom serije tiskalnikov
HP Officejet Pro X pa se je stanje spremenilo:
zdaj lahko izberete brizgalni tiskalnik s hitrostjo
in kakovostjo laserskega ter ekonomičnostjo
brizgalnega. HP je za te naprave razvil novo
tehnologijo tiskalnih glav PageWide – glava
velikosti A4 se ne premika, v tiskalniku se
premika le papir, kar omogoča izjemno hitro
tiskanje do 70 strani na minuto. 42.240 šob v
glavi poskrbi za enakomerno porazdelitev
črnila po strani ter omogoča žive, konstantne
barve, tudi če tiskate večjo količino dokumen
tov. Črnilo tiskalnikov Officejet Pro X je pig
mentno, kar pomeni, da je dokument suh ta
koj, ko je natisnjen, natisnjeni dokumenti pa so
tudi odporni na kapljice vode in dežja. Serijo
tiskalnikov HP Officejet Pro X sestavljata dva
tiskalnika s hitrostjo 55 strani na minuto (HP Of
ficejet Pro X451dw) in hitrostjo 70 strani na
minuto (HP Officejet Pro X551dw) ter dve
večnamenski napravi s hitrostjo 55 strani na
minuto (Officejet Pro X476dw) in 70 strani na
minuto (Officejet Pro X576dw).
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Računalniške novice

Tiskalnika HP Officejet Pro X451dw
HP Officejet Pro X551dw

in

Omogočata tiskanje s hitrostjo 55 ali 70 strani na
minuto. Tiskalnika imata USB, mrežno in brezžično
povezavo, omogočata tiskanje tudi z mobilnih
naprav (vključno s storitvama Google Cloud Print
in Apple AirPrint) ter tiskanje s ključev USB.

Večnamenski napravi HP Officejet Pro
X476dw in HP Officejet Pro X576dw
Poleg vseh funkcij tiskalnika obe večnamenski
napravi (X476dw – hitrost 55 strani na minuto in
X576dw – hitrost 70 strani na minuto)
omogočata tudi skeniranje na disk računalnika
ali omrežno mapo, e-pošto in na ključ USB. Obe
napravi imata vgrajen fax, ki se ga lahko preus
meri na e-poštni naslov. Skenirate lahko s samo

dejnim obojestranskim podajalnikom, kar
omogoča skeniranje večjih količin listov ali stek
la, na katerem lahko skenirate papir netipičnih
velikosti ali zmečkane liste. Napravi tako izpoln
jujeta vse zahteve, ki jih ima sodobna pisarna s
tiskanjem, skeniranjem, kopiranjem in faksiran
jem dokumentov.
Vse tiskalnike in večnamenske naprave serije
Officejet Pro X odlikuje izjemno nizka cena iz
pisa, saj je za kar polovico cenejša od primer
ljivih laserskih naprav, še posebej pri barvnem
tiskanju. Naprave serije HP Officejet Pro X tako
predstavljajo revolucijo v pisarniškem tiskanju:
kakovost in hitrost laserskih naprav in nizka ce
na tiska zmogljivih brizgalnih naprav – naj
boljše obeh svetov. 
(P. R.)
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