
Genom direkt samarbete med marknadsledande 
tillverkare ger ITPRODEALS dig ett brett utbud av

IT till konkurrenskraftigt pris - oavsett om det
gäller ditt företag eller dig som privatperson.

Alla priser i detta magasin är exklusive frakt om inget annat anges. Vi reserverar oss mot tryckfel, utsålda varor samt ändringar i teknisk data. 
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HP

Color LaserJet
Enterprise M553dn  
Vill du undvika icke-budgeterade investeringar?
Vill du ha en funktionsstyrd och inte en budget styrd
skrivare plattform? Bra, Leasa då en HP Color 
LaserJet Enterprise M553dn (36 mån)

Alla priser i detta magasin är exklusive frakt om inget annat anges. Vi reserverar oss mot tryckfel, utsålda varor samt ändringar i teknisk data. 

SKRIVARE

Hastighet och färger är den 
perfekta kombinationen för 
ditt företag. Det är därför den 
här energieffektiva HP Color 
LaserJet Enterprise M553dn  
och HP original tonerkasset-
ter med JetIntelligence till-
sammans producerar livfulla, 
professionella dokument när 
personalen behöver dem.

Upplev snabb prestanda, direkt när du 
behöver den

• Skriv ut i viloläge på bara 9 sekunder. 
Få dubbelsidiga utskrifter lika snabbt 
som enkelsidiga – upp till 40 bilder/
min.

• Den här skrivaren använder en 
exceptionellt liten mängd energi – 
tack vare smart medieavkänning och 
tonerteknik.

• Hantera jobb och inställningarna 
snabbt med en 4-radig färgdisplay 
och använd knappsatsen med 10 
knappar för PIN-utskrift.

Skaffa ett skrivarbestånd som är  
lätthanterligt, skyddat och effektivt

• Centralisera kontroll över din 
utskriftsmiljö med HP Web Jetadmin 
4 – och bidra till ökad effektivitet i 
verksamheten. 

• Skydda känsliga data med inbyggda 
eller extra funktioner, t.ex. HP  
JetAdvantage-säkerhetslösningar

• Skriv ut när verksamheten kräver det.

• Skriv enkelt ut från en mängd olika 
smarttelefoner och plattor – ofta 
utan installation eller appar.

• Skriv ut på skrivaren genom att bara 
nudda med en NFC-förberedd mobil 
enhet – inget nätverk behövs.

Du får fler sidor, bättre prestanda och 
säkerhet

• HP originaltonerkassetter med Je-
tIntelligence ger fler sidor per kassett 
än föregångarna.

• Räkna med professionell kvalitet 
vid snabba hastigheter – tonern HP 
ColorSphere 3 fungerar bäst med din 
HP-skrivare. 

• Säkerställ den äkta HP-kvalitet du 
betalat för, med bedrägeribekämp-
ning och tekniken för kassettautenti-
sering.
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