
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

HP
PageWide Enterprise 
Color MFP 586dn

HP
PageWide Enterprise 
Color 556dn

HP

PageWide Enterprise 
Color MFP 780dn

 G Färgskrivare  
anpassade för 
större företag

 G Färgskrivare
 G 2 000 till 7 500 

sidor
 G Upp till 38 sid/min
 G Dubbelsidig 

utskrift, Ethernet, 
HP ePrint, Apple 
AirPrint

 G Färg multifunkti-
onsskrivare 

 G Skriv ut, kopiera, 
skanna

 G Upp till 75 sid/
minut

 G 2000 till 7500 
sidor per månad

 G Dubbelsidi-
gutskrift, Nätver-
ksförberedd, HP 
ePrint & Apple 
AirPrint

 G Färgskrivare  
anpassade för 
större företag

 G Skriv ut
 G Upp till 75 sid/

minut
 G 2 000 till 7 500 

sidor per månad
 G Dubbelsidig 

utskrift, Nätver-
ksförberedd, HP 
ePrint & Apple 
AirPrint

 G Färg multifunktions-
skrivare anpassade för 
större företag

 G Skriv ut, kopiera, skan-
na, faxa (tillval)

 G 2 USB 2.0-värdar  
(hög hastighet); 

 G Gigabit Ethernet 
1/100/1000T-nätverk; 
1 fack för integrering 
av hårdvara

 G Upp till 100 000 sidor

Hastighet och färger är den perfekta kombinationen för 
ditt företag. Det är därför den här energieffektiva HP 
Color LaserJet Enterprise och HP original tonerkassetter 
med JetIntelligence tillsammans producerar livfulla, pro-
fessionella dokument när personalen behöver dem.

Det bästa värdet för moderna företag – HP PageWide- 
tekniken levererar den snabbaste hastigheten och den 
bästa säkerheten till den lägsta totala ägandekostnaden 
i sin klass. Hög produktivitet med snabb, dubbelsidig 
utskrift.

Det bästa värdet för moderna företag – HP PageWide- 
tekniken levererar den snabbaste hastigheten och den 
bästa säkerheten till den lägsta totala ägandekostnaden 
i sin klass. Hög produktivitet med snabb, dubbelsidig 
utskrift.

Moderna företag kräver den senaste tekniken – det är 
därför HP har utvecklat nästa generation HP PageWide 
Enterprise för att ge alla tänkbara konkurrensfördelar: 
lägre kostnad för färgutskrifter, maximal driftstid och 
branschens starkaste säkerhet.
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