
VOORDELIG PRINTEN IN KLEUR 
KLEUR IS HET NIEUWE ZWART-WIT. 

HP PageWide MFP's en printers
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HP PageWide-technologie zorgt voor goedkoper printen in professionele kwaliteit, de hoogste snelheden1  en de beste energie-
efficiëntie3. Bovendien kunt u met deze innovatieve technologie besparen op uw kosten per kleurenpagina, terwijl u sneller print 
dan andere kleuren-MFP's in hun klasse2. Dus u krijgt hoge prestaties zonder compromissen. 

HP PageWide-technologie

Betrouwbare, 
snel drogende 

documenten die 
water-, veeg-, licht- en 
markeerpenbestendig 

zijn6

Lager 
stroomverbruik dan 
laserprinters in deze 
klasse2 

Snel single-pass 
dubbelzijdig scannen 
(MFP's) tot 240 ipm3 

Tegelijkertijd werken: 
scannen, kopiëren 
of faxen5 terwijl 
iemand anders print 
en daardoor sneller 
werken (alleen MFP-
apparaten) 

Laagste kosten 
per kleurenpagina

Belangrijke ontwerpelementen

•  Tot wel 59.136 spuitmondjes per 
kleur plaatsen de inkt op precies 
de juiste plek 

•  Vaste printkop: alleen het papier 
beweegt zodat snel in één 
drukgang wordt geprint 

•  Minder te vervangen onderdelen 
dan de meeste laserprinters4

•  Sneldrogend en water-, veeg-, 
licht- en markeerpenbestendig 
voor duurzame uitvoer6 

•  Hoge verzadiging in zwart 
en kleur voor professionele 
kleurendocumenten7 

•  High-capacity8 en extra high-
capacity9 supplies om langer te 
printen voordat supplies moeten 
worden vervangen 

•  Maak altijd voordelige prints 

•  Snelle doorvoer zorgt voor de 
hoogste printsnelheden in deze 
klasse1: tot 75 ppm

•  Verstelbare papiergeleiders die de 
geprinte pagina's aan twee zijden 
tegenhouden en ervoor zorgen 
dat ze netjes in de uitvoerbak 
terechtkomen

•  Robuuste printkop is ontworpen om net zo 
lang mee te gaan als de printer 

•  Elk spuitmondje heeft een 
reservespuitmondje, zodat altijd een 
professionele printkwaliteit gewaarborgd 
is 

•  Automatisch printkoponderhoud houdt 
de printbalk in goede conditie voor een 
consistente printkwaliteit 

•  Automatisch testen en vervangen: 
detecteert verstopte printkoppen en 
reinigt deze om de printkwaliteit goed te 
houden

Minder onderdelen 
om te vervangen 

dan bij de meeste 
laserprinters4

Hoogste printsnelheden in 
deze klasse1: tot 75 pagina's 
per minuut (ppm), algemene 
kantoormodus 

HP 970/981 
cartridges 

Paginabreed 
schrijfsysteem 

Betrouwbare 
afdrukkwaliteit

Uiterst precieze 
papierbewegingen 
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HP PageWide MFP 377dw
• Ideaal voor teams van 3 tot 10 personen die 500-3.000 pagina's per maand 

printen10

• De hoogste printsnelheid in deze klasse1: tot 45 ppm in algemene kantoor-
modus

• Standaard cartridges: 3.500/3.000 pagina's (zwart/kleur)13

Maak kennis met de PageWide MFP's en printers van HP

HP PageWide 700 serie MFP's en printers 
• Ideaal voor teams van 10 tot 30 personen die 2.500-20.000 pagina's per 

maand printen10

• De hoogste printsnelheid in deze klasse1: tot 65 ppm in algemene kantoor-
modus 

• High-capacity cartridges: 20.000/16.000 (zwart/kleur)8 
• Ondersteunt papierformaten tot A3

Single-pass dubbelzijdig 
scannen.

Tot 35 afbeeldingen per minuut (ipm)3 Tot 240 ipm3

Beveiliging voor apparaten, 
gegevens en documenten

Sterke beveiliging met geïntegreerde functies als veilig opstarten,  
veilige firmware en runtime validatie van de code

135+ ingebouwde beveiligingsinstellingen op de 700 serie; 100+ op de 
477dw; 70+ op de 377dw/452dw

Het veiligste printen ter wereld14 inclusief HP Sure 
Start, whitelisting, runtime-inbraakdetectie en HP 
Connection Inspector

Meer dan 200 geïntegreerde beveiligingsinstellingen 
op de MFP 700; meer dan 250 op de 586 serie; 100+ 
op de 556 serie

Handig kleurentouchscreen 20,3 cm—779dn
10,9 cm—377dw/477dw/755dn/774dn
5,08 cm mono grafisch display—452dw

20,3 cm kantelbaar – MFP 556/780/785 serie 
10,9 cm – 556 en 765 serie

Geheugenupgrade Optionele 128 GB geheugenupgrade15 Optionele 1 GB geheugenupgrade

Uitbreidingsmogelijkheden Uitbreidbaar via het HP Open Extensibility Platform (OXP) met job 
accounting, ondersteunt proximitykaarten,  477dw/700 serie

Volledige uitbreidingsmogelijkheden via HP OXP en 
Hardware Integration Pocket (HIP)16

Maximale invoercapaciteit 1.050 vel met optionele invoerladen (377dw/400 serie/755dn); 
5.200/4.650 vel (774dn/779dn)17

Tot 4.650 vel met optionele invoerladen18

Kenmerken PageWide PageWide enterprise

HP PageWide Enterprise 700 serie MFP's en printers
• Ideaal voor teams van 10 tot 30 personen die 2.500-25.000 pagina's per 

maand printen10

• De hoogste printsnelheid in deze klasse1: tot 75 ppm in algemene kantoor-
modus 

•  Extra-high-capacity cartridges: 20.000/16.000 pagina's (zwart/kleur)9 en 
high-capacity cartridges: 11.000/10.000 pagina's (zwart/kleur)8 

• Ondersteunt papierformaten tot A3
• Organiseer en niet tot 50 vel per set met sorteren en optionele perforatie 

(selecteer het model Flow MFP 785z+ voor geavanceerde externe afwer-
kingsopties)11

HP PageWide Pro 400 serie MFP's en printers
•  Ideaal voor teams van 3 tot 10 personen die 750-4.500 pagina's per maand 

printen10

•  De hoogste printsnelheid in deze klasse1: tot 55 ppm in algemene kantoor-
modus

• High-capacity cartridge: 10.000/7.000 pagina's (zwart/kleur)8
HP PageWide Enterprise 500 serie MFP's en printers
•  Ideaal voor teams van 5 tot 15 personen die 2.000-7.500 pagina's per 

maand printen10

•  De hoogste printsnelheid in deze klasse1: tot 75 ppm in algemene kantoor-
modus 

•  Cartridges met extra hoge capaciteit: 20.000/16.000 pagina's (zwart/kleur)9 
en high-capacity cartridges: 11.000/10.000 pagina's (zwart/kleur)8

•  Flow MFP-optie (586z): uittrekbaar toetsenbord, HP EveryPage, geïntegreer-
de OCR, verzenden naar Microsoft® SharePoint®12 en meer 

• HP veilige high-performance vaste schijf 



Voorsprong op de concurrentie

© Copyright 2016-2018 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing 
zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of 
elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op de website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is 
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Als u niet over de nieuwste technologie beschikt, mist u misschien groeikansen en uitbreidingsmogelijkheden. Upgraden naar HP 
PageWide MFP's en printers helpt u geld te besparen door de laagste kosten per kleurenpagina en lagere energiekosten, omdat ze 
minder stroom verbruiken dan concurrerende laserprinters.2 Door de hoge printsnelheid bereikt u ook een hogere productiviteit 
op de werkplek. Met krachtige beveiliging om aanvallen te detecteren en te stoppen, hoeft u zich minder zorgen te maken over 
inbreuken op de beveiliging en kunt u meer tijd besteden aan uw bedrijf. Upgrade uw bestaande MFP's of printers en ervaar het 
verschil van HP PageWide.

Kijk voor meer informatie op hp.com/go/pagewidebusiness

1 Vergelijking van HP PageWide A3-apparaten met de meeste kleureninkt/laser-MFP's (€2.820-€7.049) en kleureninkt/laser een-functieprinters (€1.410-€2.819) uit deze klasse uit april 2017; marktgegevens van IDC uit 
het vierde kwartaal van 2016, uitgezonderd andere HP PageWide-producten. Snelheden van HP PageWide in algemene kantoormodus en uitgezonderd de eerste pagina. Kijk voor meer informatie op  
hp.com/go/printerspeeds.  
2 De energieclaim is gebaseerd op gegevens van TEC op energystar.gov uit februari 2018. Gegevens zijn genormaliseerd om de energiezuinigheid te bepalen van A3-kleurenlaserprinters en MFP's in deze klasse met een 
gepubliceerde snelheid van 20 tot 80 ppm, exclusief andere HP PageWide producten. Afhankelijk van de apparaatinstellingen. De werkelijke resultaten kunnen variëren.
3 Scansnelheden gemeten met automatische documentinvoer (ADF). De werkelijke snelheid varieert, afhankelijk van de scanresolutie, netwerkomstandigheden, het prestatieniveau van de computer en de 
applicatiesoftware.  
4 De claim over minder serviceonderdelen is gebaseerd op een analyse door HP van toonaangevende A3-kleurenlaserprinters en MFP’s in deze klasse uit februari 2018; berekeningen op basis van openbaar beschikbare 
en/of door de fabrikant gepubliceerde geschatte opbrengst van supplies met lange levensduur en uitgaande van 600.000 geprinte pagina’s (waarvan 60% in zwart, 40% in kleur). Kijk voor meer informatie op  
hp.com/go/pagewideclaims. 
5 De faxfunctionaliteit wordt alleen ondersteund op de HP PageWide Pro MFP 477dw en de HP PageWide Enterprise MFP 586f/z-modellen.  
6 Water-, veeg-, licht- en markeerpenbestendigheid zijn gebaseerd op interne tests van HP volgens ISO 11798. Kijk voor meer informatie op hp.com/go/printpermanence. 
7 Gebaseerd op interne tests van HP met originele HP inkt op pigmentbasis op ColorLok®-papier.  
8 Gebaseerd op ISO 24711-cartridgeopbrengst van originele high-capacity PageWide cartridges uit de HP 981 serie in vergelijking met originele PageWide cartridges uit de HP 981 serie . Kijk voor meer informatie op 
hp.com/go/learnaboutsupplies.  
9 High-capacity cartridges zijn niet inbegrepen bij de printeraankoop; deze moeten apart worden aangeschaft. De vergelijking is gebaseerd op de ISO 24711-cartridgeopbrengst van originele  high-capacity PageWide 
cartridges uit de HP 982X serie in vergelijking met originele PageWide cartridges uit de HP 982A serie. Kijk voor meer informatie op hp.com/go/learnaboutsupplies.  
10 Om optimale prestaties te waarborgen adviseert HP het aantal pagina's per maand binnen het opgegeven bereik te houden; dit is gebaseerd op factoren als de frequentie waarmee supplies worden vervangen en de 
levensduur van het apparaat tijdens een verlengde garantieperiode.  
11 De externe finisher voor 3.250 vel met nietapparaat (Z4L04A) is vereist voor de HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 785z+ en moet apart worden aangeschaft. Deze kan tot 65 pagina's nieten. De onderste bak 
ondersteunt een uitvoer van maximaal 3.000 vel. De bovenste bak ondersteunt een uitvoer van maximaal 250 vel. Dit wordt niet ondersteund op enig ander HP PageWide Enterprise Color MFP 780- of 785-model.  
12 Scannen naar SharePoint® wordt alleen ondersteund op de HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 586z. Deze MFP heeft hiervoor een internetverbinding nodig. Voor het gebruik van services kan registratie vereist 
zijn. Apps zijn niet in alle landen en talen en onder alle overeenkomsten beschikbaar. Kijk voor meer informatie op hpconnected.com.  
13 De gemiddelde opbrengst is gebaseerd op ISO/IEC 24711 of HP testmethode bij continu printen. De werkelijke opbrengst kan variëren, afhankelijk van de inhoud van de afgedrukte pagina's en andere factoren. Kijk voor 
meer informatie op hp.com/go/learnaboutsupplies.
14 HP’s meest geavanceerde ingebouwde beveiligingsfuncties zijn beschikbaar op HP Enterprise-klasse en Managed-apparaten met FutureSmart-firmware 4.5 of hoger; claim is gebaseerd op een evaluatie door HP van in 
2018 gepubliceerde ingebouwde beveiligingskenmerken van concurrerende printers uit dezelfde klasse. Alleen HP biedt een dergelijke combinatie van beveiligingskenmerken, van integriteitscontrole tot het BIOS-niveau 
met zelfherstellend vermogen. Kijk voor een overzicht van compatibele producten op: hp.com/go/PrintersThatProtect. Kijk voor meer informatie op: hp.com/go/printersecurityclaims. 
15 De 128 GB geheugenmodule is niet inbegrepen, maar moet apart worden aangeschaft.  
16 Voor aansluiting van oplossingen via de hardware-integratiepocket (HIP) moet mogelijk extra materiaal worden aangeschaft.  
17 Capaciteit tot 1.050 vel met optionele papierlade voor 500 vel, niet inbegrepen; deze moet apart worden aangeschaft. 
18 Om de maximale invoercapaciteit te bereiken moeten optionele papierladen worden aangeschaft.
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