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Служителите, на свой ред очакват все повече от своите 
устройства: по-интелигентна свързаност, по-голяма 
гъвкавост, доказана надеждност и максимална 
сигурност. Принтерите не са изключение, служителите 
са свикнали  с интелигентните устройства, с връзка с 
едно докосване, и  няма, и не могат да приемат 
досегашния начин на печат.

Днес се очаква отлично качество на печат и почти 
всички принтери са вече достатъчно бързи. 
Продуктивните служители се нуждаят също от 
принтери, които са по-адаптивни , по-гъвкави и 
свързани.  Тези принтери са не само индивидуално 
защитени, те служат като ефективна линия на защита 
срещу хакерски атаки  и проникване в мрежата. Те не 
служат само за печат - те ни помагат да си вършим 
работата.

Управляеми А3 МФУ и Принтери HP са точно това:

По-интелигентна свързаност

По–голяма гъвкавост

Доказана надеждност

Максимална сигурност

Запознайте се с интелигентния 
и  най-сигурен начин за печат1

Бизнесът изисква повече продуктивност, за по-кратко време, и то 
непрекъснато.

3



Най-сигурният печат в света1

устройството, да променят настройките и 

функциите презнезащитени контролни 

панели и да достъпят устройството през 

незащитено USB или мрежови портове. 

Кои са добрите новини? HP също знае 

това и разработи ново поколение А3 

Управляеми МФУ и Принтери с вградени 

защити на  устройството, информацията и 

документите. Тези решения промениха 

уравнението - превърнаха мрежовите 

принтери от уязвими в защитени точки. 

Печатайте без да се притеснявате!

Най-сигурният печат в света. 

Разпознаване на риска. 

Ако четете новини, знаете - хакерите 

следят бизнеса. Уязвимостите 

обикновено са на ниво сървър. Днес, 

най-разрушителни са атаките през 

крайни устройства, и то не само през 

компютри, таблети и смартфони. 

Мрежовите принтери са едни от най-

уязвимите точки в мрежата и хакерите 

го знаят. Те могат да прекъснат 

задачите за печат в мрежата към/от 

от компаниите
наблюдават принтерите си за атаки.2

В очакване…

IT Мениджърите очакват или вече  са 
претърпяли атаки на принтерите, но само 

18% 

Почти 2от3 IT pros
очакват заплахите за сигурността да се 
увеличат през следващите 3 години.2

4

млрд.
записи на данни са били разкрити през 2017.3

Почти 7.9
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Ние защитаваме документите.
Интелигентни хардуерни и 
софтуерни решения като 
достъп с ПИН код или печат при 
поискване, както и решения за 
защита от фалшификати 
предотвратяват копиране или 
промяна на документите.

• Workplace Privacy  осигурява
допълнителна защита

• Съответствието защитава
документооборотните процеси

• Anti-Counterfeit предпазва от
манипулация и фалшифициране

• HP JetAdvantage Pull-Printing
Solutions  елиминира ненужния
печат като по този начин се
намаляват разходите и загубите

Ние защитаваме устройството.
Решенията за сигурно 
наблюдение и управление 
помагат да  намалите риска, 
подобрите съответствието, и 
защитите мрежата си от 
начало до край.  

• HP Sure Start валидира 
интегритета на BIOS кода4

• Whitelisting гарантира, че в 
паметта е зареден само 
оригинален код

• Run-time intrusion detection 
открива аномалии по време на 
печат

• HP Connection Inspector изследва 
изходящите мрежови връзки, за да 
предотврати подозрителни заявки 
като malware

• HP JetAdvantage Security Manager 
автоматично анализира и поправя 
настройките за защита5

Ние защитаваме информацията.
Вградено криптиране на данни, 
firewall защита и удостоверяване 
на  потребителите, защитават 
уязвимите крайни точки от 
зловредни атаки и malware.

• Удостоверяването предотвратява 
неоторизиран достъп

• Криптиране през драйвера не 
позволява да бъдат прочетени 
заразени данни

• Постоянно наблюдение, 
проследяване за атаки,
„самовъзстановяване“ при нужда

• HP Access Control защитава 
конфиденциалната информация, 
подобрява сигурността и 
управлението на устройството, и 
наблюдава печата
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Максимална продуктивност
Извличайте и създавайте съдържание бързо, лесно и точно с HP JetAdvantage Workflow 
Solutions. Тези решения ви предоставят персонализирани функции за създаване и управление 
на съдържание, комуникация и дигитализация:

• Ускорете работните процеси , подобрете точността и се свързвайте лесно с колегите си. Сканирайте
големи обеми изключително бързо—до 240 ipm— и избегнете допълнителни стъпки с Flow MFP,
създадени за максимална продуктивност.6

•  HP Capture and Route ви позволява да контролирате и проследявате сканирано съдържание и да го
разпространявате с докосване на един бутон към различни приложения, факс, онлайн дестинации
като Microsoft® SharePoint® и различни облачни хранилища.

• HP Embedded Capture  улеснява дигитализацията на документи, посредством предварително
конфигурирани шаблони за работни процеси.

Съвременно потребителско изживяване
Вашият бизнес няма да спре да се променя и вие се нуждаете от принтери, които да се 
адаптират към промяната. HP A3 Управляеми МФУ и Принтери с HP FutureSmart Firmware и HP 
Open Extensibility Platform ви помагат да посрещнете предизвикателствата и да си поставите 
нови цели:

• Опитайте опростен, модерен и “подобен на таблет” екран и подобрена визуализация на
изображението.

• Осигурете си защита на инвестициите и актуализирайте целия си парк от устройства наведнъж -
стари и нови устройства.

• Създайте унифицирана среда от устройства така че  софтуерните решения, принтерите и
приложенията за управление да комуникират безпроблемно.

Умни устройства за по-умен печат

Офисът на бъдещето  ще промени начина, по който работим. Компаниите вече очакват 

повече от своите служители— служителите очакват повече от свързаните устройства и 

оборудването —днес те си сътрудничат с устройствата, за да си  свършат работата. HP A3 

Управляеми МФУ и Принтери са високо свързани умни устройства , които надминават 

всички очаквания, така че вие да надминете вашите.
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Мобилен печат
Печатайте по всяко време и отвсякъде.7 С HP’s wireless direct printing или NFC (near-field 
communication) служителите могат да печатят от мобилните си устройства без да е нужно да се 
свързват с мрежата ви, а посредством сигурна връзка от тип peer to peer. 

• HP Roam for Business предлага защитен  печат от облачното пространство, от всяко мобилно
устройство или desktop. Автоматично се откриват съответните HP принтери в офиса или в мрежата на
обществените места за печат.

•  PrinterOn Enterprise   осигурява лесен, надежден и сигурен печат от мобилни устройства, с
възможност за избор на печат от облачното пространство или на място, практически от всяко
устройство, на всеки принтер.

HP JetAdvantage On Demand
HP JetAdvantage On Demand е първият портал за „софтуер като услуга“ (SaaS) , елиминиращ нуждата от  

сървъри и управление на софтуерни версии. Тази иновативна услуга позволява лесно и ефективно  

управление на приложения и потребителския достъп до тях.8,9

Private Print

Secure Print

JetAdvantage
On Demand

Insights

UDOCX

от компаниите

се ориентират към облачното 
пространство, за да  могат да 
отговорят на бизнес нуждите си.10 

88%
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Обширно портфолио
Нашето портфолио е много разнообразно. Според  
доклад на  InfoTrends, ние предлагаме до 50% повече 
категории устройства за офис печат от водещите 
конкурентни компании.11  Разширете бизнеса си с 
нашето портфолио с  А3 машини от следващо 
поколение, с голям избор от устройства, иновативни 
технологии, водещи в бранша функции за защита и 
изцяло подобрено потребителско изживяване.

Достъпен цветен печат
Цветният печат е възможен с всеки бюджет, с 
технологията  HP PageWide. Печатайте повече и 
сменяйте тонер касети по-рядко като използвате 
оригинални касети с голям капацитет.12

Максимално време в „режим на 
работа“
Забравете за принтера—работата ви е това, което 
заслужава внимание. Насладете се на интелигентния 
дизайн на HP МФУ с по-малко сменяеми консумативи и 
части за подмяна,13 и по-малка консумация на енергия. 
Компонентите за подмяна на място позволяват по-лесно 
обслужване на устройствата. Отдалеченото обслужване 
означава по-малко време в „режим на престой“и 
по-малко проблеми. 

Влиянието върху бизнеса
Заедно с обширното ни портфолио, достъпния цветен печат и 
минимално време в „режим на престой“, HP A3 Управляеми МФУ и 
Принтери улесняват ежедневната ви работа и ви помагат да се 
фокусирате върху това, което правите най-добре.
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Запознайте се с новите устройства
HP A3 Управляеми МФУ и Принтери

16  нови платформи.  
Повече от 50 уникални модела.
От малки до големи групи, с различни функции, портфолиото HP A3 PageWide иLaserJet 

Управляеми МФУ и Принтери предоставят иновативна технология, надеждно качество 

и пълна сигурност за вашия бизнес 
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HP A3 PageWide Управляеми 
МФУ и Принтери
Основни характеристики - PageWide 

HP A3 LaserJet Управляеми 
цветни и монохромни МФУ и 
Принтери
Водещи в лазерния печат

Набор от допълнителни аксесоари
HP A3 Управляеми МФУ и Принтери са с модулен дизайн, с допълнителни входящи и изходящи 
аксесоари, което позволява на потребителите да персонализират устройствата според нуждите си.18

Най-сигурните принтери в света1  
Хардуерни и софтуерни решения, 

които защитават устройството, 
информацията и документите

Достъпни оперативни разходи  с 
консумативи с дълъг живот и 

лесно обслужване

Flow модели  
Помагат да извличате 

съдържание бързо, лесно и 
точно

Минимални прекъсвания  
за надеждни резултати 

ден  след ден

Достъпен цветен печат 
Предизвикателно ниска 

цена на цветен отпечатък

Несравнима скорост 
Увеличена продуктивност с 

до 50% по-висока 
скорост14

Максимално време в „режим 
на работа“ 

Възможно най-малко 
сменяеми части и минимална 

поддръжка13

Екологично инженерство 
Намалена консумация на 

енергия и съответно 
разходи15

Скорост на печат    
от 60 ppm до 80 ppm16

Максимален входящ капацитет  
до 5,200 страници17

Препоръчителен месечен обем печат  
до 75,000 страници

Скорост на печат    
от 22 ppm до 60 ppm16

Максимален входящ капацитет 
до 6,140 страници17

Препоръчителен месечен обем печат 
до 100,000 страници

1 x 550 A3 тава          2000 листа  
тава със 

стенд

HP LaserJet 
стенд

2 x 2000  
A4 стенд

3000 листа 
тава със стенд

2 x 520 тави         Booklet finisher 
с възможност  за 

перфориране

Stapler/stacker 
с възможност  за 

перфориране
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1. Based on HP review of 2017 published security features of competitive in-class printers. Only HP offers a combination of security features that can monitor to detect and automatically stop an 
attack then self-validate software integrity in a reboot. For a list of printers, visit:  hp.com/go/PrintersThatProtect. For more information, visit: hp.com/go/printersecurityclaims.  2. Spiceworks survey 
of 309 IT decision-makers in North America, EMEA, and APAC, on behalf of HP, November 2016.  3. “2017 saw more than 5,200 breaches that exposed nearly 7.9 billion records.” 2017 Year End Data Breach 
QuickView Report by Risk Based Security/Cyber Risk Analytics, January 2018.  4. Included on select Enterprise devices; not included on PageWide Pro devices.  5. Requires separate purchase for details, 
see hp.com/go/securitymanager.  6. Scan speed measured from ADF at default 300 dpi (black and white, grayscale, and color). Actual processing speeds may vary depending on scan resolution, network 
conditions, computer performance, and application software.  7. Local printing requires mobile device and printer to be on the same network or have a direct wireless connection. Wireless performance 
is dependent on physical environment and distance from access point. Wireless operations are compatible with 2.4GHz operations only. Remote printing requires an Internet connection to an HP web-
connected printer. App or software and HP ePrint account registration may also be required. Availability varies by country, language, and agreements, and may require a firmware upgrade. For details, 
see hpconnected.com.  8. Requires Internet access. Supported browsers include Microsoft® Internet Explorer® 9-11, Google Chrome™ 9 and newer, Mozilla Firefox 4 and newer, and Safari® 5 and newer. 
Compatible with select HP LaserJet, PageWide, OfficeJet Pro, and Digital Sender Flow devices that can connect to the Internet. Some apps support multi-vendor environments. May require a firmware 
upgrade. Learn more at hp.com/go/jetadvantageondemand.  9. Based on HP assessment of print manufacturers’ SaaS offerings as of September 1, 2016, no other print manufacturer offers a single cloud 
portal for user and app management.  10. Source: Verizon customer survey: survey of Verizon’s enterprise-level cloud customers, October 2015.  11. Based on InfoTrends August 2016 report: “HP Market 
Leadership by Product Segments.” 12. High-yield cartridges are not included in printer purchase; purchase separately. Comparison is based on ISO 24711 cartridge yields for HP 990 series High Yield Original 
PageWide Cartridges compared with HP 990 series Original PageWide Cartridges. Learn more at hp.com/go/learnaboutsupplies.  13. Fewer service parts claim based on HP analysis of leading in-class A3 
color laser printers and MFPs as of February 2018; calculations use publicly available and/or published manufacturer rated yields for long-life consumables and assume 600,000 pages printed (using a 60% 
black/40% color ratio). Learn more at hp.com/go/pagewideclaims.  14. Comparison of HP PageWide A3 devices with leading in-class color ink/laser MFPs ($3,000-$11,299 and €2,820-€11,199), and color 
ink/laser single-function printers ($1,500-$4,799 and €1,410-€4,599) as of February 2018; market share as reported by IDC as of Q3 2017, excluding other HP PageWide products. HP PageWide speeds 
based on General Office mode and exclude first page. Learn more at hp.com/go/printerspeeds.  15. Energy claim based on TEC data reported on energystar.gov as of February 2018. Data normalized to 
determine energy efficiency of in-class A3 color laser printers and MFPs with published speeds of 20 to 80 ppm, excluding other HP PageWide products. Subject to device settings. Actual results may vary.
16. Measured using ISO/IEC 24734, excludes first set of test documents. For more information, see hp.com/go/printerclaims. Exact speed varies depending on the system configuration, software application, 
driver, and document complexity.  17. Maximum input capacity may require purchase of additional optional input accessory.  18. Not all accessories are available for all platforms or models.

© Copyright 2016–2018 HP Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP products and services are set forth in the express 
warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions 
contained herein. 

Google Chrome is a trademark of Google Inc. Microsoft, Internet Explorer, and SharePoint are U.S. registered trademarks of the Microsoft group of companies.
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