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Az A3 MFP-k jövője

Az A3-as fénymásolók és MFP-k  55 
milliárd dolláros világpiacán már 
régóta olyan cégek dominálnak, 

mint a Xerox, Canon, Ricoh, KonicaMinolta, Sharp, Toshiba, 
Kyocera - de a HP is igyekszik részesedést szerezni. Hogyan 
hat ez a piacra, és mit várhatunk a következő 5-10 évben?
A HP 2016-ban 1,05 milliárd dollárért felvásárolta a Samsung 

printer üzletágát. Idén augusztusban bejelen-
tette, hogy 550 millió dollárért megszerzi az 
angol Apogee ltd-t, Európa vezető márkafüg-
getlen MPS szolgáltatóját, hogy növelje része-
sedését az A3-as piacon. Tehát amellett, hogy 
továbbra is rengeteget invesztál az A4-es 
nyomtatásba, az MPS [menedzselt nyomtatási 

szolgáltatások] piacának meghódítására immár saját gyártású 
A3-as MFP-ivel indul harcba. Emellett intenzíven tör előre  az 
ipari 3D nyomtatás piacán is.
Milyen innovatív tulajdonságokkal rendelkeznek az új HP 
A3 MFP-k?
Az üzemeltetésre szánt (A3) üzleti MFP-k fejlett 
távmenedzselési funkciókkal rendelkeznek. Ez 
hasonló a Tesla autókban működő rendszerhez. 
Az autók folyamatosan csatlakoznak a mobilhá-
lózaton keresztül a Tesla központ rendszeréhez. 
Ezáltal lehetővé válik az autók folyamatos mene-
dzselése távolról: szoftverfrissítés, diagnosztika. 
Ez nem újdonság. Viszont lehetőség van az autók 
egyedi kezelésére is: ha az autók öndiagnosztikai 
rendszere hibát észlel, távolról is kijavítható. Emellett a leg-
utóbbi 2017 Irma hurrikán idején a Tesla központ tudta, hogy 
mely autók vannak a floridai térségben. Feloldották az akku-
mulátorok biztonsági tartalékát (80km), az önvezető funkció-
kat frissítették a viharos időjárási körülményeknek megfelelően 
és aktuális menekülési útvonalat küldtek az autók navigációs 
képernyőjére. 
Legújabb HP A3 MFP-k rendelkeznek öngyógyító funkcióval. 
Emellett jelentést tudnak küldeni a szerviz felé, és alapvetően 
„elmondják”, hogy milyen probléma lépett fel, és egyes esetek-
ben meg is tudják oldani. Emellett a piacon egyedülálló módon 
képesek kiszűrni, és semlegesíteni a hálózatba került rosszin-
dulatú vírusok egy részét is. Emiatt karbantartás szempontjá-
ból ezek a gépek  jövedelmezőbbek.
A HP megvásárolta az Apogee-t. Direktben akar eladni? A for-
galom zöme az indirekt csatornán bonyolódik ezután is. Az 
akvizíció hangsúlyt ad eltökéltségüknek az A3-as piacon, és 
a direktben kezelt gépparkon megszerzett tapasztalatokból 
minden dealerünk profitálni fog. Emellett szakít az A3-as pi-
acon jellemző PUSH modellel, az előre bejelentett projekteket 
támogatja. Már hazánkban is kaphatók HP A3 MFP-k, számos 
tenderben, közel 1000 db talált gazdára. A HP Premier partne-
rek (BRAVOGROUP, IMG, XCOPY stb) forgalmazásában elér-
hető gépekkel a 10%-os piacrész megszerzése a cél a 2019-es 
évre . Jövőre újabb projekt partnerek felvétele a cél, akik előre 
tervezetten cserélnek/adnak el 
50 - 100db-os A3 gépparkokat.

A Xerox sem pihen, 17 új A3-as MFP-t 
mutatott be 2017 őszén. Jelenleg na-

gyon sok pozitív változás van a márkánál. Nyitnak az indirekt 
csatorna felé:  jó gépárak, kellékárak az új belépők számára. 
Ehhez adott a széles portfólió a belépő  A4 lézernyomtatók-
tól az A3 production printing gépekig. A Xerox piacvezető az  
MPS stratégiájával /FSMA/. Jobb növekedési ütemük van, mint 

az elmúlt öt évben, emellett tovább karcsúsítják a szervezetü-
ket a minap bejelentett 900 fős leépítéssel. Megvédi partnere-
it: egy „deal-by-deal” „regisztrációs program segítségével: aki 
elsőként hozza az ügyletet, védelmet élvez az értékesítésben, 
illetve később az üzemeltetésben is.

A Lexmark a valós nyomtatási szo-
kásokat figyelve elsősorban az in-

telligens A4-es MFP-ket fejleszti. Minden előnnyel felruházza 
gépeit, amit az A3-asok tudnak : terhelhetőség, nagy szkenne-
lési sebesség, alkalmazások széles köre hozzáférhető a frissen 
bemutatott portfólión. Emellett a szervizstratégiájuk a korábbi 
A3 fénymásoló dealerek TÜSZ-alapú szolgáltatásait támogat-
ja. Segítik viszonteladóikat, hogy megértsék az adatforgalmat 
és átfogó nyomtatási ajánlattal érkezzenek ügyfeleikhez. Re-
mekül kiegészítik az A4 portfólióval nem rendelkező márkák 
kínálatát, hiszen a vállalati környezetben valójában csak né-
hány százalék az A3 nyomatok aránya. A Lexmark már túl-
esett egy 20%-os leépítésen 2017-ben, és a felszabadult forrá-
sokat meglepően jó gépárakra, illetve kellékárakra fordítja. A3 
önköltséget kínálnak üzleti MFP-ikhez. Stratégiájuk lényege: 
konzultáció során megismerik az adott partner lehetőségeit 

gépkihelyezésre és a várható nyomatszámra, egyedi 
specárakat adnak a kiválasztott akár már 3-5 gépre 
és a kellékekre. Ezeket az árakat fixálják euróban akár 
több mint 3 évre. Egyre több másolós dealer tart ve-
lük…

A fenti lézer technológiát fejlesztő 
cégek mellett az Epson dob kesztyűt 

a hagyományos másolómárkáknak. A4-es üzemel-
tetésre szánt gépeik immár 40 000 oldalas tintapatronokkal 
működnek, egyre komolyabb mechanikával, és egyre több 
szolgáltatással felvértezve. Az A3 gépeiket sem lehet „lekezel-
ni”, hisz akár 100 lapos sebességgel zakatoló színes másolójuk 
is van a portfólióban. Emellett látható, hogy a monolézerek 
piacát is célba vették  a 20-40 lapos szegmensbe.

Mit lehet ezek közül kapni cégünknél? 
Nos, a Tesla autók kivételével mindent…!

Sőt, fenti gépek jobb üzemeltetéséhez elen-
gedhetetlen a márkafüggetlen távmenedzs-

ment is, novemberben indítjuk PRINTFLEET szolgáltatásunkat: 
lépjünk át a kőkorszakból az űrkorszakba!
 
2019-ben tovább szeretnénk segíteni partnereink munkáját. 
Nem csak a weblapunk fejlődik tovább, hanem cégünk is. Egy 
nagyobb ingatlanberuházásba kezdtünk, és várhatóan a jövő 
év végére átköltözünk az új telephelyünkre.
A nagyobb iroda és raktárépület, a kibővülő zárt parkoló, a 
szolgáltatások egy helyre költöztetése, a fedett téren történő  
árukiadás egyaránt kényelmesebbé és gyorsabbá teszi majd 
ügyfeleink kiszolgálását.  Jövőre akárcsak a szakértelmünk a 
környezetünk is kiemelkedő lesz. 

Anka Imre
Copy Depo Hungary Kft.
Ügyvezető igazgató 







Termékfelelős: Csejtei Rita • rita.csejtei@copydepo.hu •Tel.: +36-20-535-15-80





Egy színes A3-as multifunkciós nyomtató, 
könnyen kezelhető és ideális
a nyomtatáshoz kapcsolódó költségek 
csökkentéséhez – egy komplett,
a teljes folyamatra kiterjedő 
dokumentumkezelési megoldás
bármely irodában.

* Az ajánlat 2018. december 14-ig érvényes.

Színes A3-as,
minden az egyben 
készülék
olyan vállalkozások 
számára, amelyek 
termelékenységet, 
minőséget és értéket 
igényelnek.

imageRUNNER 1435i 5 kupon
imageRUNNER 1435iF 5 kupon
imageRUNNER 2520 5 kupon
imageRUNNER 2530i 11 kupon
imageRUNNER C1325iF 9 kupon
imageRUNNER C3025i 15 kupon
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Termékfelelős: Lestár Péter • e-mail: peter.lestar@copydepo.hu • Tel.: +36-20-745-44-31

Acer X118H DLP SVGA 3600lmAcer H6517AB DLP 1080P 3400lAcer X138H DLP WXGA 3700lm

• Típus  DLP
• Képfelbontás 800 x 600
• Képarány 4:3
• Kontrasztarány  20 000:1
• Fényerő  3600 ANSI lumen
• Trapézkorrekció 
• Csatlakozók HDMI Kompozit videó 
• Izzó élettartama 4000 óra

• Típus  DLP
• 3D projektor  Igen
• Képfelbontás 1920 x 1080
• Képarány 16:9
• Kontrasztarány  20 000:1
• Fényerő  3400 ANSI lumen
• Trapézkorrekció 
• Csatlakozók VGA (D-sub) 
•   HDMI Kompozit videó
• Izzó élettartama 5000 óra

• Típus  DLP
• 3D projektor  Igen
• Képfelbontás 1280 x 800
• Képarány 16:10
• Kontrasztarány  20 000:1
• Fényerő  3700 ANSI lumen
• Trapézkorrekció 
• VGA (D-sub) 
• HDMIKompozit videó 
• Izzó élettartama 4000 óra

5% kedvezmény 
ACER projektorokra 
2018.12.31-ig.

Termékfelelős: Lestár Péter • e-mail: peter.lestar@copydepo.hu • Tel.: +36-20-745-44-31



Az Ön Develop disztribútora:

Copy Depo Hungary Kft. – Bocskay Csaba  
Mobil: +36-20-910-54-59
E-mail: csaba.bocskay@copydepo.hu

2 DB EGYIDEJŰ 
MEGRENDELÉS ESETÉN 
2 DB INDULÓ TONERT 
ADUNK AJÁNDÉKBA!

 

* Az ár az induló toner csomag árát 
nem tartalmazza. 

Jelen hirdetésnek magánszemélyek nem 
címzettjei. Az akció időtartam, december 5-ig, 

visszavonásig vagy a készlet erejéig tart. Jelen hirdetés 
nem teljeskörű, nem minősül ajánlattételnek, célja kizárólag 

a figyelem felhívása. Az árak nettó árak. A képek illusztrációk.

169 000 Ft*

DEVELOP  ineo 226 szett

  AZ AKCIÓS SZETT 
  TARTALMA:

- DF-625 Automatikus 

   dokumentumadagoló

- AD-509 Duplex egység

- MK-749 Opcionális panel

- NC-504 Hálózati kártya
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A3-AS MULTIFUNKCIÓS 

ESZKÖZ MOST RENDKÍVÜL 

KEDVEZMÉNYES ÁRON!
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 459 000 Ft** 

   

DEVELOP ineo+ 227 szett
Amiért mindenki szeretni fogja:

- A kiváló minőség VERSENYKÉPES árral párosul 
- Gazdaságosan üzemeltethető
- Egyszerűen és kényelmesen kezelhető 
- Személyre szabható kapacitív érintőkijelző
- Beépített webböngésző
- Mobil nyomtatás támogatás
- Széles körű szkennelési lehetőségek 
- Wireless/Bluetooth opció
- Windows 10 kompatibilis
- Könnyen kezelhető papírtálcák
- Beépített levegő tisztító egységgel 
- Kisebb helyen is elfér elődeihez képest

Ha képalkotás, akkor Konica Minolta!
Hamarosan elérhető prémium kategóriás biztonságtechnikai 
kamerarendszerünk, mely eszközök forgalmazására 
viszonteladókat keresünk!

A rendszer függetlenül képes elemezni a felvett videóanyagot, 
és képes műveleteket is indítani. A szoftver észlel bizonyos 
mozgásokat, képes emberek megszámolására, autók 
rendszámtáblájának olvasására és virtuális kerítés-ellenőrzésre. 
Más szenzorok pl. a kamera manipulálását vagy a 
hőmérsékletcsökkenést érzékelik. 
Ezen jellemzők kombinálásával ez a modern kamera megoldás 
valódi hozzáadott értékekkel gazdagíthatja biztonsági rendszerét.

Várjuk jelentkezését: Bocskay Csabánál
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Hálózati biztonsági 
kamera rendszerek

Kamerába ágyazott 
video analitika

Felhasználó barát video 
management rendszert

IP alapú hozzáférés 

 * * Az ár az induló toner csomag árát nem tartalmazza.  Az akciós 
szett tartalma: gép, automatikus lapadagoló, gépasztal.

Jelen hirdetésnek magánszemélyek nem címzettjei. Az akció 
időtartam, december 5-ig, visszavonásig vagy a készlet erejéig tart. 
Jelen hirdetés nem teljeskörű, nem minősül ajánlattételnek, célja 
kizárólag a figyelem felhívása. Az árak nettó árak. A képek illusztrációk.



Nevezz be értékesítési versenyünkbe és garantáljuk, 
hogy olyan élményben lesz részed amit még unokáidnak
is mesélhetsz: Trópusi erdôk, ôsi régészeti lelôhelyek, 
az igazi ázsiai konyha és éjszakai élet, pálmafás 
fehérhomokos paradicsomi állapotokat idézô szigetek 
és természetesen Angkor, a világ egy csodája!

A fenti tájékoztatás nem teljeskörû. 
A részletekért keresse Epson kapcsolattartóját.
Az utazás várható idôpontja: 2019. tavasz.

Az Epson bebizonyította, 
hogy a tintasugaras technológia 

minden elképzelést felülmúló 
gyorsaságra, teljesítményre és 
minden eddiginél alacsonyabb 
üzemeltetési költségre képes.

Most rajtunk a sor, hogy bebízonyítsuk, 
a tintasugaras nyomtatóinknak 
minden irodában ott a helyük! 

A feladat kihívásokkal teli, 
de a jutalom is kiemelkedô érte!

ÚTICÉL
Kambodzsa

MI A TEENDÔ?

A VERSENY TÁRGYA ÉS ÉRTÉKELÉSE:

1 3
42

Regisztrálj a maria.fabik@epson.eu email címen.

A ligákba való besorolásodról válasz e-mailben tájékoztatunk.

• A hivatalos Epson WorkForce és Dokumentumszkenner
 disztribútoroknál teljesített 
 

forgalmat mérjük 2018.08.01 és 2019.02.28
 közötti időszakban

• A tenderekben, promóciókban elért teljesítmény is számít.

Kövesd a hírleveleinket és kérd segítségünket!

Állj az élére az irodai forradalomnak és biztosítsd a helyed az élbolyban:Igyekezz minél több Workforce Pro, RIPS, Enterprise 
és dokumentum szkenner készüléket eladni és gyûjtsd a pontokat!

PONTÉRTÉK KÉSZÜLÉKEK

2 pont WF-C5290DW, WF-C5790DWF, WF-M5799DWF, WF-M5299DW, DS-30/410/1630/1660W szkennerek

5 pont WF-100F, WF-6xxx sorozat, WF-8010DW, WF-8510DWF, WF-C8610DWF, 
minden DS dokumentumszkenner (kivéve a 2 és 10 pontosak)

10 pont Workforce Pro RIPS készülékek, DS60000/70000 szkennerek, 
WF-C8690 és WF-8590 termékcsaládok, WF-8090DW, WF-C8190DW

50 pont Workforce Enterprise készülékek

LIGÁK NYERTESEK SZÁMA KVALIFIKÁCIÓS SZINT

Epson BI+ Gold partnerek 4 500 pont és Min. 5 db RIPS 

Rendszerintegrátorok 4 500 pont és Min. 2 db Enterprise

Epson viszonteladók 3 250 pont és Min. 5 db A3 WF

Disztribútorok 2 Egyéni tervek

TINTÁSSAL SEMMI 
SEM LEHETETLEN!

Epson Workforce és dokumentum szkenner értékesítési verseny 2018-2019
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Epson szkennerek
A szkennelés és azon belül is a dokumentum szkennelés az egyik legjobban fejlődő, dokumentumkezeléshez 
szorosan kapcsolódó terület jelenleg. Az Epson csak pár éve lépett be a komolyabb játékosok közé de immáron 
piacvezetővé nőtte ki magát. Jellemzően óriási, akár milliárdos tenderek tudják árnyalni a részesedést, de az tény 
hogy a nagyon jó áron eladott, nagyon jó szkennerek, dokumentumok tömkelegét digitalizálják jelenleg is.

Epson WorkForce DS-1630 dokumentumszkenner

25 oldal/perc sebesség, 1200 dpi felbontás
50 lapos DADF adagoló, 

USB 3.0 interfész
Garancia 5 év promócióban*

65 000 Ft 
+ 10 000 Ft EDENRED utalvány

Epson WorkForce DS-530 
dokumentumszkenner

35 lap vagy 70 kép/perc sebesség, 
600 dpi felbontás

50 lapos DSDF adagoló, 
27-413 gramm lapkezelés

USB 3.0 interfész
Garancia 5 év promócióban*

145 000 Ft 
+ 20 000 EDENRED utalvány 

Epson WorkForce DS-780N 
hálózatos dokumentumszkenner
45 lap vagy 90 kép/perc sebesség, 
600 dpi felbontás
100 lapos DSDF adagoló, 
27-413 gramm lapkezelés
USB 3.0, Gigabit LAN interfészek
215 000 Ft 
+ 30 000 EDENRED utalvány 

Epson WorkForce DS-7500N 
hálózatos dokumentumszkenner

40 lap vagy 80 kép/perc sebesség, 
1200 dpi felbontás

100 lapos DSDF adagoló, 
50-128 gramm lapkezelés
USB 2.0, LAN interfészek

415 000 Ft 
+ 60 000 EDENRED utalvány 

Epson Workforce DS-70000 A/3 dokumentumszkenner
70 lap vagy 140 kép/perc sebesség, 600 dpi felbontás
200 lapos DSDF adagoló, 35-128 gramm lapkezelés
USB 2.0 interfész
1 050 000 Ft 
+ 200 000 EDENRED utalvány 

Termékfelelős: Farkas Balázs • balazs.farkas@copydepo.hu • Tel.: +36-20-959-8482



Epson irodai megoldások
Az Epson tintatartályos nyomtatói a felhasználók igényeire válaszolnak. 
Könnyed működtetésükkel együtt nagy előrelépést jelentenek a környezet-
barát munka felé. Az Epson sokat fektetett ebbe a sikeressé vált techno-
lógiába és a nagykapacitású tintatartályos nyomtatók eladott darabszáma 
nemzetközi szinten nemrég meghaladta a 30 milliót.

Epson WorkForce Pro WF-C5710DWF 
színes faxos mfp 
24/24 lap/perc sebesség
4800*1200dpi felbontás,
250 lapos papírtálca +80 lapos kézi adagoló
50 lapos DADF, Duplex egység, Fax
USB 2.0, Gigabit Ethernet, Wifi interfész, 
Direkt Wifi, NFC
Opcionális 500 lapos papírtálca
Kellékek: (Induló kapacitás 0,5K)      
T94xx sorozat
Garancia 3 év promócióban
70 000 Ft + 15 000 EDENRED utalvány 

Epson WorkForce Pro WF-6590DWF 
színes mfp  
24/24 lap/perc sebesség
4800*1200dpi felbontás, PCL emuláció
500 lapos papírtálca 
+80 lapos kézi adagoló
50 lapos DSDF, Duplex egység, Fax
USB 2.0, Gigabit Ethernet, Wifi interfész, 
Direkt Wifi, NFC
Kellékek: (Induló kapacitás 2K/1K)       
T9071 Bk /T9072,3,4 C,M,Y - 10K/7K
Garancia 3 év promócióban
120 000 Ft + 30 000 EDENRED utalvány 

Epson WorkForce Pro WF-C8610DWF 
színes A3+ mfp 
24/24 lap/perc sebesség
4800*1200dpi felbontás, 
250 lapos papírtálca +85 lapos kézi adagoló
50 lapos DSDF, Duplex egység, Fax
USB 3.0, Gigabit Ethernet, Wifi interfész, 
Direkt Wifi, NFC
Kellékek: (Induló kapacitás 1K)       
T04B1 Bk / T04B2,3,4 C,M,Y – 5,8K/4,6K
Garancia 3 év promócióban
250 000 Ft  + 50 000 EDENRED utalvány

Epson WorkForce Pro WF-M5299DW 
mono nyomtató
24 lap/perc sebesség
1200*1200dpi felbontás,
250 lapos papírtálca +80 lapos kézi adagoló
Duplex egység
USB 2.0, Gigabit Ethernet, Wifi interfész, 
Direkt Wifi, NFC
Opcionális 500 lapos papírtálca
Kellékek: (Induló kapacitás 0,5K)       
T96xx sorozat (40K,10K,5K)
60 000 Ft + 15 000 EDENRED utalvány  
akár 0,9 Ft lapköltség

Epson WorkForce Pro WF-M5799DWF 
mono faxos mfp  
24 lap/perc sebesség
1200*1200dpi felbontás,
250 lapos papírtálca +80 lapos kézi adagoló
50 lapos DADF, Duplex egység, Fax
USB 2.0, Gigabit Ethernet, Wifi interfész, 
Direkt Wifi, NFC
Opcionális 500 lapos papírtálca
Kellékek: (Induló kapacitás 0,5K)       
T96xx sorozat (40K,10K,5K)
115 000 Ft + 30 000 EDENRED utalvány  
akár 0,9 Ft lapköltség

Epson Enterprise WF-C17590D4TWF színes A3 faxos mfp
75/75 lap/perc sebesség , 600*2400dpi felbontás, PCL,PS3 emuláció

4*550 lapos papírtálca +150 lapos kézi adagoló, 150 lapos DSDF, Duplex egység, Fax
600*1200dpi síkágyas szkennerm USB 3.0, Gigabit Ethernet, Wifi interfész, Direkt Wifi, NFC

Opcionális Nagy kapacitású adagoló, Finisher
Kellékek: (Indulót alapból nem tartalmaz)       T858x – 50K 

1.500.000 + 100K fekete és 150K színes ajándék

Epson WorkForce Pro WF-C869RDTWFC 
RIPS színes A3+ mfp  
24/24 lap/perc sebesség
4800*1200dpi felbontás, PCL,PS3 emuláció
500+250 lapos papírtálca +80 lapos kézi adagoló
50 lapos DSDF, Duplex egység, Fax
USB 3.0, Gigabit Ethernet, Wifi interfész, Direkt 
Wifi, Gépasztallal
Kellékek: (Induló kapacitás 0,5K)       
T9731 Bk / T9732,3,4 C,M,Y – 22,5K / 22K
330 000 Ft  
0,9 Ft mono
4,5 Ft color lapköltség

Epson üzleti tintasugaras nyomtatók



Az 5 színes tintával ellátott rendszer már az új EcoTankokban is megjelenik. EcoTank L7160 és Eco-
Tank L7180 – fotókhoz és dokumentumokhoz.

Az Epson kiterjesztette patronmentes nyomtatóportfólióját: új, belépő szintű 5 színes tintás gépek érkeztek 
az ultra alacsony költségű, otthonra szánt nyomtatók családjába. A két új modell, az L7160 és az L7180 
is csatlakozott a könnyű kezelhetőségű, problémamentes Epson nyomtatókhoz. Az új, három az egyben 
EcoTank nyomtatók lehetőséget adnak fotók, rajzok és irodai dokumentumok nyomtatására. Az Epson drá-
gább fotónyomtató modelljeihez hasonlóan fekete fotótintát és fekete pigmenttintát egyaránt tartalmaznak.

Ezekkel az új modellekkel az alacsony költségű nyomtatás még jobb lett. A sokrétű felhasználásra szánt 
modellek lehetővé teszik a mobil- és a kétoldalas nyomtatást, tartalmaznak kártyaolvasót, és akár kompakt 
lemezek nyomtatására is használhatók. Az Epson az új készülékekkel prémium nyomtatási élményt nyújt 
magas költségek nélkül. A csomagban lévő tintákkal akár 1500 darab 10*15 cm-es fotót is kinyomtathat.

Epson L7160 A4 fotónyomtató mfp
13/10 lap/perc sebesség, 20 mp/fotó
5760*1440pi felbontás,5 patronos tintarendszer
100 lapos papírtálca, 300 grammos lapkezelés
Nyitható tető, duplex egység
1200*2400dpi síkágyas szkenner
USB 2.0, Ethernet, Wifi interfész, Direkt Wifi
Színes kijelző, Kártyaolvasó, Wireless PictBridge, 
Nyomtatás USB-ről
Kellékek: (Induló kapacitás 1500 10*15 fotónyi tintával)  
T00Q1, T00R1,2,3,4 sorozat
Garancia 3 év promócióban
114 500 Ft

Epson L7180 A3 fotónyomtató mfp
13/10 lap/perc sebesség, 20 mp/fotó
5760*1440pi felbontás,5 patronos tintarendszer
100 lapos papírtálca, 300 grammos lapkezelés
Nyitható tető, A3 szkenner, duplex egység
1200*2400dpi síkágyas szkenner
USB 2.0, Ethernet, Wifi interfész, Direkt Wifi
Színes kijelző, Kártyaolvasó, Wireless PictBridge,
Kellékek: (Induló kapacitás 1500 10*15 fotónyi tintával)  
Nyomtatás USB-ről
T00Q1, T00R1,2,3,4 sorozat
Garancia 3 év promócióban
146 200 Ft

Epson otthoni nyomtatók

Termékfelelős: Farkas Balázs •
balazs.farkas@copydepo.hu • Tel.: +36-20-959-8482



SureColor SC-T3100N / 
T3100 A1 CAD nyomtató 
*Az N verzió állvány nélküli verzió!

2400*1200 dpi felbontás
610  mm szélességű maximá-
lis média kezelés, 0,05-0,27  
mm 
USB 3.0, Ethernet, Wifi, 
Direkt Wifi 
Automata vágó, 
szegély nélküli nyomtatás, 
10,9 cm-es érintőképernyő
4 különálló tintapatron: 
Bk,C, M, Y
Kellékek:80 ml vagy 50 ml Bk 
és 50 ml vagy 26 ml C,M,Y
Garancia 1 év

174 960 Ft / 209 960 Ft
 *Az ár a promócióban törté-
nő vásárlás esetén érvényes

SureColor SC-T5100N / 
T5100 A0 CAD nyomtató 
*Az N verzió állvány nélküli verzió!

2400*1200 dpi felbontás
914  mm szélességű maximá-
lis média kezelés, 
0,05-0,27  mm
USB 3.0, Ethernet, Wifi, 
Direkt Wifi 
Automata vágó, 
szegély nélküli nyomtatás, 
10,9 cm-es érintőképernyő
4 különálló tintapatron: 
Bk,C, M, Y
Kellékek:80 ml vagy 50 ml Bk 
és 50 ml vagy 26 ml C,M,Y
Garancia 1 év

254 960  Ft / 279 960 Ft
*Az ár a promócióban történő 
vásárlás esetén érvényes

SureColor SC-T3400N / 
T3400 A1 CAD nyomtató 
*Az N verzió állvány nélküli verzió!

2400*1200 dpi felbontás
610  mm szélességű maximá-
lis média kezelés, 0,05-0,27 
mm 
USB 3.0, Ethernet, Wifi, 
Direkt Wifi 
Automata vágó, 
szegély nélküli nyomtatás, 
10,9 cm-es érintőképernyő
4 különálló tintapatron: 
Bk,C, M, Y
Kellékek:350 ml Bk,C,M,Y 
vagy 110 ml Bk,C,M,Y
Garancia 1 év

281 930 Ft / 308 520 Ft 
*Az ár a promócióban történő 
vásárlás esetén érvényes

SureColor SC-T5400 A0 CAD 
nyomtató 

2400*1200 dpi felbontás
914  mm szélességű maximá-
lis média kezelés, 0,05-0,27 
mm vastagságig
USB 3.0, Ethernet, Wifi, 
Direkt Wifi 
Automata vágó, 
szegély nélküli nyomtatás, 
10,9 cm-es érintőképernyő
4 különálló tintapatron: 
Bk,C, M, Y
Kellékek:350 ml Bk,C,M,Y 
vagy 110 ml Bk,C,M,Y
Garancia 1 év

369 960 Ft 
*Az ár a promócióban történő 
vásárlás esetén érvényes

Epson nagyformátumú nyomtatók
Megérkeztek a vadonatúj CAD-ra specializált készülékek, amelyek év végéig egy bemutató pro-
mócióban vásárolhatóak meg:  nézd ki és rögtön ketttőt vegyél belőle! Az akciós áron való vásár-
láshoz kettő darabot kell venni a kieszemelt készülékből. Ezek azonnal továbbértékesíthetők:

Profi munkatársak
a nagy tervekhez



3 évre kiterjesztett garancia a ColorWorks címkenyomtatókra
2018. szeptember 17. és december 31. közötti időszakban három évre kiterjeszthető 
garanciát kínálunk ColorWorks címkenyomtatók vásárlása esetén.  
A promóció az alábbi modellekre érvényes:

A promócióban való részvétel nagyon egyszerű. Vásároljon ügyfeled egy ColorWorks címkenyomtatót  a 
promóciós időszakon belül, majd töltse ki és küldje be az online jelentkezési lapot a *promóciós oldalon a 
vásárlást követő 30 napon belül! *https://www.epson.hu/promotions/extended-warranty

Epson ColorWorks C7500G és  C7500 címkenyomtató
Nyomtasd ki színes címkéidet házon belül, kompromisszu-
mok nélkül. Ipari teljesítmény, kiváló képminőség, gazdasá-
gos üzemeltetés

Epson ColorWorks C3500 címkenyomtató
Kiváló színes címkenyomtatási megoldás kis-termelők, gyártó és 
forgalmazó cégek számára. Vedd kezedbe az irányítást, nyomtasd ki 
címkéidet házon belül rugalmas címkenyomtatási megoldás, legyen 
szó bármilyen címkéről.

Epson ColorWorks C831
Kiváló megoldás tértivevények nyomtatására nagy mennyiségben
Időtálló mechanika Megbízhatóság öt év (600 000 nyomat) kiváló mi-
nőségű, problémamentes nyomtatás, gazdaságos üzemeltetés

300  mm/sec sebesség, 600*1200 dpi felbontás
108 mm maximális nyomtatási szélesség (50 
mm-112 mm média)
USB 2.0, Ethernet interfészek
Automata kés
Kellék: C7500g vagy C7500 Bk,C,M,Y, MK Box 
Garancia 3 év promócióban

2 349 000 Ft

103  mm/sec sebesség, 720*360 dpi felbontás
104 mm maximális nyomtatási szélesség (30 
mm-112 mm média)
USB 2.0 , Ethernet interfészek
Automata kés
Kellék: C3500 Bk,C,M,Y, MK Box 
Garancia 3 év promócióban

419 890 Ft

92  mm/sec sebesség, 5760*1440 dpi felbontás
241 mm maximális nyomtatási szélesség 
USB 2.0, párhuzamos, Ethernet interfészek
Kellék: C831 Bk,C,M,Y 
Garancia 3 év promócióban

532 180 Ft

ColorWorks C7500 sorozat
Plusz 2 év helyszíni garancia 

ColorWorks C3500 és C831 készülék
Plusz 2 év RTB garancia



PROJEKTOROK

Termékfelelős: Lestár Péter • e-mail: peter.lestar@copydepo.hu • Tel.: +36-20-745-44-31

Projektor Epson EB-S05  SVGA
Felbontás  800 x 600
Képarány  4:3
Kontrasztarány  15000:1
Fényerő   3200 ANSI lumen
Trapézkorrekció 
Csatlakozók VGA (D-sub) HDMI Kompozit videó 
Izzó élettartama 6000 óra

73 500 Ft

Projektor Epson EB-X05 XGA
Típus   3LCD
Felbontás  1024 x 768
Képarány  4:3
Kontrasztarány  15000:1
Fényerő   3300 ANSI lumen
Trapézkorrekció 
Csatlakozók VGA (D-sub) HDMI Kompozit videó LAN 
Izzó élettartama 6000 óra

93 000 Ft

Projektor Epson EB-W05 WXGA
Típus    LCD
Felbontás  1280 x 800
Képarány   16:10
Kontrasztarány  15000:1
Fényerő  3300 ANSI lumen
Trapézkorrekció
Csatalakozók VGA (D-sub) HDMI Kompozit videó
Izzó élettartama 6000 óra101 500 Ft

Projektor Epson EB-U05  WUXGA
Felbontás  1920 x 1200
Képarány  16:10
Kontrasztarány  15000:1
Fényerő   3400 ANSI lumen
Trapézkorrekció 
Csatlakozók VGA (D-sub) HDMI Kompozit videó 
Izzó élettartama 6000 óra

152 000 Ft



Print & Follow AD

HyPAS alkalmazás a hatékonyság és a biztonság fokozására.
Bizonyára ismerős az érzés, amikor az épp elküldött, sürgős nyomtatásra azért kell várnom, mert a szóban forgó nyom-
tató egy másik nagy anyagot nyomtat éppen. Ilyen helyzetben vagy elküldöm a nyomtatásomat egy másik nyomtatóra 
(és beletörődök, hogy ezen is ki fog jönni, és illetéktelenek kezébe kerülhet), vagy megvárom az előző nyomtatás végét.
A Print & Follow AD alkalmazás segítségével a fenti szituáció elkerülhető. Ez a szoftver eltárolja a nyomtatásomat 
az adott készülék merevlemezén, szerverként használva azt. A nyomtatásomat egy másik készüléken bejelentkez-
ve is el tudom érni erről a dedikált szervergépről, így a nyomtatási folyamat rugalmasabb és biztonságosabb lesz.

Funkciók
• Nincs szükség szerverre – ezt a funkciót egy Kyocera MFP fogja ellátni.
• Egyszerű bejelentkezés – PIN kód, jelszó vagy opcióként belépőkártyás azonosítás is megoldható.
• Biztonságos – a várakozó dokumentumot csak annak tulajdonosa fogja elérni.
• Gyors és egyszerű – a telepítés és a kezelőfelület egyaránt intuitív.
• Nyomtatások listája – az elküldött nyomtatásokból ki tudom választani, amit ki szeretnék éppen nyomtatni.  

A nyomtatást követően el fog tűnni a listáról.
• Active Directory támogatás – integrálható Microsoft Active Directory-val.
• Nyomtatási házirend – megadható, ki milyen alapfunkciókhoz férhet hozzá a gépen.
• Kisvállalatok számára ideális – kis felhasználási igényekre kitalált megoldás, legfeljebb 5 nyomtatóig és 20  

felhasználó alatt.

Ecosys P2040DN A4 
mono nyomtató
40 lap/perc sebesség
1200dpi felbontás, 
PCL emuláció
250 lapos papírtálca 
+100 lapos kézi adagoló
256Mb RAM, USB 2.0, 
Gigabit Ethernet interfész
Kellékek: (Induló kapacitás 
3,6K)       
TK1160 7,2K
2 év garancia

41 960 Ft

Ecosys M2135DN A4 mono mfp
35 lap/perc sebesség
1200dpi felbontás, PCL emuláció
250 lapos papírtálca 
+100 lapos kézi adagoló
50 lapos AADF, Duplex egység
0,5Gb RAM, USB 2.0, 
Gigabit Ethernet interfész
Kellékek: (Induló kapacitás 1K)       
TK1150 3K  
2 év garancia

51 410 Ft  

Ecosys P2235DN A4 
mono nyomtató
35 lap/perc sebesség
1200dpi felbontás, 
PCL emuláció
250 lapos papírtálca 
+100 lapos kézi adagoló
256Mb RAM, USB 2.0, Gigabit 
Ethernet interfész
Kellékek: (Induló kapacitás 1K)       
TK1150 3K  
2 év garancia

30 480 Ft  

Termékfelelős: Farkas Balázs • balazs.farkas@copydepo.hu • Tel.: +36-20-959-8482



Ecosys M6030CDN A4 Színes Mfp
30/30 lap/perc sebesség
600dpi felbontás, PCL emuláció
250 lapos papírtálca 
+100 lapos kézi adagoló
Duplex egység
1 GB RAM, USB 2.0, 
Gigabit Ethernet interfész
75 lapos DADF 
2 év garancia
Opcionális 3*500 lapos papírtálca,Wifi 
kártya,Gépasztal
Kellékek: (Induló kapacitás: 
3,5K Bk, 2,5K C,M,Y)  TK5140 széria

129 960 Ft 

Ecosys M3540DN A4 
mono faxos mfp
40 lap/perc sebesség
1200dpi felbontás, PCL emuláció
500 lapos papírtálca 
+100 lapos kézi adagoló
75 lapos DADF, Duplex egység, Fax
1,5Gb RAM, USB 2.0, 
Gigabit Ethernet interfész
Kellékek: (Induló kapacitás 6K) 
TK350B 15K  vagy TK3100 12,5K
2 év garancia

134 620 Ft

Ecosys M4125idn A3 mono Mfp 
25 lap/perc sebesség
1200dpi felbontás, PCL emuláció
500 lapos papírtálca 
+100 lapos kézi adagoló, 
Duplex egység
1GB RAM, USB 2.0, 
Gigabit Ethernet interfész, 
50 lapos DADF
1 év garancia
Kellékek: (Induló kapacitás 3K) 
TK6115 15K

249 000 Ft 
/ + PF470 – asztal,
500 lapos fiókkal 289.000 /

Ecosys M3550iDN A4
mono faxos mfp
50 lap/perc sebesség
1800x600dpi felbontás, 
PCL emuláció
500 lapos papírtálca 
+100 lapos kézi adagoló
75 lapos DADF, Duplex egység, Fax
1Gb RAM, USB 2.0, 
Gigabit Ethernet interfész
18cm-es érintőkijelző
Kellékek: (Induló kapacitás 10K)
TK3130 25K
2 év garancia

213 500 Ft  

Ecosys M8124cdn A3 színes Mfp
24/24 lap/perc sebesség
1200dpi felbontás, PCL emuláció
500 lapos papírtálca 
+100 lapos kézi adagoló
Duplex egység
1GB RAM, USB 2.0, 
Gigabit Ethernet interfész
50 lapos DADF
1 év garancia
Kellékek: (Induló kapacitás 3K Bk, 
1,5K C,M,Y)  TK8115 széria

299 000 Ft 
/+ PF470 – asztal,

500 lapos fiókkal 339.000 /



A  HP berobbant az A3-as piacra

HP-Samsung integráció és ami mögötte van

2017. novemberében a HP megvásárolta a Samsung nyomtatási üzletágát. Ezzel az akvizícióval a HP egyértel-
művé tette azon célját, hogy betörjön a közel 55 milliárd dolláros másológépes iparágba, egy olyan területre, 
amely az elmúlt évtizedek alatt szinte alig fejlődött valamit. A hagyományos másolóberendezések elavultak, 
használatuk bonyolult, üzemeltetésük és karbantartásuk pedig alkatrészigényes és speciális szakértelmet követel. 
Az ügyfelek általában nyűgként élik meg a rendszeres szervizmunkákat és a technikusok gyakori megjelenését 
a gépek körül. 

Mindezen nehézségek ellenére a HP úgy döntött, hogy jelentős összeget fektet be ebbe a piaci szegmensbe, és 
alapjaiban reformálja meg a hagyományos másológépes piacot fejlett, lézer alapú MFP készülékeivel.

A fúzió révén a HP egy olyan A3-as lézerportfolióval jelentkezhet, amely egyesíti a nagy másológépek kiemel-
kedő teljesítményét a kis MFP-k egyszerűségével, megbízhatóságával. Mindeközben az új modellek könnyen 
kezelhetők és alkatrészigényük is drasztikusan csökkent.

A HP nem csupán termékeket és technológiákat vett, hanem fejlett mobil- és felhőszolgáltatásokat, valamint  
kiemelkedő felhasználói élményt biztosító kezelői platformot is. Ezeket kombinálva az új generációs HP PageWide 
technológiával az iparág legütőképesebb portfolióját sikerült létrehoznia. 

Disztribúció hatékonyabban

Az A3-as termékek értékesítéséhez nem elég egy jó portfolió, a sikerhez megfelelő szakértelemre van szükség 
mind disztribútori, mind pedig viszonteladói oldalon. Az eredetileg centralizált disztribúciós modellt sikerült úgy 
átformálni, hogy az jobban megfeleljen a felmerülő partneri igényeknek, megalapozva ezzel a tudatos hazai  
piacépítést. A HP A3-as termékek disztribúcióját 2018. júliusától a Copy Depo Hungary Kft. látja el.

A3 sikersztorik

Egy új piaci területre való belépés rengeteg kockázatot rejt. A sikerhez elengedhetetlen a márka ismertsége és 
piaci elfogadottsága, és nagyon fontos, hogy milyen nagy tendereken indítható eredményesen.  

Az egyik ilyen sikertörténet a Magyar Posta Zrt-nél megvalósuló nyomtató-konszolidációs projekt volt, melynek  
keretében több mint 300 db A3-as másológép került értékesítésre országos szinten. A projekt előkészítése 2017. 
őszén kezdődött meg és hosszas tárgyalás sorozatot követően év végére ért célba. A korábbi géppark cseréje 
2018. februárjában kezdődött és azóta is folyamatosan zajlik.

Egy hasonló méretű nyomtatós ügylet során a HP A3-as termékeknek olyan speciális ügyféligényeknek kellett 
megfelelniük, mint például az alacsony energiafelhasználás, a jövőbe mutató design és GDPR kompatibilis  
archiváló rendszer támogatása. A portfolió sokoldalúságát, rugalmasságát és testreszabhatóságát egyaránt jól 
bizonyítja, hogy egy ilyen összetett projektet is sikerült HP eszközökkel megnyerni. 

A külföldi és hazai sikereket látva nagy reményeket fűzünk az A3-as üzlet jövőbeni sikerességéhez. Az értékesítési 
modell egyenlőre zárt láncban működik, de a növekedésnek nem szabhatunk határt, és amennyiben valós igény 
mutatkozik rá, úgy hosszútávon az sem elképzelhetetlen, hogy a HP újragondolja jelenlegi értékesítési stratégiáját.

Brosúra  |  Szerződéses termékek HP A3 és A4 felügyelt készülékek
Az intelligens és biztonságos módja annak, hogy növelje vállalkozását

HP minőség, megbízhatóság, biztonság és megoldástámogatás a teljes spektrumon—nyomtatókés MFP-k, LaserJet és PageWide, színes és fekete-fehér.

Színes LaserJet

Színes PageWide

Color LaserJet 
Managed MFP 
E55040 /E57540

Color LaserJet Managed 
MFP E77822 /E77825

Color LaserJet Managed 
MFP E77830 /E87640

Color LaserJet 
ManagedE65050

Color LaserJet Ma-
naged MFP E67550

Color LaserJet 
Managed MFPM775

Color LaserJet  
Managed MFP 
E87650

Color LaserJet 
Managed MFPM880

Color LaserJet 
Managed E65060 

Color LaserJet 
Managed Flow 
MFP E67560

Color LaserJet 
Managed MFP 
E87660

Percenként 40 lap Percenként  22/25 lap Percenként  30/40 lap Percenként 50 lap 50 lap 30 lapPercenként Percenként Percenként 50 lap Percenként 45 lap Percenként 60 lap  Percenként 60 lap Percenként 60 lap

Akár 2300 bemenet2 Akár 3140 bemenet2 Akár 3140 /  
6140 bemenet2

Akár 3200 bemenet2 Akár 3200 bemenet2 Akár 4350 bemenet2 Akár 6140 bemenet2 Akár 4100 bemenet2 Akár 3200  
bemenet2

Akár 3200  
bemenet2

Akár 6140  
bemenet2

Akár 15 000 ajánlott 
havi nyomtatási 
mennyiség3

Akár 50 000 ajánlott havi 
nyomtatási mennyiség3

Akár 50 000/100 000 
ajánlott havi nyomtatási 
mennyiség3

Akár 24 000 ajánlott 
havi nyomtatási 
mennyiség3

Akár 24 000 ajánlott 
havi nyomtatási 
mennyiség3

Akár 30 000 ajánlott 
havi nyomtatási 
mennyiség3

Akár 100 000 ajánlott 
havi nyomtatási men-
nyiség3

Akár 50 000 ajánlott 
havi nyomtatási 
mennyiség3

Akár 30 000 ajánlott 
havi nyomtatási 
mennyiség3

Akár 25 000 ajánlott 
havi nyomtatási 
mennyiség3

Akár 100 000 
ajánlott havi nyom-
tatási mennyiség3

25 oldal/perces kategória 35 oldal/perces 
kategória 45 oldal/perces kategória 55 oldal/perces kategória

A3 A3 A4 A4 A3 A3 A3 A4 A4 A3A4

25 oldal/perces kategória 35 oldal/perces kategória 45 oldal/perces kategória

PageWide 
Managed MFP 
P77440

PageWide 
Managed MFP 
P77740

PageWide 
Managed 
P77940

PageWide 
Managed 
P55250 /MFP 
P57750

PageWide 
Managed  MFP 
E58650 / 
E58650 Flow

PageWide 
Managed 
P75050

PageWide 
Managed 
E75250

PageWide 
Managed MFP 
E77650

PageWide 
Managed MFP 
P77750

PageWide 
Managed MFP 
P77950

PageWide 
Managed 
E75160

PageWide 
Managed 
MFP E77660 /
E77660zts

PageWide 
Managed MFP 
P77760

PageWide 
Managed MFP 
P77960

50 oldal/perc  60 oldal/perc  60 oldal/perc  75 oldal/perc  75 oldal/perc  70 oldal/perc 70 oldal/perc  70 oldal/perc  70 oldal/perc  70 oldal/perc  80 oldal/perc  80 oldal/perc  80 oldal/perc 80 oldal/perc

Akár 5 200 
bemenet2

Akár 4 650 
bemenet2

Akár 4 650 
bemenet2

Akár 1 550 
bemenet2

Akár 2 050 
bemenet2

Akár 4 650 
bemenet2

Akár 4 650 
bemenet2

Akár 4 650 
bemenet2

Akár 4 650 
bemenet1

Akár 4 650 
bemenet2

Akár 4 650 
bemenet2

Akár 4,650 / 
5,200 bemenet2

Akár 4 650 
bemenet2

Akár 4 650 
bemenet2

Akár 30 000 
ajánlott havi 
nyomtatási 
mennyiség3

Akár 30 000 
ajánlott havi 
nyomtatási 
mennyiség3

Akár 30 000 
ajánlott havi 
nyomtatási 
mennyiség3

Akár 7 500 
ajánlott havi 
nyomtatási 
mennyiség3

Akár 15 000 
ajánlott havi 
nyomtatási 
mennyiség3

Akár 40 000 
ajánlott havi 
nyomtatási 
mennyiség3

Akár 40 000 
ajánlott havi 
nyomtatási 
mennyiség3

Akár 40 000 
ajánlott havi 
nyomtatási 
mennyiség3

Akár 40 000 
ajánlott havi 
nyomtatási 
mennyiség3

Akár 40 000 
ajánlott havi 
nyomtatási 
mennyiség3

Akár 50 000 
ajánlott havi 
nyomtatási 
mennyiség3

Akár 50 000 
ajánlott havi 
nyomtatási 
mennyiség3

Akár 50 000 
ajánlott havi 
nyomtatási 
mennyiség3

Akár 50 000 
ajánlott havi 
nyomtatási 
mennyiség3

A4 A4A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3
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HP minőség, megbízhatóság, biztonság és megoldástámogatás a teljes spektrumon—nyomtatókés MFP-k, LaserJet és PageWide, színes és fekete-fehér.

Színes LaserJet

Színes PageWide

Color LaserJet 
Managed MFP 
E55040 /E57540

Color LaserJet Managed 
MFP E77822 /E77825

Color LaserJet Managed 
MFP E77830 /E87640

Color LaserJet 
ManagedE65050

Color LaserJet Ma-
naged MFP E67550

Color LaserJet 
Managed MFPM775

Color LaserJet  
Managed MFP 
E87650

Color LaserJet 
Managed MFPM880

Color LaserJet 
Managed E65060 

Color LaserJet 
Managed Flow 
MFP E67560

Color LaserJet 
Managed MFP 
E87660

Percenként 40 lap Percenként  22/25 lap Percenként  30/40 lap Percenként 50 lap 50 lap 30 lapPercenként Percenként Percenként 50 lap Percenként 45 lap Percenként 60 lap  Percenként 60 lap Percenként 60 lap

Akár 2300 bemenet2 Akár 3140 bemenet2 Akár 3140 /  
6140 bemenet2

Akár 3200 bemenet2 Akár 3200 bemenet2 Akár 4350 bemenet2 Akár 6140 bemenet2 Akár 4100 bemenet2 Akár 3200  
bemenet2

Akár 3200  
bemenet2

Akár 6140  
bemenet2

Akár 15 000 ajánlott 
havi nyomtatási 
mennyiség3

Akár 50 000 ajánlott havi 
nyomtatási mennyiség3

Akár 50 000/100 000 
ajánlott havi nyomtatási 
mennyiség3

Akár 24 000 ajánlott 
havi nyomtatási 
mennyiség3

Akár 24 000 ajánlott 
havi nyomtatási 
mennyiség3

Akár 30 000 ajánlott 
havi nyomtatási 
mennyiség3

Akár 100 000 ajánlott 
havi nyomtatási men-
nyiség3

Akár 50 000 ajánlott 
havi nyomtatási 
mennyiség3

Akár 30 000 ajánlott 
havi nyomtatási 
mennyiség3

Akár 25 000 ajánlott 
havi nyomtatási 
mennyiség3

Akár 100 000 
ajánlott havi nyom-
tatási mennyiség3

25 oldal/perces kategória 35 oldal/perces 
kategória 45 oldal/perces kategória 55 oldal/perces kategória

A3 A3 A4 A4 A3 A3 A3 A4 A4 A3A4

25 oldal/perces kategória 35 oldal/perces kategória 45 oldal/perces kategória

PageWide 
Managed MFP 
P77440

PageWide 
Managed MFP 
P77740

PageWide 
Managed 
P77940

PageWide 
Managed 
P55250 /MFP 
P57750

PageWide 
Managed  MFP 
E58650 / 
E58650 Flow

PageWide 
Managed 
P75050

PageWide 
Managed 
E75250

PageWide 
Managed MFP 
E77650

PageWide 
Managed MFP 
P77750

PageWide 
Managed MFP 
P77950

PageWide 
Managed 
E75160

PageWide 
Managed 
MFP E77660 /
E77660zts

PageWide 
Managed MFP 
P77760

PageWide 
Managed MFP 
P77960

50 oldal/perc  60 oldal/perc  60 oldal/perc  75 oldal/perc  75 oldal/perc  70 oldal/perc 70 oldal/perc  70 oldal/perc  70 oldal/perc  70 oldal/perc  80 oldal/perc  80 oldal/perc  80 oldal/perc 80 oldal/perc

Akár 5 200 
bemenet2

Akár 4 650 
bemenet2

Akár 4 650 
bemenet2

Akár 1 550 
bemenet2

Akár 2 050 
bemenet2

Akár 4 650 
bemenet2

Akár 4 650 
bemenet2

Akár 4 650 
bemenet2

Akár 4 650 
bemenet1

Akár 4 650 
bemenet2

Akár 4 650 
bemenet2

Akár 4,650 / 
5,200 bemenet2

Akár 4 650 
bemenet2

Akár 4 650 
bemenet2

Akár 30 000 
ajánlott havi 
nyomtatási 
mennyiség3

Akár 30 000 
ajánlott havi 
nyomtatási 
mennyiség3

Akár 30 000 
ajánlott havi 
nyomtatási 
mennyiség3

Akár 7 500 
ajánlott havi 
nyomtatási 
mennyiség3

Akár 15 000 
ajánlott havi 
nyomtatási 
mennyiség3

Akár 40 000 
ajánlott havi 
nyomtatási 
mennyiség3

Akár 40 000 
ajánlott havi 
nyomtatási 
mennyiség3

Akár 40 000 
ajánlott havi 
nyomtatási 
mennyiség3

Akár 40 000 
ajánlott havi 
nyomtatási 
mennyiség3

Akár 40 000 
ajánlott havi 
nyomtatási 
mennyiség3

Akár 50 000 
ajánlott havi 
nyomtatási 
mennyiség3

Akár 50 000 
ajánlott havi 
nyomtatási 
mennyiség3

Akár 50 000 
ajánlott havi 
nyomtatási 
mennyiség3

Akár 50 000 
ajánlott havi 
nyomtatási 
mennyiség3

A4 A4A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3

Fekete-fehér LaserJet 

LaserJet  
Managed 
E50045

LaserJet 
Managed 
MFP E72525 

LaserJet 
Managed 
MFP E52545 

LaserJet 
Managed 
MFP E72530 
/E72535

LaserJet 
Managed 
MFP E82540

LaserJet 
Managed 
MFP M725

LaserJet 
Managed 
MFP E82550

LaserJet 
Managed 
MFP E60055

LaserJet 
Managed 
MFP E62555

LaserJet 
Managed 
MFP M830

LaserJet 
Managed 
E60065

LaserJet 
Managed 
MFP E62565

LaserJet  
Managed 
Flow MFP 
E62575

LaserJet 
Managed 
E60075

LaserJet 
Managed 
MFP E82560

 
45 oldal/perc

 
25 oldal/perc

 
45 oldal/perc

 
30/35 oldal/perc

 
40 oldal/perc

 
40 oldal/perc

 
50 oldal/perc

 
55 oldal/perc

 
55 oldal/perc

 
55 oldal/perc

 
65 oldal/perc

 
65 oldal/perc

 
75 oldal/perc

 
75 oldal/perc

 
60 oldal/perc

Akár 2300 
bemenet2

Akár 3140 
bemenet2

Akár 2300 
bemenet2

Akár  
3140 bemenet2

Akár 6140 
bemenet2

Akár 4600 
bemenet2

Akár 6140 
bemenet2

Akár 4400 
bemenet2

Akár 3750 
bemenet2

Akár 4600 
bemenet2

Akár 4400 
bemenet2

Akár 3750 
bemenet2

Akár 3750 
bemenet2

Akár 4400 
bemenet2

Akár 6140 
bemenet2

Akár 15 000 
ajánlott havi 
nyomtatási 
mennyiség3

Akár 50 000 
ajánlott havi 
nyomtatási 
mennyiség3

Akár 15 000 
ajánlott havi 
nyomtatási 
mennyiség3

Akár 50 000 
ajánlott havi 
nyomtatási 
mennyiség3

Akár 100 000 
ajánlott havi 
nyomtatási 
mennyiség3

Akár 40 000 
ajánlott havi 
nyomtatási 
mennyiség3

Akár 100 000 
ajánlott havi 
nyomtatási 
mennyiség3

Akár 30 000 
ajánlott havi 
nyomtatási 
mennyiség3

Akár 40 000 
ajánlott havi 
nyomtatási 
mennyiség3

Akár 100 000 
ajánlott havi 
nyomtatási 
mennyiség3

Akár 40 000 
ajánlott havi 
nyomtatási 
mennyiség3

Akár 40 000 
ajánlott havi 
nyomtatási 
mennyiség3

Akár 40 000 
ajánlott havi 
nyomtatási 
mennyiség3

Akár 50 000 
ajánlott havi 
nyomtatási 
mennyiség3

Akár 
100 000 
ajánlott havi 
nyomtatási 
mennyiség3

25 oldal/perces 
kategória 35 oldal/perces kategória 45 oldal/perces 

kategória 55 oldal/perces kategória 65+ oldal/perces kategória

A4 A3 A4 A3 A3 A3 A3A4 A4 A4 A4 A4 A4 A3

Rugalmasság a papírkezelés és 
utómunkálatok terén
Számos választható tartozékkal—a 
nagykapacitású adagolótálcától a tűző/fűző/
lyukasztó szerelvényig—könnyen összeállíthatja 

6

Lássunk neki!

Forduljon még ma értékesítőjéhez, hogy minél többet megtudhasson eszközeink eme forradalmi összeállításáról.5

1. A mérés az ISO/IEC 24734 szabvány szerint történt a tesztdokumentumok első példányainak kihagyásával. További részletek a hp.com/go/printerclaims -
mentum összetettségétől is függ.

2. A maximális bemeneti kapacitás eléréséhez opcionális papírtálcák megvásárlása szükséges.
3. A HP azt javasolja, hogy a készülék optimális élettartama érdekében a havonta kinyomtatott oldalak száma a megadott tartományba essen, tekintettel többek között a kellékek cseréjének időközére és az eszköz élettartamára.
4. A mérés az ISO/IEC 24734 szabvány szerint történt nem alapértelmezett, általános irodai üzemmódban. A professzionális nyomtatási üzemmód alapértelmezett sebessége az ISO/IED 24734 szabvány szerint mérve 20 oldal/perccel kevesebb az általános irodai 

üzemmódnál.
5. Nem minden termék érhető el valamennyi országban vagy régióban. További információért kérjük, forduljon értékesítési képviselőjéhez.
6. Az elérhető opcionális bemeneti és kimeneti tartozékok eszközönként változnak.

© Copyright 2017–2018 HP Development Company, L.P. Az itt található információk bejelentés nélkül megváltozhatnak. A HP termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó jótállás  minden esetben az adott termék vagy szolgáltatás jótállási 
dokumentumában foglaltak szerint érvényes. Az itt szereplő információk semmilyen tekintetben nem minősülnek kiegészítő jótállásnak. A HP nem tehető felelőssé a jelen dokumentumban esetleg előforduló technikai vagy szerkesztési 
hibákért, illetve hiányosságokért. 

4AA6-6934HUE, 2018. június, 10. kiadás
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HP A3 és A4 készülékek – az Ön egyedi igényeire szabva



A  HP berobbant az A3-as piacra

HP-Samsung integráció és ami mögötte van

2017. novemberében a HP megvásárolta a Samsung nyomtatási üzletágát. Ezzel az akvizícióval a HP egyértel-
művé tette azon célját, hogy betörjön a közel 55 milliárd dolláros másológépes iparágba, egy olyan területre, 
amely az elmúlt évtizedek alatt szinte alig fejlődött valamit. A hagyományos másolóberendezések elavultak, 
használatuk bonyolult, üzemeltetésük és karbantartásuk pedig alkatrészigényes és speciális szakértelmet követel. 
Az ügyfelek általában nyűgként élik meg a rendszeres szervizmunkákat és a technikusok gyakori megjelenését 
a gépek körül. 

Mindezen nehézségek ellenére a HP úgy döntött, hogy jelentős összeget fektet be ebbe a piaci szegmensbe, és 
alapjaiban reformálja meg a hagyományos másológépes piacot fejlett, lézer alapú MFP készülékeivel.

A fúzió révén a HP egy olyan A3-as lézerportfolióval jelentkezhet, amely egyesíti a nagy másológépek kiemel-
kedő teljesítményét a kis MFP-k egyszerűségével, megbízhatóságával. Mindeközben az új modellek könnyen 
kezelhetők és alkatrészigényük is drasztikusan csökkent.

A HP nem csupán termékeket és technológiákat vett, hanem fejlett mobil- és felhőszolgáltatásokat, valamint  
kiemelkedő felhasználói élményt biztosító kezelői platformot is. Ezeket kombinálva az új generációs HP PageWide 
technológiával az iparág legütőképesebb portfolióját sikerült létrehoznia. 

Disztribúció hatékonyabban

Az A3-as termékek értékesítéséhez nem elég egy jó portfolió, a sikerhez megfelelő szakértelemre van szükség 
mind disztribútori, mind pedig viszonteladói oldalon. Az eredetileg centralizált disztribúciós modellt sikerült úgy 
átformálni, hogy az jobban megfeleljen a felmerülő partneri igényeknek, megalapozva ezzel a tudatos hazai  
piacépítést. A HP A3-as termékek disztribúcióját 2018. júliusától a Copy Depo Hungary Kft. látja el.

A3 sikersztorik

Egy új piaci területre való belépés rengeteg kockázatot rejt. A sikerhez elengedhetetlen a márka ismertsége és 
piaci elfogadottsága, és nagyon fontos, hogy milyen nagy tendereken indítható eredményesen.  

Az egyik ilyen sikertörténet a Magyar Posta Zrt-nél megvalósuló nyomtató-konszolidációs projekt volt, melynek  
keretében több mint 300 db A3-as másológép került értékesítésre országos szinten. A projekt előkészítése 2017. 
őszén kezdődött meg és hosszas tárgyalás sorozatot követően év végére ért célba. A korábbi géppark cseréje 
2018. februárjában kezdődött és azóta is folyamatosan zajlik.

Egy hasonló méretű nyomtatós ügylet során a HP A3-as termékeknek olyan speciális ügyféligényeknek kellett 
megfelelniük, mint például az alacsony energiafelhasználás, a jövőbe mutató design és GDPR kompatibilis  
archiváló rendszer támogatása. A portfolió sokoldalúságát, rugalmasságát és testreszabhatóságát egyaránt jól 
bizonyítja, hogy egy ilyen összetett projektet is sikerült HP eszközökkel megnyerni. 

A külföldi és hazai sikereket látva nagy reményeket fűzünk az A3-as üzlet jövőbeni sikerességéhez. Az értékesítési 
modell egyenlőre zárt láncban működik, de a növekedésnek nem szabhatunk határt, és amennyiben valós igény 
mutatkozik rá, úgy hosszútávon az sem elképzelhetetlen, hogy a HP újragondolja jelenlegi értékesítési stratégiáját.
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HP minőség, megbízhatóság, biztonság és megoldástámogatás a teljes spektrumon—nyomtatókés MFP-k, LaserJet és PageWide, színes és fekete-fehér.

Színes LaserJet

Színes PageWide

Color LaserJet 
Managed MFP 
E55040 /E57540

Color LaserJet Managed 
MFP E77822 /E77825

Color LaserJet Managed 
MFP E77830 /E87640

Color LaserJet 
ManagedE65050

Color LaserJet Ma-
naged MFP E67550

Color LaserJet 
Managed MFPM775

Color LaserJet  
Managed MFP 
E87650

Color LaserJet 
Managed MFPM880

Color LaserJet 
Managed E65060 

Color LaserJet 
Managed Flow 
MFP E67560

Color LaserJet 
Managed MFP 
E87660

Percenként 40 lap Percenként  22/25 lap Percenként  30/40 lap Percenként 50 lap 50 lap 30 lapPercenként Percenként Percenként 50 lap Percenként 45 lap Percenként 60 lap  Percenként 60 lap Percenként 60 lap

Akár 2300 bemenet2 Akár 3140 bemenet2 Akár 3140 /  
6140 bemenet2

Akár 3200 bemenet2 Akár 3200 bemenet2 Akár 4350 bemenet2 Akár 6140 bemenet2 Akár 4100 bemenet2 Akár 3200  
bemenet2

Akár 3200  
bemenet2

Akár 6140  
bemenet2

Akár 15 000 ajánlott 
havi nyomtatási 
mennyiség3

Akár 50 000 ajánlott havi 
nyomtatási mennyiség3

Akár 50 000/100 000 
ajánlott havi nyomtatási 
mennyiség3

Akár 24 000 ajánlott 
havi nyomtatási 
mennyiség3

Akár 24 000 ajánlott 
havi nyomtatási 
mennyiség3

Akár 30 000 ajánlott 
havi nyomtatási 
mennyiség3

Akár 100 000 ajánlott 
havi nyomtatási men-
nyiség3

Akár 50 000 ajánlott 
havi nyomtatási 
mennyiség3

Akár 30 000 ajánlott 
havi nyomtatási 
mennyiség3

Akár 25 000 ajánlott 
havi nyomtatási 
mennyiség3

Akár 100 000 
ajánlott havi nyom-
tatási mennyiség3

25 oldal/perces kategória 35 oldal/perces 
kategória 45 oldal/perces kategória 55 oldal/perces kategória

A3 A3 A4 A4 A3 A3 A3 A4 A4 A3A4

25 oldal/perces kategória 35 oldal/perces kategória 45 oldal/perces kategória

PageWide 
Managed MFP 
P77440

PageWide 
Managed MFP 
P77740

PageWide 
Managed 
P77940

PageWide 
Managed 
P55250 /MFP 
P57750

PageWide 
Managed  MFP 
E58650 / 
E58650 Flow

PageWide 
Managed 
P75050

PageWide 
Managed 
E75250

PageWide 
Managed MFP 
E77650

PageWide 
Managed MFP 
P77750

PageWide 
Managed MFP 
P77950

PageWide 
Managed 
E75160

PageWide 
Managed 
MFP E77660 /
E77660zts

PageWide 
Managed MFP 
P77760

PageWide 
Managed MFP 
P77960

50 oldal/perc  60 oldal/perc  60 oldal/perc  75 oldal/perc  75 oldal/perc  70 oldal/perc 70 oldal/perc  70 oldal/perc  70 oldal/perc  70 oldal/perc  80 oldal/perc  80 oldal/perc  80 oldal/perc 80 oldal/perc

Akár 5 200 
bemenet2

Akár 4 650 
bemenet2

Akár 4 650 
bemenet2

Akár 1 550 
bemenet2

Akár 2 050 
bemenet2

Akár 4 650 
bemenet2

Akár 4 650 
bemenet2

Akár 4 650 
bemenet2

Akár 4 650 
bemenet1

Akár 4 650 
bemenet2

Akár 4 650 
bemenet2

Akár 4,650 / 
5,200 bemenet2

Akár 4 650 
bemenet2

Akár 4 650 
bemenet2

Akár 30 000 
ajánlott havi 
nyomtatási 
mennyiség3

Akár 30 000 
ajánlott havi 
nyomtatási 
mennyiség3

Akár 30 000 
ajánlott havi 
nyomtatási 
mennyiség3

Akár 7 500 
ajánlott havi 
nyomtatási 
mennyiség3

Akár 15 000 
ajánlott havi 
nyomtatási 
mennyiség3

Akár 40 000 
ajánlott havi 
nyomtatási 
mennyiség3

Akár 40 000 
ajánlott havi 
nyomtatási 
mennyiség3

Akár 40 000 
ajánlott havi 
nyomtatási 
mennyiség3

Akár 40 000 
ajánlott havi 
nyomtatási 
mennyiség3

Akár 40 000 
ajánlott havi 
nyomtatási 
mennyiség3

Akár 50 000 
ajánlott havi 
nyomtatási 
mennyiség3

Akár 50 000 
ajánlott havi 
nyomtatási 
mennyiség3

Akár 50 000 
ajánlott havi 
nyomtatási 
mennyiség3

Akár 50 000 
ajánlott havi 
nyomtatási 
mennyiség3

A4 A4A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3
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HP minőség, megbízhatóság, biztonság és megoldástámogatás a teljes spektrumon—nyomtatókés MFP-k, LaserJet és PageWide, színes és fekete-fehér.

Színes LaserJet

Színes PageWide

Color LaserJet 
Managed MFP 
E55040 /E57540

Color LaserJet Managed 
MFP E77822 /E77825

Color LaserJet Managed 
MFP E77830 /E87640

Color LaserJet 
ManagedE65050

Color LaserJet Ma-
naged MFP E67550

Color LaserJet 
Managed MFPM775

Color LaserJet  
Managed MFP 
E87650

Color LaserJet 
Managed MFPM880

Color LaserJet 
Managed E65060 

Color LaserJet 
Managed Flow 
MFP E67560

Color LaserJet 
Managed MFP 
E87660

Percenként 40 lap Percenként  22/25 lap Percenként  30/40 lap Percenként 50 lap 50 lap 30 lapPercenként Percenként Percenként 50 lap Percenként 45 lap Percenként 60 lap  Percenként 60 lap Percenként 60 lap

Akár 2300 bemenet2 Akár 3140 bemenet2 Akár 3140 /  
6140 bemenet2

Akár 3200 bemenet2 Akár 3200 bemenet2 Akár 4350 bemenet2 Akár 6140 bemenet2 Akár 4100 bemenet2 Akár 3200  
bemenet2

Akár 3200  
bemenet2

Akár 6140  
bemenet2

Akár 15 000 ajánlott 
havi nyomtatási 
mennyiség3

Akár 50 000 ajánlott havi 
nyomtatási mennyiség3

Akár 50 000/100 000 
ajánlott havi nyomtatási 
mennyiség3

Akár 24 000 ajánlott 
havi nyomtatási 
mennyiség3

Akár 24 000 ajánlott 
havi nyomtatási 
mennyiség3

Akár 30 000 ajánlott 
havi nyomtatási 
mennyiség3

Akár 100 000 ajánlott 
havi nyomtatási men-
nyiség3

Akár 50 000 ajánlott 
havi nyomtatási 
mennyiség3

Akár 30 000 ajánlott 
havi nyomtatási 
mennyiség3

Akár 25 000 ajánlott 
havi nyomtatási 
mennyiség3

Akár 100 000 
ajánlott havi nyom-
tatási mennyiség3

25 oldal/perces kategória 35 oldal/perces 
kategória 45 oldal/perces kategória 55 oldal/perces kategória

A3 A3 A4 A4 A3 A3 A3 A4 A4 A3A4

25 oldal/perces kategória 35 oldal/perces kategória 45 oldal/perces kategória

PageWide 
Managed MFP 
P77440

PageWide 
Managed MFP 
P77740

PageWide 
Managed 
P77940

PageWide 
Managed 
P55250 /MFP 
P57750

PageWide 
Managed  MFP 
E58650 / 
E58650 Flow

PageWide 
Managed 
P75050

PageWide 
Managed 
E75250

PageWide 
Managed MFP 
E77650

PageWide 
Managed MFP 
P77750

PageWide 
Managed MFP 
P77950

PageWide 
Managed 
E75160

PageWide 
Managed 
MFP E77660 /
E77660zts

PageWide 
Managed MFP 
P77760

PageWide 
Managed MFP 
P77960

50 oldal/perc  60 oldal/perc  60 oldal/perc  75 oldal/perc  75 oldal/perc  70 oldal/perc 70 oldal/perc  70 oldal/perc  70 oldal/perc  70 oldal/perc  80 oldal/perc  80 oldal/perc  80 oldal/perc 80 oldal/perc

Akár 5 200 
bemenet2

Akár 4 650 
bemenet2

Akár 4 650 
bemenet2

Akár 1 550 
bemenet2

Akár 2 050 
bemenet2

Akár 4 650 
bemenet2

Akár 4 650 
bemenet2

Akár 4 650 
bemenet2

Akár 4 650 
bemenet1

Akár 4 650 
bemenet2

Akár 4 650 
bemenet2

Akár 4,650 / 
5,200 bemenet2

Akár 4 650 
bemenet2

Akár 4 650 
bemenet2

Akár 30 000 
ajánlott havi 
nyomtatási 
mennyiség3

Akár 30 000 
ajánlott havi 
nyomtatási 
mennyiség3

Akár 30 000 
ajánlott havi 
nyomtatási 
mennyiség3

Akár 7 500 
ajánlott havi 
nyomtatási 
mennyiség3

Akár 15 000 
ajánlott havi 
nyomtatási 
mennyiség3

Akár 40 000 
ajánlott havi 
nyomtatási 
mennyiség3

Akár 40 000 
ajánlott havi 
nyomtatási 
mennyiség3

Akár 40 000 
ajánlott havi 
nyomtatási 
mennyiség3

Akár 40 000 
ajánlott havi 
nyomtatási 
mennyiség3

Akár 40 000 
ajánlott havi 
nyomtatási 
mennyiség3

Akár 50 000 
ajánlott havi 
nyomtatási 
mennyiség3

Akár 50 000 
ajánlott havi 
nyomtatási 
mennyiség3

Akár 50 000 
ajánlott havi 
nyomtatási 
mennyiség3

Akár 50 000 
ajánlott havi 
nyomtatási 
mennyiség3

A4 A4A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3

Fekete-fehér LaserJet 

LaserJet  
Managed 
E50045

LaserJet 
Managed 
MFP E72525 

LaserJet 
Managed 
MFP E52545 

LaserJet 
Managed 
MFP E72530 
/E72535

LaserJet 
Managed 
MFP E82540

LaserJet 
Managed 
MFP M725

LaserJet 
Managed 
MFP E82550

LaserJet 
Managed 
MFP E60055

LaserJet 
Managed 
MFP E62555

LaserJet 
Managed 
MFP M830

LaserJet 
Managed 
E60065

LaserJet 
Managed 
MFP E62565

LaserJet  
Managed 
Flow MFP 
E62575

LaserJet 
Managed 
E60075

LaserJet 
Managed 
MFP E82560

 
45 oldal/perc

 
25 oldal/perc

 
45 oldal/perc

 
30/35 oldal/perc

 
40 oldal/perc

 
40 oldal/perc

 
50 oldal/perc

 
55 oldal/perc

 
55 oldal/perc

 
55 oldal/perc

 
65 oldal/perc

 
65 oldal/perc

 
75 oldal/perc

 
75 oldal/perc

 
60 oldal/perc

Akár 2300 
bemenet2

Akár 3140 
bemenet2

Akár 2300 
bemenet2

Akár  
3140 bemenet2

Akár 6140 
bemenet2

Akár 4600 
bemenet2

Akár 6140 
bemenet2

Akár 4400 
bemenet2

Akár 3750 
bemenet2

Akár 4600 
bemenet2

Akár 4400 
bemenet2

Akár 3750 
bemenet2

Akár 3750 
bemenet2

Akár 4400 
bemenet2

Akár 6140 
bemenet2

Akár 15 000 
ajánlott havi 
nyomtatási 
mennyiség3

Akár 50 000 
ajánlott havi 
nyomtatási 
mennyiség3

Akár 15 000 
ajánlott havi 
nyomtatási 
mennyiség3

Akár 50 000 
ajánlott havi 
nyomtatási 
mennyiség3

Akár 100 000 
ajánlott havi 
nyomtatási 
mennyiség3

Akár 40 000 
ajánlott havi 
nyomtatási 
mennyiség3

Akár 100 000 
ajánlott havi 
nyomtatási 
mennyiség3

Akár 30 000 
ajánlott havi 
nyomtatási 
mennyiség3

Akár 40 000 
ajánlott havi 
nyomtatási 
mennyiség3

Akár 100 000 
ajánlott havi 
nyomtatási 
mennyiség3

Akár 40 000 
ajánlott havi 
nyomtatási 
mennyiség3

Akár 40 000 
ajánlott havi 
nyomtatási 
mennyiség3

Akár 40 000 
ajánlott havi 
nyomtatási 
mennyiség3

Akár 50 000 
ajánlott havi 
nyomtatási 
mennyiség3

Akár 
100 000 
ajánlott havi 
nyomtatási 
mennyiség3

25 oldal/perces 
kategória 35 oldal/perces kategória 45 oldal/perces 

kategória 55 oldal/perces kategória 65+ oldal/perces kategória

A4 A3 A4 A3 A3 A3 A3A4 A4 A4 A4 A4 A4 A3

Rugalmasság a papírkezelés és 
utómunkálatok terén
Számos választható tartozékkal—a 
nagykapacitású adagolótálcától a tűző/fűző/
lyukasztó szerelvényig—könnyen összeállíthatja 
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Lássunk neki!

Forduljon még ma értékesítőjéhez, hogy minél többet megtudhasson eszközeink eme forradalmi összeállításáról.5

1. A mérés az ISO/IEC 24734 szabvány szerint történt a tesztdokumentumok első példányainak kihagyásával. További részletek a hp.com/go/printerclaims -
mentum összetettségétől is függ.

2. A maximális bemeneti kapacitás eléréséhez opcionális papírtálcák megvásárlása szükséges.
3. A HP azt javasolja, hogy a készülék optimális élettartama érdekében a havonta kinyomtatott oldalak száma a megadott tartományba essen, tekintettel többek között a kellékek cseréjének időközére és az eszköz élettartamára.
4. A mérés az ISO/IEC 24734 szabvány szerint történt nem alapértelmezett, általános irodai üzemmódban. A professzionális nyomtatási üzemmód alapértelmezett sebessége az ISO/IED 24734 szabvány szerint mérve 20 oldal/perccel kevesebb az általános irodai 

üzemmódnál.
5. Nem minden termék érhető el valamennyi országban vagy régióban. További információért kérjük, forduljon értékesítési képviselőjéhez.
6. Az elérhető opcionális bemeneti és kimeneti tartozékok eszközönként változnak.

© Copyright 2017–2018 HP Development Company, L.P. Az itt található információk bejelentés nélkül megváltozhatnak. A HP termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó jótállás  minden esetben az adott termék vagy szolgáltatás jótállási 
dokumentumában foglaltak szerint érvényes. Az itt szereplő információk semmilyen tekintetben nem minősülnek kiegészítő jótállásnak. A HP nem tehető felelőssé a jelen dokumentumban esetleg előforduló technikai vagy szerkesztési 
hibákért, illetve hiányosságokért. 

4AA6-6934HUE, 2018. június, 10. kiadás
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HP METALJET 
TECHNOLÓGIA
Az egyszerű használati tárgyak és alkatrészek 3D-s nyomtatása mára a hétköznapok része. Ez a technoló-
gia lehetővé teszi az azonnali gyártást, rendkívül alacsony költségen, legyen szó egyedi, nagy értékű alka-
trészekről vagy prototípusokról. Mint minden más területen, úgy a HP ebben is feszegeti a határokat. Amíg 
műanyag alapanyagot használ, a HP Multi Jet Fusion technológia biztosítja az Ön számára azt a sebességet, 
minőséget, megbízhatóságot, amire szüksége van. Mi van akkor, ha valami ennél keményebb kell? Van 
válaszunk. Nyomtasson FÉMET! Használja a HP Metal Jet technológiáját!

A 3D nyomtatás előtt költséges és bonyolult volt különböző prototípusok, modellek, speciális részegységek meg-
alkotása. Különösen az összetett felületek létrehozása volt nagy feladat, hiszen ezeket több részből kellett össze-
rakni, ragasztani vagy hegeszteni, ám az illesztési pontok mindig hordoztak magukban konstrukciós kockázatot. 
A 3D nyomtatást a különböző iparágakban tipikusan az ehhez hasonló, egyéb technológiával egy egészként nem 
megalkotható alkatrészek létrehozására fejlesztették ki. A HP a műanyag alapú 3D nyomtatás piacát hódította 
meg előszőr, hogy aztán a megszerzett tapasztalatot egy kicsit másképp is kamatoztathassa.

A HP Metal Jet megörökölte és kiterjesztette mindazokat a munkafolyamatokat, technológiákat - melyeket 
a HP fejlesztett ki műanyagok 3D nyomtatása során - és sokkal magasabb szintre emelte. Az eljárás során 
1200*1200 dpi felbontással akár 50-100 mikron vastagságú fémrétegek nyomtathatók egymásra, hogy a 
folyamat végén olyan végterméket kapjunk, mely több iparág, különböző standardjainak is megfeleljen.

A technológia lényege, hogy egy 43*32 cm-es alapon mozog két nyomtatófej. Míg az egyik felhord egy teljes 
fedettségű fémpor réteget, addig a másik a megfelelő helyeken a HP Binding Agent segítségével kötést biztosít a 
fémrészecskék között. A HP Binding Agent egy vízbázisú folyadékkal kevert polimer, melyet a HP Thermal InkJet 
nyomtatófejek juttatnak el a megfelelő helyre. A fellépő kötések pontosságát leginkább két számadattal lehet 
leírni. A nyomtatófejek másodpercenként 630 millió, nanogramm méretű kötőanyagot tudnak 1 inch-en belül, 
1200 különböző pontba eljuttatni.

A HP a nyomtatóiparban egy teljesen új piacot nyit meg a Partnerei felé, melyet piacvezető technológiával ostro-
molhatnak. Akár műanyag, akár fém alapanyagú gyártásról legyen szó, a HP Multi Jet Fusion és Metal Jet meg-
oldásai referenciaértékűek.

További részletek, információk: https://www8.hp.com/us/en/printers/3d-printers/metals.html
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Mono nyomtató

Színes nyomtató

Mono MFP

Színes MFP

HP LaserJet Enterprise 
M506

HP Color LaserJet 
Enterprise M681/682

HP Color LaserJet Enterprise 
M652/653

HP LaserJet Enterprise 
M527

HP LaserJet Enterprise 
M607/608/609

HP LaserJet 
477

HP LaserJet Enterprise 
M577

HP LaserJet Pro 
M570

HP PageWide Enterprise 
Color MFP 586dn

HP PageWide Pro 
377dw MFP

HP Color LaserJet Pro 
M452

HP LaserJet Enterprise 
M631/632

HP LaserJet Pro 
M402

HP PageWide Enterprise 
556

HP LaserJet Pro 
M521

HP LaserJet Pro 
M501

HP PageWide Pro 
452

HP LaserJet Pro 
M426

HP LaserJet 
P2035

HP Color LaserJet 
Enterprise M553

24 színes oldal/perc sebesség
Duplex, hálózatos nyomtatás
256 MB RAM (max 512 MB)
600 x 600 dpi
250 + 50 lapos; + opcionális 520 lapos adagolótálca
Papírméret: A4 – A6, Papír súly: 60-220g/m3

Nyomtat, másol, szkennel, faxol
24 színes oldal / perc sebesség
Duplex, hálózatos nyomtatás
512 MB RAM (max: 1GB)
600 x 600 dpi
250 + 50 lapos + 50 lapos automatikus lapadagoló
Papírméret: A4 – A6, Papír súly: 60-220g/m3

40 lap/perc sebesség
Duplex, hálózatos nyomtatás
256 MB RAM (max 512 MB)
1200x1200 dpi
250 + 50 lapos
Papírméret: A4 – A6, Papírsúly: 60-163g/m3

40 lap/perc sebesség
Duplex, hálózatos nyomtatás
256 MB RAM (max 512 MB)
1200x1200 dpi
250 + 50 lapos
Papírméret: A4 – A6, Papírsúly: 60-163g/m3

NAGY TELJESÍTMÉNYŰ SAMSUNG A4 NYOMTATÓK 
PROMÓCIÓS ÁRAKON

ÚJ SZÉRIÁS SAMSUNG A3 MONO 
ÉS SZÍNES MÁSOLÓK EXTRA AKCIÓBAN

CLX-6260FR (SS106F)
Színes multifunkciós 
nyomtató

109.900 Ft

SL-M4070FR (SS389G)
Multifunkciós 
nyomtató

84.900 Ft

SL-M4020ND (SS383H)
Nyomtató

59.900 Ft

CLP-680ND (SS076F)
Színes nyomtató

72.900 Ft

SL-K3250 zárt forgalmazású mono A/3 másológép 
25 oldal/perc Hálózati PCL5/6, PS3 nyomtatás; Felbontás 600x600 dpi
1 GHz Dual Core processor; 1,5 GB RAM; Opciós 320 GB merevlemez
100 lapos DAD, Duplex alapkiépítésben, 7” színes érintőképernyő
Polimerizált festékek, egyszerű mobil nyomtatás
2x520 lapos papírfiók + 100 lapos kézi adagoló

Szett ár két fiókkal és ajándék gépasztallal: 299 900 Ft.
Induló kellék ára: 12 600 Ft.

SL-X3220NR zárt forgalmazású színes A/3 másológép
Kíváló színes önköltség, univerzális dobok (Bk, C, M, Y)

22/22 oldal/perc; Hálózati PCL5/6, PS3 nyomtatás; Felbontás: 1200x1200 dpi
1 GHz Dual Core processzor; 1,5GB RAM; 320 GB merevlemez

Hálózati szkennelés (SCAN to E-mail/Network/HDD/USB) 
100 lapos DADF, Duplex alapkiépítésben, 7” színes érintőképernyő

Polimerizált festékek, egyszerű mobil nyomtatás
2x520 lapos papírfiók + 100 lapos kézi adagoló

Szett ár két fiókkal és ajándék gépasztallal: 409 900 Ft
Induló kellékek összára: 89 775 Ft

Az árak nettó árak

HP A4 NAGYGÉPES PORTFOLIÓ



Mono nyomtató

Színes nyomtató

Mono MFP

Színes MFP

HP LaserJet Enterprise 
M506

HP Color LaserJet 
Enterprise M681/682

HP Color LaserJet Enterprise 
M652/653

HP LaserJet Enterprise 
M527

HP LaserJet Enterprise 
M607/608/609

HP LaserJet 
477

HP LaserJet Enterprise 
M577

HP LaserJet Pro 
M570

HP PageWide Enterprise 
Color MFP 586dn

HP PageWide Pro 
377dw MFP

HP Color LaserJet Pro 
M452

HP LaserJet Enterprise 
M631/632

HP LaserJet Pro 
M402

HP PageWide Enterprise 
556

HP LaserJet Pro 
M521

HP LaserJet Pro 
M501

HP PageWide Pro 
452

HP LaserJet Pro 
M426

HP LaserJet 
P2035

HP Color LaserJet 
Enterprise M553

24 színes oldal/perc sebesség
Duplex, hálózatos nyomtatás
256 MB RAM (max 512 MB)
600 x 600 dpi
250 + 50 lapos; + opcionális 520 lapos adagolótálca
Papírméret: A4 – A6, Papír súly: 60-220g/m3

Nyomtat, másol, szkennel, faxol
24 színes oldal / perc sebesség
Duplex, hálózatos nyomtatás
512 MB RAM (max: 1GB)
600 x 600 dpi
250 + 50 lapos + 50 lapos automatikus lapadagoló
Papírméret: A4 – A6, Papír súly: 60-220g/m3

40 lap/perc sebesség
Duplex, hálózatos nyomtatás
256 MB RAM (max 512 MB)
1200x1200 dpi
250 + 50 lapos
Papírméret: A4 – A6, Papírsúly: 60-163g/m3

40 lap/perc sebesség
Duplex, hálózatos nyomtatás
256 MB RAM (max 512 MB)
1200x1200 dpi
250 + 50 lapos
Papírméret: A4 – A6, Papírsúly: 60-163g/m3

NAGY TELJESÍTMÉNYŰ SAMSUNG A4 NYOMTATÓK 
PROMÓCIÓS ÁRAKON

ÚJ SZÉRIÁS SAMSUNG A3 MONO 
ÉS SZÍNES MÁSOLÓK EXTRA AKCIÓBAN

CLX-6260FR (SS106F)
Színes multifunkciós 
nyomtató

109.900 Ft

SL-M4070FR (SS389G)
Multifunkciós 
nyomtató

84.900 Ft

SL-M4020ND (SS383H)
Nyomtató

59.900 Ft

CLP-680ND (SS076F)
Színes nyomtató

72.900 Ft

SL-K3250 zárt forgalmazású mono A/3 másológép 
25 oldal/perc Hálózati PCL5/6, PS3 nyomtatás; Felbontás 600x600 dpi
1 GHz Dual Core processor; 1,5 GB RAM; Opciós 320 GB merevlemez
100 lapos DAD, Duplex alapkiépítésben, 7” színes érintőképernyő
Polimerizált festékek, egyszerű mobil nyomtatás
2x520 lapos papírfiók + 100 lapos kézi adagoló

Szett ár két fiókkal és ajándék gépasztallal: 299 900 Ft.
Induló kellék ára: 12 600 Ft.

SL-X3220NR zárt forgalmazású színes A/3 másológép
Kíváló színes önköltség, univerzális dobok (Bk, C, M, Y)

22/22 oldal/perc; Hálózati PCL5/6, PS3 nyomtatás; Felbontás: 1200x1200 dpi
1 GHz Dual Core processzor; 1,5GB RAM; 320 GB merevlemez

Hálózati szkennelés (SCAN to E-mail/Network/HDD/USB) 
100 lapos DADF, Duplex alapkiépítésben, 7” színes érintőképernyő

Polimerizált festékek, egyszerű mobil nyomtatás
2x520 lapos papírfiók + 100 lapos kézi adagoló

Szett ár két fiókkal és ajándék gépasztallal: 409 900 Ft
Induló kellékek összára: 89 775 Ft

Az árak nettó árak

HP A4 NAGYGÉPES PORTFOLIÓ



COMSUMER INK Termék neve Termék specifikáció

DeskJet 2130 Nyomtatási sebesség: Akár 7,5 oldal/perc ISO fekete (A4); Akár 5,5 oldal/perc ISO színes(A4); Egyszerű beállítás; Kedvező árú, alapszintű többfunkciós 
készülék otthonra.

DeskJet 2620 Kedvező árú vezeték nélküli nyomtató otthonra; Csatlakoztatási lehetőségek: 1 szabványos nagy sebességű USB 2.0;Wi-Fi 802.11b/g/n; HP mobil 
nyomtatási és intelligens alkalmazás.; HP ePrint; 7,5 / 5,5 ISO szerinti nyomtatási sebesség

DeskJet 2630 Kedvező árú vezeték nélküli nyomtató otthonra; Csatlakoztatási lehetőségek: 1 szabványos nagy sebességű USB2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n; HP 
mobil nyomtatási és intelligens alkalmazás.; HP ePrint; 7,5/5,5 ISO szerinti nyomtatási sebesség.

DeskJet 3639
Nyomtatási sebesség: akár 8,5 ISO fekete
(A4-es) oldal percenként; Akár 6 ISO színes
(A4-es) oldal percenként; Csatlakoztatási lehetőségek: 1 nagysebességű szabványos USB 2.0-port; Wi-Fi 802.11b/g/n; Csendes üzemmód: Van

DeskJet IA 37xx 
(Lhasa) Scroll-Feed beolvasási technológia; HP mobil nyomtatás; HP ePrint; 8/5,5 ISO nyomtatási sebesség; Csendes módú nyomtatás

DeskJet IA 5075
Nyomtatási sebesség: akár 10 fekete oldal/perc (ISO,A4); akár 7 színes oldal/perc (ISO,A4); Papírkezelés: akár 100 lapos adagolótálca, akár 25 lapos 
kimeneti tálca;  Csatlakoztatási lehetőségek: 1 szabványos nagysebességű USB 2.0; 1 Wi-Fi 802.11n; Nyomtatási sebesség: akár 10 fekete oldal/perc 
(ISO,A4); akár 7 színes oldal/perc (ISO,A4); Papírkezelés: akár 100 lapos adagolótálca, akár 25 lapos kimeneti tálca

DeskJet IA 5275
Nyomtatási sebesség: akár 10 fekete oldal/perc (ISO,A4); akár 7 színes oldal/perc (ISO,A4); Papírkezelés: akár 100 lapos adagolótálca, akár 25 lapos 
kimeneti tálca; Csatlakoztatási lehetőségek: 1 szabványos nagysebességű USB 2.0; 1 Wi-Fi 802.11n; Fax funkció van; Nyomtatási sebesség: akár 10 
fekete oldal/perc (ISO,A4); akár 7 színes oldal/perc

Sprocket Teljes mértékben hordozható, Személyesebb alkalmazáshasználat, a nyomtatásnak a közösségi oldalakon is helye van, 5 x 7,6 cm-es felragasztható 
fotókat nyomtat, Zink technológiával kifejlesztett papírral használható.

BUSINESS LASER Termék neve Termék specifikáció

HP Color Laser Jet 
Pro M180n

Nyomtatás, másolás, beolvasás, faxolás (M181fw); Akár 16 A4 méretű oldal percenként fekete - fehér és színes nyomtatás esetén; Első nyomat gyors 
elkészítése alvó (automatikusan kikapcsolt) állapotból; 35 lapos automatikus lapadagoló (M181fw); Kétsoros LCD kijelző numerikus billentyűzettel 
(M181fw típusú MFP); HP automatikus be- és kikapcsolás; Ethernet- /vezeték nélküli hálózati kapcsolat (M181fw típusú MFP); HP ePrint, AirPrint, 
Google CloudPrint, Wi-Fi Direct, Mopria-tanúsítvány

HP Color Laser Jet 
Pro M181fw

Nyomtatás, másolás, beolvasás, faxolás (M181fw); Akár 16 A4 méretű oldal percenként fekete-fehér és színes nyomtatás esetén; Első nyomat gyors 
elkészítése alvó (automatikusan kikapcsolt) állapotból; 35 lapos automatikus lapadagoló (M181fw); Két soros LCD kijelző numerikus billentyűzettel 
(M181fw típusú MFP); HP automatikus be-és kikapcsolás; Ethernet-/vezeték nélküli hálózati kapcsolat (M181fw típusú MFP); HP ePrint, AirPrint,Google 
CloudPrint, Wi-Fi Direct, Mopria-tanúsítvány

HP Color Laser Jet 
Pro M280nw

Nyomtatás, másolás, beolvasás, faxolás (M281fdn és M281fdw); Akár 21 oldal/perc A4 méretű fekete-fehér és színes nyomtatás esetén; Első nyomat 
gyors elkészítése alvó (automatikusan kikapcsolt) állapotból; Automatikus két oldalas nyomtatás (MFP M281fdn és M281fdw); 6,9 cm-es színes 
érintőképernyős kijelző, 50 lapos automatikus lapadagoló; Beolvasási megoldások (beolvasás e-mailbe, hálózati mappákba vagy a felhőbe); 250 lapos 
papírkapacitás; Elülső USB-port; HP ePrint, AirPrint, Google CloudPrint, Wi-Fi Direct

HP Color Laser Jet 
Pro M281fdn

Nyomtatás, másolás, beolvasás, faxolás (M281fdn és M281fdw); Akár 21 oldal/perc A4 méretű fekete-fehér és színes nyomtatás esetén; Első nyomat 
gyors elkészítése alvó (automatikusan kikapcsolt) állapotból; Automatikus két oldalas nyomtatás (MFP M281fdn és M281fdw); 6,9 cm-es színes 
érintőképernyős kijelző, 50 lapos automatikus lapadagoló; Beolvasási megoldások (beolvasás e-mailbe, hálózati mappákba vagy a felhőbe); 250 lapos 
papír kapacitás; Elülső USB-port; HP ePrint, AirPrint, Google CloudPrint, Wi-Fi Direct

HP Color Laser Jet 
Pro M281fdw

Nyomtatás, másolás, beolvasás, faxolás (M281fdn és M281fdw); Akár 21 oldal/perc A4 méretű fekete-fehér és színes nyomtatás esetén; Első nyomat 
gyors elkészítése alvó (automatikusan kikapcsolt) állapotból; Automatikus kétoldalas nyomtatás (MFP M281fdn és M281fdw); 6,9 cm-es színes érintő-
képernyős kijelző, 50 lapos automatikus lapadagoló; Beolvasási megoldások (beolvasás e-mailbe, hálózati mappákba vagy a felhőbe); 250 lapos papír 
kapacitás; Elülső USB-port; HP ePrint, AirPrint, Google CloudPrint, Wi-Fi Direct

HP Color Laser Jet 
Pro M254nw

Akár 21 A4 méretű oldal percenként fekete-fehér és színes nyomtatás esetén; Első nyomat gyors elkészítése alvó (automatikusan kikapcsolt) álla-
potból; Ethernet, vezeték nélküli; Automatikus kétoldalas nyomtatás (M254dw); 6,9 cm-es színes érintőképernyő (M254dw); HP automatikus be- és 
kikapcsolás; HP ePrint, AirPrint, Google CloudPrint, Wi-Fi Direct; Könnyen használható USB-nyomtatás (M254dw)

HP Color Laser Jet 
Pro M254dw

Akár 21 A4 méretű oldal percenként fekete-fehér és színes nyomtatás esetén; Első nyomat gyors elkészítése alvó (automatikusan kikapcsolt) állapotból; 
Ethernet, vezeték nélküli; Automatikus kétoldalas nyomtatás (M254dw); 6,9 cm-es színes érintőképernyő (M254dw); HP automatikus be-és kikapcsolás; 
HP ePrint, AirPrint, Google CloudPrint, Wi-Fi Direct; Könnyen használható USB-nyomtatás (M254dw)

HP Laser Jet Pro 
M28 MFP

A világ legkisebb MFP lézernyomtatója a maga kategóriájában; Nyomtatás, beolvasás és másolás egyetlen kompakt készülékkel; A piac vezető 
szereplőjétől elvárt minőség és megbízhatóság; Akár percenként 18 oldalas nyomtatási sebesség; Intuitív, egyszerű használat; Egyszerű mobil 
nyomtatás és beolvasás a HP Smart alkalmazással (M28w); Wi-Fi Direct®, Google CloudPrint™, Mopria-tanúsítvány, Apple Air Printmobil nyomta-
tás(M28w); HP automatikus be- és kikapcsolási technológia; Igazolvány másolás és LCD ikon kijelző (csak az M28w modellnél)

HP Laser Jet Pro 
M130 MFP

Nyomtatás, beolvasás, másolás és faxolás (fn/fw); Magas nyomtatási sebesség (22 oldal/perc A4); 35 lapos automatikus lapadagoló (fn/fw) és gyors 
beolvasási sebesség (11 oldal/perc A4); Beolvasás e-mailbe és hálózati mappákba (M130fw); Az első nyomat gyorsan elkészíthető alvó (Automatikus 
kikapcsolás) üzemmódból; 6,9 cm-es képátlójú érintőképernyő (M130fw); HP ePrint, Apple AirPrint, WiFi Direct (nw/fn/fw); HP automatikus be-és 
kikapcsolás; JetIntelligence

HP Laser Jet Pro 
M227 MFP

Nyomtatás, beolvasás, másolás, faxolás (M227 fdn/fdw); Magas nyomtatási sebesség (28PPMA4); Automatikus kétoldalas nyomtatási szabvány; 
Beolvasás e-mailbe, USB-re és hálózati mappákba (M225dw); Kétsoros LCD (M227sdn/fdn) és 6,9 cm képátlójú színes érintőképernyő (M227fdw); 35 
lapos automatikus lapadagoló; HP ePrint, Apple AirPrint; WiFi Direct nyomtatás, NFC érintéssel indítható nyomtatás (M227fdw); JetIntelligence

HP Laser Jet Pro 
M15

A világ legkisebb lézernyomtatója a maga kategóriájában; A piac vezető szereplőjétől elvárt minőség és megbízhatóság; Percenként akár 18–19 
oldalas nyomtatási sebesség; Intuitív, egyszerű használat; Vezeték nélküli hálózati működés (M15w); Egyszerű mobil nyomtatás és beolvasás a HP 
Smart alkalmazással (M15w); Wi-Fi Direct®, Google CloudPrint™, Mopria-tanúsítvány, Apple AirPrint mobil nyomtatás (M15w); HP automatikus be-és 
kikapcsolási technológia.

HP Laser Jet Pro 
M102

Magas nyomtatási sebesség (22 oldal/perc A4); Az első nyomat gyorsan elkészíthető alvó (Automatikus kikapcsolás) üzemmódból; Vezeték nélküli kap-
csolat (M102w); HP automatikus be- és kikapcsolás az alacsony energiafogyasztásért; HP ePrint, Apple AirPrint, Wi-Fi Direct (M102w); JetIntelligence

HP Laser Jet Pro 
M203

Automatikus kétoldalas nyomtatási szabvány; Magas nyomtatási sebesség (28PPMA4); Az első nyomat gyorsan elkészíthető alvó (Automatikus 
kikapcsolás) üzemmódból; Vezeték nélküli kapcsolat (M203dw); HP ePrint, Apple AirPrint; Wi-Fi Direct nyomtatás (M203dw); HP automatikus 
be- és kikapcsolás az alacsony energiafogyasztásért; JetIntelligence

BUSINESS INK Termék neve Termék specifikáció

Office Jet Pro 69x0
Nyomtatási sebesség: percenként akár 16 oldal fekete és percenként akár 9 oldal színes; percenként akár 8 fekete és 5 színes két oldalas nyomtatási 
sebesség; Automatikus 2 oldalas nyomtatás és 35 oldalas automatikus lapadagoló (ADF) a beavatkozás nélküli faxoláshoz, beolvasáshoz és másoláshoz; 
Egyszerű mobil nyomtatás

Office Jet Pro 87xx
Nyomtatás, faxolás, beolvasás és másolás egy pillanat alatt. Az érintőképernyős digitális parancsikonok elősegítik az iroda hatékony működését; Egyszerűen 
nyomtathat okostelefonról, táblagépről vagy noteszgépről– és az adatvédelem miatt sem kell aggódnia; Akár percenként 22 fekete (A4)/18színes (A4) oldal 
ISO szerinti nyomtatási sebesség

Office Jet Pro 6230 Akár 18 fekete-fehér oldal/perces ISO-sebesség (A4); Akár 10 színes oldal/perces ISO-sebesség (A4); Automatikus 2 oldalas nyomtatás; Akár 15000 oldal 
(A4); 200–800 oldal

Office Jet Pro 8210 Kiváló flottavezérlés és megfizethető szín a lézernyomtatók költségeinek feléért; Kényelmes USB-nyomtatás és továbbfejlesztett biztonság a PCL 5&6 
segítségével; Nagyobb sebesség: 22 fekete (ISOA4) és 18 színes (ISOA4) oldal percenként

Office Jet Pro 8218 Kiváló flottavezérlés és megfizethető szín a lézernyomtatók költségeinek feléért; Kényelmes USB-nyomtatás és továbbfejlesztett biztonság a PCL 5&6 
segítségével; Kereskedelmi támogatás; 

Office Jet 7110 A3 Nyomtatási sebesség: Akár 15 fekete-fehér oldal/perces ISO-sebesség (A4); Akár 8 színes oldal/perces ISO-sebesség (A4) Terhelhetőség: Akár 12000 
oldal(A4) RMPV: 200–800 oldal(nyomtatás)

Office Jet 7720 WF Nyomtatási sebesség (ISO) – fekete (A4) akár 22 oldal percenként; Nyomtatási sebesség (ISO) – színes (A4) akár 18 oldal percenként; 35 lapos ADF; 2 oldalas 
nyomtatás; Beolvasás és másolás 216x356 mm méretig

Office Jet 7730 WF Nyomtatási sebesség (ISO) – fekete (A4) akár 22 oldal percenként; Nyomtatási sebesség (ISO) – színes (A4) akár 18 oldal percenként; 35 lapos ADF; 2 oldalas 
nyomtatás; Beolvasás és másolás 216x356 mm méretig

Office Jet 7612 WF Nyomtatási sebesség: Akár 15 fekete - fehér oldal/perces ISO - sebesség (A4); Akár 8 színes oldal/perces ISO-sebesség (A4) Papírkezelés: Automatikus 2 
oldalas nyomtatás akár A3 méretben Terhelhetőség: Akár 12000 oldal(A4) RMPV: 200–800 oldal (nyomtatás)

Office Jet 7740 WF
Nyomtatási sebesség: akár 22 oldal/perces fekete-fehér, akár 18 oldal/perces színes sebesség, és automatikus kétoldalas nyomtatás akár 12 oldal/perces 
fekete-fehér és akár 10 oldal/perces színes sebességgel (A4); Első nyomat elkészülése, fekete (A4, kész): Akár 9 mp alatt; Első nyomat elkészülése, színes 
(A4,kész): Akár 10 mp alatt; Akár 500 lapos bemeneti kapacitás; 35 lapos automatikus adagoló a két oldal egy műveletben történő beolvasásához, másolásá-
hoz és faxolásához

HP Ink Tank 315 AIO Gyors, egyszerű beüzemelés; Kiváló minőségű, tartós tinták; Tiszta és egyszerű utántöltés; Automatikus szelep technológia; Szegély nélküli nyomtatás

HP Ink Tank 415 AIO Vezeték nélküli és mobil nyomtatás; Gyors, egyszerű beüzemelés; Kiváló minőségű, tartós tinták; Tiszta és egyszerű utántöltés; Rendkívül alacsony költségű 
nyomtatás

Office Jet Mobile 202
Nyomtatási sebesség: Hálózati árammal: akár 10 fekete - fehér oldal percenként; akár 7 színes oldal percenként; Első nyomat elkészítése: Hálózati árammal: 
fekete színnel akár 12 másodperc alatt; színesben akár 14 másodperc alatt; Csatlakoztathatóság: Alapkiépítésben: 1 USB 2.0 és Wi-Fi; Kijelző: 5,08cm-es (2,0 
hüvelykes) nagy felbontású MGD (egyszínű grafikus kijelző)

Office Jet Mobile 252
Nyomtatási sebesség: Hálózati árammal: akár 10 fekete oldal/perc (ISO); akár 7 színes oldal/perc (ISO); Másolási sebesség: Hálózati árammal: akár 8 fekete 
oldal/perc; akár 4 színes oldal/perc; Első nyomat elkészítése: Hálózati árammal: fekete színnel akár 11 másodperc alatt; színesben akár 13 másodperc alatt; 
Csatlakoztathatóság: Alapkiépítésben 1 USB 2.0 eszköz; 1 USB 2.0 gazdaport; 1 vezeték nélküli; 1 Wi-Fi Direct; 1 BLE; Kijelző: 6,73 cm-es színes grafikus 
kijelző (CGD), infravörös érintő képernyő
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NE CSAK AZ ÜVEGEKET 
VÁLTSA VISSZA!
NYOMTATÓ CSEREAKCIÓ

Új HP/Samsung nyomtató vásárlásakor visszahozott régi nyomtatóját az alábbi 
értékkel beszámítjuk:

Visszahozott gép típusa Új gép típusa Beszámítás 
értéke

HP Deskjet/Ink Advantage HP Deskjet/Ink 
Advantage 3 000 Ft

HP Officejet HP Officejet 4 000 Ft

HP/Samsung Laserjet HP/Samsung 
Laserjet 5 000 Ft

HP/Samsung Color Laserjet HP/Samsung 
Color Laserjet 8 000 Ft

HP/Samsung A3 M436, K3250 15 000 Ft

Visszahozott gép típusa Új gép típusa Beszámítás 
értéke

Egyéb tintasugaras HP Deskjet/Ink 
Advantage 4 000 Ft

Egyéb tintasugaras HP Officejet 5 000 Ft

Egyéb lézernyomtató HP/Samsung 
Laserjet 6 000 Ft

Egyéb színes 
lézernyomtató

HP/Samsung 
Color Laserjet 9 000 Ft

Egyéb A3 M436, K3250 20 000 Ft

A visszahozott eszközök bármely kombinációban beválthatók. 
Példa: régi HP tintasugaras gép 3000 Ft-ot ér, amennyiben tintasugaras eszközt vásárolnak helyette, 4000 Ft-ot, ha 
Officejet eszközt, 5000 Ft-ot, ha lézer eszközt, 8000 Ft-ot ha színes lézert, és 15.000 Ft-ot, ha az említett 2 típusú 
A3-as eszköz valamelyikét vásárolják helyette. Egyéb márkájú eszközök visszahozatalát a jobb oldali táblázatban 
található emelt értékekkel jutalmazzuk. 

A beszámítás érvényesítéséhez az új eszközökhöz egy eredeti fekete kellékanyagot szükséges vásárolni, mely 50% 
kedvezménnyel kerül kiszámlázásra.

A visszahozott nyomtatóknak működőképesnek kell lenniük, melyet egy tesztoldalt kinyomtatásával ellenőrzünk az átvétel során.

A promóció időtartama: 2018.11.19-től 2019.01.31-ig vagy visszavonásig 

A promóciós ajánlatok nem vonatkoznak a retail, online-retail, tender és más, speciális áras értékesítésekre.

Egyéb HP/Samsung promóciókkal összevonható.

COMSUMER INK Termék neve Termék specifikáció

DeskJet 2130 Nyomtatási sebesség: Akár 7,5 oldal/perc ISO fekete (A4); Akár 5,5 oldal/perc ISO színes(A4); Egyszerű beállítás; Kedvező árú, alapszintű többfunkciós 
készülék otthonra.

DeskJet 2620 Kedvező árú vezeték nélküli nyomtató otthonra; Csatlakoztatási lehetőségek: 1 szabványos nagy sebességű USB 2.0;Wi-Fi 802.11b/g/n; HP mobil 
nyomtatási és intelligens alkalmazás.; HP ePrint; 7,5 / 5,5 ISO szerinti nyomtatási sebesség

DeskJet 2630 Kedvező árú vezeték nélküli nyomtató otthonra; Csatlakoztatási lehetőségek: 1 szabványos nagy sebességű USB2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n; HP 
mobil nyomtatási és intelligens alkalmazás.; HP ePrint; 7,5/5,5 ISO szerinti nyomtatási sebesség.

DeskJet 3639
Nyomtatási sebesség: akár 8,5 ISO fekete
(A4-es) oldal percenként; Akár 6 ISO színes
(A4-es) oldal percenként; Csatlakoztatási lehetőségek: 1 nagysebességű szabványos USB 2.0-port; Wi-Fi 802.11b/g/n; Csendes üzemmód: Van

DeskJet IA 37xx 
(Lhasa) Scroll-Feed beolvasási technológia; HP mobil nyomtatás; HP ePrint; 8/5,5 ISO nyomtatási sebesség; Csendes módú nyomtatás

DeskJet IA 5075
Nyomtatási sebesség: akár 10 fekete oldal/perc (ISO,A4); akár 7 színes oldal/perc (ISO,A4); Papírkezelés: akár 100 lapos adagolótálca, akár 25 lapos 
kimeneti tálca;  Csatlakoztatási lehetőségek: 1 szabványos nagysebességű USB 2.0; 1 Wi-Fi 802.11n; Nyomtatási sebesség: akár 10 fekete oldal/perc 
(ISO,A4); akár 7 színes oldal/perc (ISO,A4); Papírkezelés: akár 100 lapos adagolótálca, akár 25 lapos kimeneti tálca

DeskJet IA 5275
Nyomtatási sebesség: akár 10 fekete oldal/perc (ISO,A4); akár 7 színes oldal/perc (ISO,A4); Papírkezelés: akár 100 lapos adagolótálca, akár 25 lapos 
kimeneti tálca; Csatlakoztatási lehetőségek: 1 szabványos nagysebességű USB 2.0; 1 Wi-Fi 802.11n; Fax funkció van; Nyomtatási sebesség: akár 10 
fekete oldal/perc (ISO,A4); akár 7 színes oldal/perc

Sprocket Teljes mértékben hordozható, Személyesebb alkalmazáshasználat, a nyomtatásnak a közösségi oldalakon is helye van, 5 x 7,6 cm-es felragasztható 
fotókat nyomtat, Zink technológiával kifejlesztett papírral használható.

BUSINESS LASER Termék neve Termék specifikáció

HP Color Laser Jet 
Pro M180n

Nyomtatás, másolás, beolvasás, faxolás (M181fw); Akár 16 A4 méretű oldal percenként fekete - fehér és színes nyomtatás esetén; Első nyomat gyors 
elkészítése alvó (automatikusan kikapcsolt) állapotból; 35 lapos automatikus lapadagoló (M181fw); Kétsoros LCD kijelző numerikus billentyűzettel 
(M181fw típusú MFP); HP automatikus be- és kikapcsolás; Ethernet- /vezeték nélküli hálózati kapcsolat (M181fw típusú MFP); HP ePrint, AirPrint, 
Google CloudPrint, Wi-Fi Direct, Mopria-tanúsítvány

HP Color Laser Jet 
Pro M181fw

Nyomtatás, másolás, beolvasás, faxolás (M181fw); Akár 16 A4 méretű oldal percenként fekete-fehér és színes nyomtatás esetén; Első nyomat gyors 
elkészítése alvó (automatikusan kikapcsolt) állapotból; 35 lapos automatikus lapadagoló (M181fw); Két soros LCD kijelző numerikus billentyűzettel 
(M181fw típusú MFP); HP automatikus be-és kikapcsolás; Ethernet-/vezeték nélküli hálózati kapcsolat (M181fw típusú MFP); HP ePrint, AirPrint,Google 
CloudPrint, Wi-Fi Direct, Mopria-tanúsítvány

HP Color Laser Jet 
Pro M280nw

Nyomtatás, másolás, beolvasás, faxolás (M281fdn és M281fdw); Akár 21 oldal/perc A4 méretű fekete-fehér és színes nyomtatás esetén; Első nyomat 
gyors elkészítése alvó (automatikusan kikapcsolt) állapotból; Automatikus két oldalas nyomtatás (MFP M281fdn és M281fdw); 6,9 cm-es színes 
érintőképernyős kijelző, 50 lapos automatikus lapadagoló; Beolvasási megoldások (beolvasás e-mailbe, hálózati mappákba vagy a felhőbe); 250 lapos 
papírkapacitás; Elülső USB-port; HP ePrint, AirPrint, Google CloudPrint, Wi-Fi Direct

HP Color Laser Jet 
Pro M281fdn

Nyomtatás, másolás, beolvasás, faxolás (M281fdn és M281fdw); Akár 21 oldal/perc A4 méretű fekete-fehér és színes nyomtatás esetén; Első nyomat 
gyors elkészítése alvó (automatikusan kikapcsolt) állapotból; Automatikus két oldalas nyomtatás (MFP M281fdn és M281fdw); 6,9 cm-es színes 
érintőképernyős kijelző, 50 lapos automatikus lapadagoló; Beolvasási megoldások (beolvasás e-mailbe, hálózati mappákba vagy a felhőbe); 250 lapos 
papír kapacitás; Elülső USB-port; HP ePrint, AirPrint, Google CloudPrint, Wi-Fi Direct

HP Color Laser Jet 
Pro M281fdw

Nyomtatás, másolás, beolvasás, faxolás (M281fdn és M281fdw); Akár 21 oldal/perc A4 méretű fekete-fehér és színes nyomtatás esetén; Első nyomat 
gyors elkészítése alvó (automatikusan kikapcsolt) állapotból; Automatikus kétoldalas nyomtatás (MFP M281fdn és M281fdw); 6,9 cm-es színes érintő-
képernyős kijelző, 50 lapos automatikus lapadagoló; Beolvasási megoldások (beolvasás e-mailbe, hálózati mappákba vagy a felhőbe); 250 lapos papír 
kapacitás; Elülső USB-port; HP ePrint, AirPrint, Google CloudPrint, Wi-Fi Direct

HP Color Laser Jet 
Pro M254nw

Akár 21 A4 méretű oldal percenként fekete-fehér és színes nyomtatás esetén; Első nyomat gyors elkészítése alvó (automatikusan kikapcsolt) álla-
potból; Ethernet, vezeték nélküli; Automatikus kétoldalas nyomtatás (M254dw); 6,9 cm-es színes érintőképernyő (M254dw); HP automatikus be- és 
kikapcsolás; HP ePrint, AirPrint, Google CloudPrint, Wi-Fi Direct; Könnyen használható USB-nyomtatás (M254dw)

HP Color Laser Jet 
Pro M254dw

Akár 21 A4 méretű oldal percenként fekete-fehér és színes nyomtatás esetén; Első nyomat gyors elkészítése alvó (automatikusan kikapcsolt) állapotból; 
Ethernet, vezeték nélküli; Automatikus kétoldalas nyomtatás (M254dw); 6,9 cm-es színes érintőképernyő (M254dw); HP automatikus be-és kikapcsolás; 
HP ePrint, AirPrint, Google CloudPrint, Wi-Fi Direct; Könnyen használható USB-nyomtatás (M254dw)

HP Laser Jet Pro 
M28 MFP

A világ legkisebb MFP lézernyomtatója a maga kategóriájában; Nyomtatás, beolvasás és másolás egyetlen kompakt készülékkel; A piac vezető 
szereplőjétől elvárt minőség és megbízhatóság; Akár percenként 18 oldalas nyomtatási sebesség; Intuitív, egyszerű használat; Egyszerű mobil 
nyomtatás és beolvasás a HP Smart alkalmazással (M28w); Wi-Fi Direct®, Google CloudPrint™, Mopria-tanúsítvány, Apple Air Printmobil nyomta-
tás(M28w); HP automatikus be- és kikapcsolási technológia; Igazolvány másolás és LCD ikon kijelző (csak az M28w modellnél)

HP Laser Jet Pro 
M130 MFP

Nyomtatás, beolvasás, másolás és faxolás (fn/fw); Magas nyomtatási sebesség (22 oldal/perc A4); 35 lapos automatikus lapadagoló (fn/fw) és gyors 
beolvasási sebesség (11 oldal/perc A4); Beolvasás e-mailbe és hálózati mappákba (M130fw); Az első nyomat gyorsan elkészíthető alvó (Automatikus 
kikapcsolás) üzemmódból; 6,9 cm-es képátlójú érintőképernyő (M130fw); HP ePrint, Apple AirPrint, WiFi Direct (nw/fn/fw); HP automatikus be-és 
kikapcsolás; JetIntelligence

HP Laser Jet Pro 
M227 MFP

Nyomtatás, beolvasás, másolás, faxolás (M227 fdn/fdw); Magas nyomtatási sebesség (28PPMA4); Automatikus kétoldalas nyomtatási szabvány; 
Beolvasás e-mailbe, USB-re és hálózati mappákba (M225dw); Kétsoros LCD (M227sdn/fdn) és 6,9 cm képátlójú színes érintőképernyő (M227fdw); 35 
lapos automatikus lapadagoló; HP ePrint, Apple AirPrint; WiFi Direct nyomtatás, NFC érintéssel indítható nyomtatás (M227fdw); JetIntelligence

HP Laser Jet Pro 
M15

A világ legkisebb lézernyomtatója a maga kategóriájában; A piac vezető szereplőjétől elvárt minőség és megbízhatóság; Percenként akár 18–19 
oldalas nyomtatási sebesség; Intuitív, egyszerű használat; Vezeték nélküli hálózati működés (M15w); Egyszerű mobil nyomtatás és beolvasás a HP 
Smart alkalmazással (M15w); Wi-Fi Direct®, Google CloudPrint™, Mopria-tanúsítvány, Apple AirPrint mobil nyomtatás (M15w); HP automatikus be-és 
kikapcsolási technológia.

HP Laser Jet Pro 
M102

Magas nyomtatási sebesség (22 oldal/perc A4); Az első nyomat gyorsan elkészíthető alvó (Automatikus kikapcsolás) üzemmódból; Vezeték nélküli kap-
csolat (M102w); HP automatikus be- és kikapcsolás az alacsony energiafogyasztásért; HP ePrint, Apple AirPrint, Wi-Fi Direct (M102w); JetIntelligence

HP Laser Jet Pro 
M203

Automatikus kétoldalas nyomtatási szabvány; Magas nyomtatási sebesség (28PPMA4); Az első nyomat gyorsan elkészíthető alvó (Automatikus 
kikapcsolás) üzemmódból; Vezeték nélküli kapcsolat (M203dw); HP ePrint, Apple AirPrint; Wi-Fi Direct nyomtatás (M203dw); HP automatikus 
be- és kikapcsolás az alacsony energiafogyasztásért; JetIntelligence

BUSINESS INK Termék neve Termék specifikáció

Office Jet Pro 69x0
Nyomtatási sebesség: percenként akár 16 oldal fekete és percenként akár 9 oldal színes; percenként akár 8 fekete és 5 színes két oldalas nyomtatási 
sebesség; Automatikus 2 oldalas nyomtatás és 35 oldalas automatikus lapadagoló (ADF) a beavatkozás nélküli faxoláshoz, beolvasáshoz és másoláshoz; 
Egyszerű mobil nyomtatás

Office Jet Pro 87xx
Nyomtatás, faxolás, beolvasás és másolás egy pillanat alatt. Az érintőképernyős digitális parancsikonok elősegítik az iroda hatékony működését; Egyszerűen 
nyomtathat okostelefonról, táblagépről vagy noteszgépről– és az adatvédelem miatt sem kell aggódnia; Akár percenként 22 fekete (A4)/18színes (A4) oldal 
ISO szerinti nyomtatási sebesség

Office Jet Pro 6230 Akár 18 fekete-fehér oldal/perces ISO-sebesség (A4); Akár 10 színes oldal/perces ISO-sebesség (A4); Automatikus 2 oldalas nyomtatás; Akár 15000 oldal 
(A4); 200–800 oldal

Office Jet Pro 8210 Kiváló flottavezérlés és megfizethető szín a lézernyomtatók költségeinek feléért; Kényelmes USB-nyomtatás és továbbfejlesztett biztonság a PCL 5&6 
segítségével; Nagyobb sebesség: 22 fekete (ISOA4) és 18 színes (ISOA4) oldal percenként

Office Jet Pro 8218 Kiváló flottavezérlés és megfizethető szín a lézernyomtatók költségeinek feléért; Kényelmes USB-nyomtatás és továbbfejlesztett biztonság a PCL 5&6 
segítségével; Kereskedelmi támogatás; 

Office Jet 7110 A3 Nyomtatási sebesség: Akár 15 fekete-fehér oldal/perces ISO-sebesség (A4); Akár 8 színes oldal/perces ISO-sebesség (A4) Terhelhetőség: Akár 12000 
oldal(A4) RMPV: 200–800 oldal(nyomtatás)

Office Jet 7720 WF Nyomtatási sebesség (ISO) – fekete (A4) akár 22 oldal percenként; Nyomtatási sebesség (ISO) – színes (A4) akár 18 oldal percenként; 35 lapos ADF; 2 oldalas 
nyomtatás; Beolvasás és másolás 216x356 mm méretig

Office Jet 7730 WF Nyomtatási sebesség (ISO) – fekete (A4) akár 22 oldal percenként; Nyomtatási sebesség (ISO) – színes (A4) akár 18 oldal percenként; 35 lapos ADF; 2 oldalas 
nyomtatás; Beolvasás és másolás 216x356 mm méretig

Office Jet 7612 WF Nyomtatási sebesség: Akár 15 fekete - fehér oldal/perces ISO - sebesség (A4); Akár 8 színes oldal/perces ISO-sebesség (A4) Papírkezelés: Automatikus 2 
oldalas nyomtatás akár A3 méretben Terhelhetőség: Akár 12000 oldal(A4) RMPV: 200–800 oldal (nyomtatás)

Office Jet 7740 WF
Nyomtatási sebesség: akár 22 oldal/perces fekete-fehér, akár 18 oldal/perces színes sebesség, és automatikus kétoldalas nyomtatás akár 12 oldal/perces 
fekete-fehér és akár 10 oldal/perces színes sebességgel (A4); Első nyomat elkészülése, fekete (A4, kész): Akár 9 mp alatt; Első nyomat elkészülése, színes 
(A4,kész): Akár 10 mp alatt; Akár 500 lapos bemeneti kapacitás; 35 lapos automatikus adagoló a két oldal egy műveletben történő beolvasásához, másolásá-
hoz és faxolásához

HP Ink Tank 315 AIO Gyors, egyszerű beüzemelés; Kiváló minőségű, tartós tinták; Tiszta és egyszerű utántöltés; Automatikus szelep technológia; Szegély nélküli nyomtatás

HP Ink Tank 415 AIO Vezeték nélküli és mobil nyomtatás; Gyors, egyszerű beüzemelés; Kiváló minőségű, tartós tinták; Tiszta és egyszerű utántöltés; Rendkívül alacsony költségű 
nyomtatás

Office Jet Mobile 202
Nyomtatási sebesség: Hálózati árammal: akár 10 fekete - fehér oldal percenként; akár 7 színes oldal percenként; Első nyomat elkészítése: Hálózati árammal: 
fekete színnel akár 12 másodperc alatt; színesben akár 14 másodperc alatt; Csatlakoztathatóság: Alapkiépítésben: 1 USB 2.0 és Wi-Fi; Kijelző: 5,08cm-es (2,0 
hüvelykes) nagy felbontású MGD (egyszínű grafikus kijelző)

Office Jet Mobile 252
Nyomtatási sebesség: Hálózati árammal: akár 10 fekete oldal/perc (ISO); akár 7 színes oldal/perc (ISO); Másolási sebesség: Hálózati árammal: akár 8 fekete 
oldal/perc; akár 4 színes oldal/perc; Első nyomat elkészítése: Hálózati árammal: fekete színnel akár 11 másodperc alatt; színesben akár 13 másodperc alatt; 
Csatlakoztathatóság: Alapkiépítésben 1 USB 2.0 eszköz; 1 USB 2.0 gazdaport; 1 vezeték nélküli; 1 Wi-Fi Direct; 1 BLE; Kijelző: 6,73 cm-es színes grafikus 
kijelző (CGD), infravörös érintő képernyő
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Office Jet 6960 (J7K33A): 29.000.- HUF
Nyomtatási sebesség: percenként akár 16 oldal fekete és percenként akár 9 oldal színes; 
percenként akár 8 fekete és 5 színes két oldalas nyomtatási sebesség; 
Automatikus 2 oldalas nyomtatás és 35 oldalas automatikus lapadagoló (ADF) 
a beavatkozás nélküli faxoláshoz, beolvasáshoz és másoláshoz; 
Egyszerű mobil nyomtatás
Kellékek: Fekete: HP 903/ T6L99AE tintpatron (300 oldal), Színesek: HP 903/ T6L87AE/ 
T6L91AE / T6L95AE tintapatron (3×315 oldal) Fekete XL:  HP 903XL/ T6M15AE tinta-
patron (825 oldal), Színesek: HP 903XL/ T6M03AE/ T6M07AE/ T6M11AE tintapatron 
(3×825 oldal)

Ink Tank 415 (Z4B53A): 24.900.- HUF
Vezeték nélküli és mobil nyomtatás; 
Gyors, egyszerű beüzemelés; 
Kiváló minőségű, tartós tinták; 
Tiszta és egyszerű utántöltés; 
Rendkívül alacsony költségű nyomtatás
Kellék:  Fekete: GT51/M0H57AE (5000 oldal), 
Színesek: GT52/M0H54AE/M0H55AE/M0H56AE (3×8000 oldal)

Laser Jet M15a (W2G50A): 18.600.- HUF
18 lap/perc ISO sebesség
600x600 dpi, USB 2.0, Memória: 8 MB
Wifi, Wifi direct, Apple AirPrint
Havi terhelhetőség Max. 8.000 oldal
1 év garancia, Kellékek: CF244A No. 44, fekete,
1000 oldal (induló: 500 oldal)
Kellék: CF244A, No. 44A, fekete (1000 oldal)
Induló kellék: 500 oldal

Laser Jet M15w (W2G51A): 20.900.- HUF
A világ legkisebb lézernyomtatója a maga kategóriájában; 
A piac vezető szereplőjétől elvárt minőség és megbízhatóság; 
Percenként akár 18–19 oldalas nyomtatási sebesség; 
Intuitív, egyszerű használat; Vezeték nélküli hálózati működés; 
Egyszerű mobil nyomtatás és beolvasás a HP Smart alkalmazással (M15w); Wi-Fi Direct®, 
Google CloudPrint™, Mopria-tanúsítvány, Apple AirPrint mobil nyomtatás; 
HP automatikus be-és kikapcsolási technológia.
Kellék: CF244A, No. 44A, fekete (1000 oldal)
Induló kellék: 500 oldal

Laser Jet M28a (W2G54A): 25.900.- HUF
18 lap/perc ISO másolási és nyomtatási sebesség
600x600 dpi, síkágyas lapolvasó
USB 2.0, Wifi, Wifi direct, Apple Airprint
Havi terhelhetőség Max. 8.000 oldal
1 év garancia, kellékek: CF244A, No. 44, fekete, 
1000 oldal (induló: 500 oldal)
Kellék: CF244A, No. 44A, fekete (1000 oldal)
Induló kellék: 500 oldal

Laser Jet M28w (W2G55A): 29.900.- HUF
A világ legkisebb MFP lézernyomtatója a maga kategóriájában; 
Nyomtatás, beolvasás és másolás egyetlen kompakt készülékkel; 
A piac vezető szereplőjétől elvárt minőség és megbízhatóság; 
Akár percenként 18 oldalas nyomtatási sebesség; 
Intuitív, egyszerű használat; 
Egyszerű mobil nyomtatás és beolvasás a HP Smart alkalmazással; Wi-Fi Direct®, Google CloudPrint™, 
Mopria-tanúsítvány, Apple Air Printmobil nyomtatás(M28w); 
HP automatikus be- és kikapcsolási technológia; 
Igazolvány másolás és LCD ikon kijelző
Kellék: CF244A, No. 44A, fekete (1000 oldal) Induló kellék: 500 oldal

Az árak nettó árak



LEPJE MEG CSALÁDJÁT 
KARÁCSONYRA!

Vásároljon bármilyen Samsung A4-es nyomtatót és/vagy multifunkciós 
eszközt legalább 500.000 Ft értékben, és Öné lehet egy PlayStation® 
PS4 Slim 1TB játékkonzol 2 db Dualshock 4 kontrollerrel és FIFA 19 
játékszoftverrel!

A promóció időtartama: 2018.11.19 - 2018. 12. 20.vagy a készlet erejéig.

A promóciós ajánlatok nem vonatkoznak a retail, online-retail, tender és más, speciális áras értékesítésekre.

Egyéb Samsung promóciókkal összevonható.

Az árak nettó árak
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Az árak nettó árak

NYOMTASSON GAZDASÁGOSAN!
Samsung toner 30% kedvezménnyel!

Vásároljon nyomtatót az alábbi 5 modell közül, és egy 
MLT-D116S (SU840A) vagy egy MLT-D116L (SU828A) 
tonert vehet 30% kedvezménnyel!

A PROMÓCIÓBAN RÉSZT VEVŐ TERMÉKEK:
SL-M2835DW (SS346A) modell mellé MLT-D116S (SU840A) tonert,
SL-M2675F (SS334B), SL-M2675FN (SS335B), SL-M2875FD (SS352B), SL-M2885FW (SS359B) modellek mellé MLT-D116L 
(SU828A) tonert adunk 30% kedvezménnyel.

A promóció időtartama: 2018. november 19. - 2019.január 31.
A promóciós ajánlatok nem vonatkoznak a retail, online-retail, tender és más, speciális árazású értékesítésekre.

Egyéb Samsung-promóciókkal összevonható.
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HP Business 
Partner Program

Small Business (Proximity) Partnerek számára dedikált hűségprogram

A programba való regisztráció ingyenes, nem jár kötelezettséggel és nem szükséges 
hozzá elérni minimum forgalmat.

HP Business Partner Program előnyei 
HP hűségpontok gyűjtése  

• 1 hűségpont = 300 Ft utalvány formájában (vagy 150 Ft pénzvisszatérítés formájában)

• HP Business Partnerként a HP Partner Portálon minden vásárlás után automatikusan jóváíródnak a pontok

• A hűségpontok hardverre (nyomtató készülékre) válthatók be utalvány formájában a HP Partner Portálon

• Negyedévente frissülő termékadatbázis, melyeket hűségpontokkal jutalmazunk: nyomtató készülékek és kelléka-

nyagok, HP és Samsung termékcsaládok esetén is

• Őrületes Hetek minden negyedévben: Megemelt, extra hűségpontokkal való jutalmazunk bizonyos cikkszámok 

esetén, az Őrületes Hetek időszaka alatt

HP Partner Portal hozzáférés
• Nyomonkövethető vásárlások

• Cikkszám és termékcsalád alapján történő keresés, termékinformációk: HP Sales Central

• Promóciós anyagokhoz való hozzáférés

• Garanciális információk, cikkszám alapján történő keresés: HP CarePack Central

Projektár kérés lehetősége nyomtató készülékekre
Egyéb akciók igénybevétele: PushDay
Business Partner versenyekben való részvétel

• Őszi Proximity Challenge: őszi növekedési ütem díjazása - páros luxushétvége 

• Téli Proximity Challenge: téli növekedési ütem díjazása - páros luxushétvége

Business Partner rendezvényeken való részvétel
- Partnernapok

- Oktatások, szakmai tréningek

HP Business Partner státusz feltétele 
Regisztráció az alábbi linken: https://sbsoreg.itcs.hp.com/step1



HP Business Partneri kedvezmények
HP Business Partnerként az alábbi kedvezmények érhetők el. A kedvezmények 
összevonhatóak, de projektár kérés esetén nem érvényesek.

HP hűségpontok
A megjelölt cikkszámokra hűségpontokat adunk, amelyek utalvány formájában a következő vásárlásnál 
nyomtató készülék vásárlásra használhatók fel.

Cikkszám NYOMTATÓ KÉSZÜLÉKEK - HŰSÉGPONTOK Eredeti nettó ár 
(HUF)

Visszatérítés összege 
(HUF)

F6W15A LASERJET PRO MFP M426FDW 80 600 18 000
D3Q20B HP PAGEWIDE PRO 477DW MFP 127 900 25 500
M9L80A HP OFFICEJET PRO 8725 52 300 7 500
G3Q74A HP LaserJet Pro MFP M227sdn 59 000 7 500
SS376A SAMSUNG SL-M3825ND NYOMTATÓ 59 960 6 000

Üres patronok és tonerek visszavétele 
- Üres, eredeti HP tintapatron visszavétel: 150 HUF
- Üres, eredeti HP toner visszavétel: 500 HUF
- Üres, eredeti Samsung toner: 400 HUF

7+1 kellék akció 
8 db HP vagy Samsung kellékanyag vásárlása esetén a legolcsóbb toner/tintapatron ára jóváírásra kerül. 
Toner és tinta nem vonható össze.

Cikkszám PATRON 
KEDVEZMÉNYEK

Eredeti nettó 
ár

HUF

Hűségpontok 
HUF

Patron 
visszavétel 

HUF

7+1 
kellék 

HUF

Össz. 
Kedvezmény 

HUF
CZ101AE HP CZ101AE PATRON 

BLACK NO.650 (EREDETI)
2 820 -300 -150 -352 802

CZ102AE HP CZ102AE PATRON 
COLOR NO.650 (EREDETI)

2 450 -300 -150 -306 756

F6V24AE HP F6V24AE PATRON TRI-
COLOR NO.652 (EREDETI)

2 640 -600 -150 -330 1080

F6V25AE HP F6V25AE PATRON 
BLACK NO.652 (EREDETI)

3 090 -600 -150 -386 1136

Példa a kedvezmények összesítésére*:

Cikkszám TONER 
KEDVEZMÉNYEK

Eredeti 
ár 

Hűségpontok 
HUF

Toner 
visszavétel 

HUF

7+1 
kellék 

HUF

Össz. 
Kedvezmény 

HUF
+ Edenred 
promócióCE285A HP CE285A TONER BLACK 

1,6K NO.85A (EREDETI)
17 270 -300 -500 -2 179 2979

CF283A HP CE283A TONER BLACK 
1,5K NO.83A (EREDETI)

16 210 -300 -500 -2 026 2826

*A visszatérítések részleteiről, lehetőségeiről érdeklődjön Copy Depo kapcsolattartójánál!



A vásárló 
eredeti HP 

patront/tonert
 vásárol

A HP eredeti kellékan-
yagot gyárt új és 
újrahasznosított 

műanyagból 

A HP szétválogatja 
és bezúzza 

a kazettákat

A felhasználó 
visszaküldi 

a kellékanyagot

Zárt lácú 
újrahasznosítás

A HP Planet partner program egy 
visszagyűjtési és újrahasznosítási 
program, mely:

  …ingyenes és kényelmes visszagyűjtést  
            biztosít, valamint
    …biztosítja, hogy egyetlen Planet Partner  
            program által visszagyűjtött eredeti HP/  
                       Samsung kellékanyag se kerüljön   
                                        hulladéklerakóba

A HP Planet Partner Programban részt vehetnek:

 … végfelhasználók
 
 … kis- és közepes vállalkozások
 
 … nagyvállalati és a közszféra szereplői 

Hogyan regisztrálhat a visszagyűjtésre?
1. Látogasson el a hp.com/recycle oldalra
2. Válassza ki az országot
3. Válassza ki a visszaküldés módját

3 visszagyűjtési lehetőség közül választhat:
 egyéni visszaküldés
   gyűjtődobozokban
 HP viszonteladókon keresztül

Hozza vissza a Copy Depoba a kiürült eredeti HP vagy Samsung kellékeit és így olcsóbban juthat új tonerhez, patronhoz.*
HP Toner beszámítás 500 Ft/db
HP Patron beszámítás 150 Ft/db
SAMSUNG Toner beszámítás 400 Ft/db
Példa:  amennyiben 5 db üres tonert hozott úgy 5 db új tonert, 
 amennyiben 5 db üres patront hozott úgy 5 db új patront vásárolhat kedvezményes áron. 

A kedvezmény mértéke fenti esetekben 5x500 Ft (HP Toner), vagy 5x400 Ft (SAMSUNG Toner), 5x150 Ft (HP Patron).
Az üres kellékek után járó le nem vásárolt kedvezményt nyilvántartjuk és a vásárlások alkalmával jelzett igény esetén 
jóváírjuk, a kedvezmény váltástól számított maximum 60 napig.

Az akció visszavonásig érvényes. 

*Az akcióban kizárólag HP, SAMSUNG – eredeti, üres kellékek visszahozatalára és kedvezményes vásárlására 
  van lehetőség.

“The betterment of society is not a job 
   to be left to a few. It’s  a responsibility 
   to be shared by all.”

      - David Packard -

Ismerje meg a HP Planet Partners Programot!

Védje a környezetet és vegyen olcsóbban!

HALMOZZUK A KEDVEZMÉNYEKET!
Vásároljon most az akciós BOGO csomagokból és a kedvezményen 
felül extra HP hűségpontot is adunk!

HP301 BOGO
HP301 fekete (CH561EE) 
+ HP301 színes (CH562EE) 

HP304 BOGO
HP304 fekete (N9K06AE) 
+HP304 színes (N9K05AE)

HP 901 BOGO
HP 901 fekete (CC653AE) 
+ HP 901 színes (CC656AE)  
+ HP901 fekete (CC653AE)

Samsung  
MLT-D111L BOGO
MLT-D111L (SU799A )
+ MLT-D111L (SU799A)

HP 304XL BOGO
HP304XL fekete (N9K08AE) 
+ HP304XL színes (N9K07AE)  
+ HP304 fekete (N9K06AE)

HP302 BOGO
HP302 fekete (F6U66AE) 
+ HP302 színes (F6U65AE)

6 HP  pont =
1.800HUF

8 HP  pont =
2.400HUF

4 HP  pont =
1.200HUF

6 HP  pont =
1.800HUF

Az Akció 2018.11.19. és 2018.12.31. között vagy az akciós készlet erejéig érvényes!
A BOGO csomag ajánlatok nem vonatkoznak tender és más, speciális árazású értékesítésekre.
Egyéb HP/Samsung promóciókkal nem összevonható.
A BP hűségpontok a HP partnerprogramban regisztrált Business Partnerek kaphatják.
További részletek a https://partner.hp.com oldalon.

+

+

10% kedvezmény  

+ 2x2 HPhűségpont

10% kedvezmény  

+ 2x2 HPhűségpont

10% kedvezmény  

+ 2x2 HPhűségpont

4 HP  pont =
1.200HUF

4 HP  pont =
1.200HUF

10% kedvezmény 

+ 3x2 HPhűségpont

10% kedvezmény  

+ 2x3 HPhűségpont 10% kedvezmény  

+ 2x4 HPhűségpont
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HP 304XL BOGO
HP304XL fekete (N9K08AE) 
+ HP304XL színes (N9K07AE)  
+ HP304 fekete (N9K06AE)

HP302 BOGO
HP302 fekete (F6U66AE) 
+ HP302 színes (F6U65AE)

10% kedvezmény  

+ 2x2 HPhűségpont

Vásároljon HP LaserJet Pro MFP M426dw 
(F6W13A) nyomtatót és hozzátartozó 
HP 26A fekete tonerkazettát (CF226A) 
és mi 30% kedvezményt adunk 
a csomag árából!

A promóció időtartama: 2018. 11. 19-től 2019.01.31-ig vagy a promóciós készlet erejéig.

A promóció időtartama: 2018. 11. 19-től 2019.01.31-ig vagy a promóciós készlet erejéig.

 

A nyomtató 3 100 oldalas induló kellékkel van felszerelve.
A HP 26A tonerkazetta 3 100 szabványos A4 oldal kapacitású.
A nyomtatónak és tonerkazettának egy számlán kell szerepelnie.
A promóció nem vonatkozik a retail, online retail, tender és más speciális árazású értékesítésre.
Egyéb HP promóciókkal összevonható.
Egy viszonteladó partner maximum 5 db csomagot vásárolhat.

EGYÜTT
JOBBAN MEGÉRI!

Vásároljon HP OfficeJet Pro 8725 (M9L80A) 
nyomtatót és hozzátartozó HP 953XL 
nagy kapacitású fekete tintapatront 
(L0S70AE) és mi 30% kedvezményt 
adunk a csomag árából!

 

A nyomtató 700/1600 oldalas induló kellékkel van felszerelve.
A HP 953X tintapatron 2 000 szabványos A4 oldal kapacitású.
A nyomtatónak és tintapatronnak egy számlán kell szerepelnie.
A promóció nem vonatkozik a retail, online retail, tender és más speciális árazású értékesítésre.
Egyéb HP promóciókkal összevonható.
Egy viszonteladó partner maximum 5 db csomagot vásárolhat.

-30% 
a csomag 

árából

-30% 
a csomag 

árából



Készülj a HP-val az Ünnepekre!

Vásárolj bármilyen eredeti HP/Samsung tonert és/vagy 
tintapatront legalább 100.000 Ft értékben és tedd 
könnyedebbé az ünnepi készülődést!

Minden eredeti HP/Samsung kellékanyagra elköltött 100.000 Ft 
után egy csomag Szamos szaloncukrot, 500.000 Ft feletti 
vásárlás esetén pedig egy Nordmann fenyőt adunk ajándékba.

Látogass el az advent.copydepo.hu oldalra, ahol 
az adventi időszak alatt minden nap új meglepetés-akció vár!
Ne hagyj ki egyet se!

Egy cég maximum 5 doboz szaloncukrot és 2 db fenyőfát kap a promocióban. 
A promócióban minden HP - és Samsung kellékanyag részt vesz. 
A promóció időtartama: 2018.11.19. - 2018.12.20. vagy a készlet erejéig. 
A promóciós ajánlatok nem vonatkoznak a retail, online-retail, 
tender és más, speciális áras értékesítésekre. 
Egyéb HP/Samsung promóciókkal összevonható.
A fenyőfa átvétele csak a Copy Depo telephelyén lehetséges.

Az alapvető jelek ellenőrzése  
és az esetleg hamisítás felismerése
1) A biztonsági címke átnézése

A Samsung tonereken minden esetben szerepel biztonsági címke – vagy HP vagy 
Samsung márkájú címke.

Ha a toneren HP márkájú biztonsági címke található:

• 	Vizsgálja	meg	a	hologramos	címke	jellemzőit:	Döntse	meg	a	dobozt	elölről	
hátrafele/balról jobbra, és nézze meg, hogy az „OK” és az „ü” szimbólumok 
ellentétes/azonos irányokba haladnak-e egymáshoz képest.

• 	Kifejezetten	ügyfelek	esetében:	Hitelesítse	a	QR	kódot	okostelefonjával	 
a hp.com/go/ok weboldalon.

Ha a toneren Samsung márkájú biztonsági címke található:

• 	Döntse	meg	a	dobozt,	hogy	lássa,	hogy	a	címke	színe	sárgáról	zöldre	változik-e.	
Ezzel	egy	időben	a	beágyazott	karakterek	színeinek	különböző	irányokból	nézve	 
a piros, arany és kék színeket kell váltogatniuk.

• 	Tapintással	ellenőrizze	a	beágyazott	karaktereket.	Ha	ujja	hegyével	végighalad	 
a karaktereken, éreznie kell azok alakját.

2) A csomag áttekintése

Az eredeti Samsung tonerek esetében használt csomagolás minden esetben azonos 
külsejű	és	kiváló	minőségű.	Vizsgálja	át	a	dobozt,	keresse	a	hamisításra	utaló	alábbi	
esetleges	jeleket:

•  Helyesírási vagy nyomtatási hibák

• 	Halvány	nyomat,	silány	minőség	vagy	kopottság

•  A doboz korábbi felnyitására és visszazárására utaló jelek, pl. túl sok ragasztó

3) A toner ellenőrzése
Az eredeti Samsung márkájú tonerek mindig úgy kerülnek átadásra, hogy azokat 
még nem használták. Magán a patronon nem lehet sérülés, karcolás vagy korábbi 
használatra utaló nyom.

2016. szeptember 12-én a HP Inc. bejelentette, hogy végleges megállapodás keretén belül felvásárolja a Samsung Electronics Co., Ltd. nyomtatóvállalatot, amelyre 2017.  
november	1-jei	dátummal	került	sor.	A	HP	Inc.	olyan	technológiákat	alkot,	amelyek	mindenki	életét	jobbá	teszik,	bárhol	is	éljenek.	Nyomtatókból,	számítógépekből,	
mobilkészülékekből,	megoldásokból	és	szolgáltatásokból	álló	portfóliónk	révén	lenyűgöző	élményeket	tervezünk.	További	információk	a	HP	vállalatról	(NYSE:	HPQ)	
a	http://www.hp.com	weboldalon	olvashatók.
1	EMEA	=	Európa,	Közel-Kelet	és	Afrika

E-Mail 
Jelentését	a	következő	e-mail	címre	
küldje	el:	emea.anti-counterfeit@hp.com

Web 
Látogasson el a hp.com/go/anticounterfeit  
oldalra és kattintson a „Csalás jelentése”  
opcióra

Egyéb 
Keressen egy helyi ügyfélszolgálatot 
vagy forduljon egy helyi viszonteladóhoz.

Aggályok bejelentése
A	Samsung	márkájú	nyomtatókellékek	védelme	érdekében	a	HP	komoly	erőfeszítésekkel	törekszik	kizárni	a	hamisítás	kockázatát.	
Amennyiben	gyanúsnak	tűnik	a	termék,	kérjük,	forduljon	bármely	nyelven	a	HP	hamisítás	elleni	csoportjának	szakértőihez.

A Samsung tonerek ellenőrzése  
a hamisítás jeleinek felismerése céljából
Hamisítás	lehetőségének	kizárására	vonatkozó	útmutató	Samsung	márkájú	
tonerek esetében

2018 szeptember

A	HP	hamisítás	és	csalás	elleni	(ACF)	programjának	elindítása	az	EMEA1 térségben  
a csatornapartnerek és ügyfelek védelmét szolgálja.



A szürkepiac termékeiben 
rejlő 5 fő kockázat
Tájékoztató a HP viszonteladó Partnerei és Ügyfelei számára
HP Partner Kockázatkezelés

A szürkepiacon értékesített termékek, amelyeket 
gyakran szürkeimportnak is neveznek, eredeti 
termékek, csakhogy nem az engedélyezett 
értékesítési csatornán keresztül érkeznek, illetve 
a védjegy tulajdonosának hozzájárulása nélkül 
nem a célzott országba/régióba szállítják őket. Ez 
komoly kockázatokat rejt magában.

A HP Ügyfelei és Partnerei számára jelentős 
kockázati tényezőt jelent, ha a szürkepiacról 
vásárolnak. Kérjük, ne kövessék el azt a hibát, 
hogy a szürkeimportban csak a potenciálisan 
olcsó terméket látják. Az alábbiakban 
bemutatjuk a szürkeimporttal járó öt legfőbb 
kockázati tényezőt, amelyekről tudnia kell. 

1. A szürkeimportot hamisított termékek 
értékesítésére használhatják fel
Ezek a gyakran silány minőségű utánzatok 
komoly problémákat, például rossz teljesítményt 
vagy költséges leállásokat okozhatnak.

2. Elképzelhető, hogy a szürkeimport 
termékeire nincs érvényes jótállás
Előfordulhat, hogy a nem engedélyezett 
forrásból vásárolt termékekre nem vonatkozik 
a HP gyártói jótállása. Az érvénytelen jótállási 
igényeket gyakran könnyű beazonosítani, 
például a sorozatszám alapján. Ennek 
megfelelően a Partnerek által benyújtott 
jótállási javítási igényt elutasíthatják.

3. A szürkeimport az illegális kereskedelem 
következményeinek teheti ki Önt
A szürkeimport gyakorta más illegális 
tevékenységhez, pl. lopott termékek 
forgalmazásához, használt termékek újként 
való értékesítéséhez és adócsaláshoz is 
kapcsolható. Az ilyen illegális tevékenységek 
számottevő további kockázatot jelentenek.

4. A szürkeimport érvénytelenítheti a 
szoftverlicenceket
Előfordulhat, hogy a szürkeimportban eladott 
hardverekhez tartozó szoftverek nem 

tartalmaznak érvényes licencet, így a 
felhasználó illegálisan használja a szoftvert, 
ami hátrányos jogi következményekkel járhat.

5. A szürkeimport sok országban illegális
Habár a vonatkozó jogszabályok eltérhetnek, a 
szürkeimport sok országban, például az Európai 
Gazdasági Térség (EGT)1 területén illegális. 
Ezekben az országokban a szellemi tulajdonra 
vonatkozó jogszabályok alkalmazhatók a 
szürkeimport-termékek importjával, 
értékesítésével és hirdetésével szemben.

A szürkeimport még további negatív hatásokat 
is kiválthat, a HP Partnerei például csökkenő 
árréssel, elvesztett értékesítési lehetőségekkel 
és hírnevük csorbulásával szembesülhetnek. 
Értékes Partnereinek és Ügyfeleinek védelme 
érdekében a HP komoly lépéseket tesz a 
szürkeimport ellen.

Általánosságban a HP azt ajánlja, hogy 
megbízható forrásból, például a HP termékek 
hivatalos forgalmazóitól vagy viszonteladó 
Partnereitől vásároljon HP termékeket, és hogy 
óvakodjon a túl jónak tűnő ajánlatoktól. 
Bármilyen gyanú esetén, kérjük, vegye fel a 
kapcsolatot szakértőinkkel a 
brandprotection@hp.com e-mail címen,
illetve a HP nyomtatási kellékanyagokra 
vonatkozóan a prm_supplies_audits@hp.com 
e-mail címen. További részleteketa 
szürkepiacra vonatkozó tájékoztatónkban talál: 
https://partner.hp.com/group/upp-emea/ 
channel-governance.

Friss hírekért iratkozzon fel:
hp.com/go/getupdated

© Copyright 2016. HP Development Company, L.P. Az itt szereplő információk előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A HP termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó 
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körülmények között sem minősülnek kiegészítő jótállásnak. A HP nem tehető felelőssé az itt szereplő technikai vagy szerkesztési hibákért, illetve hiányosságokért.
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Kérjük, jelezze a HP szakértőinek
a szürkeimportra vonatkozó gyanúját:
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Az alapvető jelek ellenőrzése  
és az esetleg hamisítás felismerése
1) A biztonsági címke átnézése

A Samsung tonereken minden esetben szerepel biztonsági címke – vagy HP vagy 
Samsung márkájú címke.

Ha a toneren HP márkájú biztonsági címke található:

• 	Vizsgálja	meg	a	hologramos	címke	jellemzőit:	Döntse	meg	a	dobozt	elölről	
hátrafele/balról jobbra, és nézze meg, hogy az „OK” és az „ü” szimbólumok 
ellentétes/azonos irányokba haladnak-e egymáshoz képest.

• 	Kifejezetten	ügyfelek	esetében:	Hitelesítse	a	QR	kódot	okostelefonjával	 
a hp.com/go/ok weboldalon.

Ha a toneren Samsung márkájú biztonsági címke található:

• 	Döntse	meg	a	dobozt,	hogy	lássa,	hogy	a	címke	színe	sárgáról	zöldre	változik-e.	
Ezzel	egy	időben	a	beágyazott	karakterek	színeinek	különböző	irányokból	nézve	 
a piros, arany és kék színeket kell váltogatniuk.

• 	Tapintással	ellenőrizze	a	beágyazott	karaktereket.	Ha	ujja	hegyével	végighalad	 
a karaktereken, éreznie kell azok alakját.

2) A csomag áttekintése

Az eredeti Samsung tonerek esetében használt csomagolás minden esetben azonos 
külsejű	és	kiváló	minőségű.	Vizsgálja	át	a	dobozt,	keresse	a	hamisításra	utaló	alábbi	
esetleges	jeleket:

•  Helyesírási vagy nyomtatási hibák

• 	Halvány	nyomat,	silány	minőség	vagy	kopottság

•  A doboz korábbi felnyitására és visszazárására utaló jelek, pl. túl sok ragasztó

3) A toner ellenőrzése
Az eredeti Samsung márkájú tonerek mindig úgy kerülnek átadásra, hogy azokat 
még nem használták. Magán a patronon nem lehet sérülés, karcolás vagy korábbi 
használatra utaló nyom.

2016. szeptember 12-én a HP Inc. bejelentette, hogy végleges megállapodás keretén belül felvásárolja a Samsung Electronics Co., Ltd. nyomtatóvállalatot, amelyre 2017.  
november	1-jei	dátummal	került	sor.	A	HP	Inc.	olyan	technológiákat	alkot,	amelyek	mindenki	életét	jobbá	teszik,	bárhol	is	éljenek.	Nyomtatókból,	számítógépekből,	
mobilkészülékekből,	megoldásokból	és	szolgáltatásokból	álló	portfóliónk	révén	lenyűgöző	élményeket	tervezünk.	További	információk	a	HP	vállalatról	(NYSE:	HPQ)	
a	http://www.hp.com	weboldalon	olvashatók.
1	EMEA	=	Európa,	Közel-Kelet	és	Afrika

E-Mail 
Jelentését	a	következő	e-mail	címre	
küldje	el:	emea.anti-counterfeit@hp.com

Web 
Látogasson el a hp.com/go/anticounterfeit  
oldalra és kattintson a „Csalás jelentése”  
opcióra

Egyéb 
Keressen egy helyi ügyfélszolgálatot 
vagy forduljon egy helyi viszonteladóhoz.

Aggályok bejelentése
A	Samsung	márkájú	nyomtatókellékek	védelme	érdekében	a	HP	komoly	erőfeszítésekkel	törekszik	kizárni	a	hamisítás	kockázatát.	
Amennyiben	gyanúsnak	tűnik	a	termék,	kérjük,	forduljon	bármely	nyelven	a	HP	hamisítás	elleni	csoportjának	szakértőihez.
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Hamisítás	lehetőségének	kizárására	vonatkozó	útmutató	Samsung	márkájú	
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A	HP	hamisítás	és	csalás	elleni	(ACF)	programjának	elindítása	az	EMEA1 térségben  
a csatornapartnerek és ügyfelek védelmét szolgálja.



Téli HP Proximity Challenge 
a Copy Depo-nál

Töltődj fel Magyarország egyik legexkluzívabb 5 csillagos szállodájában, 
a sárvári Spirit Hotel Thermal Spa-ban!
5 csillagos pihenés 5 csillagos partnereknek!
Figyelj a HP forgalmadra, mert a legnagyobb növekedést elérő HP Business 
Partner számára egy exkluzív hétvégét biztosítunk kedvesével!

Mérés módja
Egy üzletágban egy nyertes céget díjazunk. Egy cég maximum egy kategóriában lehet díjazott. 
A növekedési mutatókat üzletáganként díjjazzuk.

Mérési időszak:  
2017. dec. 01 – 2018. febr. 28. időszak viszonyítva 2018. dec. 01 – 2019. febr. 28. időszakhoz

Díjazási kategóriák

KATEGÓRIA MINIMUM NETTÓ FORGALOM

HP otthoni nyomtató készülék: 600 000 Ft

HP irodai nyomtató készülék: 300 000 Ft

HP kellékanyag (toner és tinta együtt): 300 000 Ft

Samsung nyomtató készülék: 300 000 Ft

Samsung kellékanyag: 300 000 Ft

Új belépők - Samsung és HP kellékanyagok: Újonnan regisztrált cégek számára meghird-
etett kategória teljes kellékanyag forgalomra, 
ahol legnagyobb forgalmat vizsgálunk 
2018.11.19. - 2019.01.31 között.

Díjazás

- Páros luxushétvége (nyertes + 1 kísérő)
- Helyszín: 5 csillagos sárvári Spirit Hotel Thermal Spa
- Időpont: 2019. febr. 22-24. (2 éjszaka)
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a szürkeimportra vonatkozó gyanúját:
brandprotection@hp.com



CQ890C  HP Designjet T520 ePrinter 24” (610mm) 279 900 Ft
CQ893C  HP Designjet T520 ePrinter 36” (910mm) 434 900 Ft
Gyors, professzionális, egyszerűen használható, webes csatlakozású, 610 mm-es és 914 mm-es (24 és 36 hüvelykes) nyomtató.
Pontos vonalak, az első nyomtatástól éles részletek az akár 2400 dpi felbontással az új, hosszú élettartamú nyomtatófej segítségével. 
Nagy sebességgel nyomtatja az összetett fájlokat, A1 nyomtatás 35 másodperc alatt, a beépített 1 GB RAM-nak és a  
HP-GL/2 technológiának köszönhetően. Összetett építészeti, gépészeti tervek, térképek, fotók és prezentációk magas minő-
ségű nyomtatása. Az eredeti HP nyomdafestékkel segít lecsökkenteni az állásidőt és így javítja a termelékenységet.Színes, 
négypatronos, termál-tintasugaras plotter (egy kombinált nyomtatófej, négy tintapatron: fekete, ciánkék, bíborvörös, sárga)

CQ891C  HP DesignJet T120: 179 900 Ft
Elérhető, egyszerűen használható, webes csatlakozá-
sú 610 mm-es (24 hüvelykes) nyomtató Wi-Fi csatla-
kozással. Élvezze a kettő az egyben nyomtató előnye-
it: beépített tálcával, amely A4 - A3 lap befogadására 
képes, és kényelmes, elülső adagolóval, amellyel a 210 
mm-estől (8,5 hüvelyk) a 610 mm-es (24 hüvelykes)  
szélességig nyomtathat 45mp / A1 méret sebességben.

Maximális felbontás: 2400 x 1200dpi,
Nyomtatási sebesség:
vonalas rajz: gyors: A1 lap 35mp; v 
óránként 70 A1-es, 35 A0-ás
színes kép (gyors):  25,6 m² óránként  
bevonatos hordozóra
színes kép (minőség): 3,2 m² óránként 
fényes hordozóra
Papírméret:
tekercspapír: 279mm-től 914mm szélességig 
(36” esetében), akár 45m hosszan
vágottpapír: 210mm-től 914mm szélességig 
(36” esetében)
papírtálca: A4-A3

Papírsúly: 60-280 g/m² (tekercs/kézi  
adagolás); 60-220 g/m² (bemeneti tálca)
Papírvastagság: max. 0,3 mm
Margó: Tekercs: 5 mm; fotópapír: 0 mm; 
vágottpapír: alul 17 mm
Memória: 1 GB
HP-GL/2, HP-RTL, HP PCL 3 GUI
Driver: Win 10/8.1/8/7/Vista/, Win Server 
2012/2008/2003, Mac OS X (10.7 – 10.11)
Illesztés: USB 2.0 ,   
Fast Ethernet (100Base-T), Wi-Fi
Tekercspapír adagoló, automata lapvágó, 
papírtálca, plotterláb, médiagyűjtő

F9A30A HP Designjet T830 MFP     1 199 900 Ft
Középkategóriás multifunkciós nagyformátumú nyomtató  CIS rendszerű szkennerrel egybeépítve, CAD/GIS tervezőcsapatok számára.
Újragondolt multifunkciós eszköz – robusztus, helytakarékos, 91,4 cm-es, Wi-Fi-vel és beépített lapolvasóval rendelkező több-
funkciós nyomtató, verhetetlen áron. Ez a tervezőirodában és az építkezésen történő használathoz egyaránt ideális többfunk-
ciós nyomtató könnyen kezelhető, és a mobilnyomtatás/-beolvasás segítségével elősegíti az együttműködést a csapatban.

Színes termál tintasugaras plotter (egy kombinált 
nyomtatófej, négy tintapatron: fekete, ciánkék, 
bíborvörös, sárga)
Maximális felbontás: 2400 x 1200dpi,
Nyomtatási sebesség:
vonalas rajz, takarékos mód: A1 lap 25mp,  
óránként 82 A1-es
Papírméret:
tekercspapír: 279mm-től 914mm szélességig,  
akár 45m hosszan
vágottpapír: 210 x 279 mm-től 914 x 1897 mm-ig
papírtálca: A4-A3 (210 x 279-330 x 482 mm)
Papírsúly: 60-280 g/m² (tekercs/kézi adagolás); 

60-220 g/m² (bemeneti tálca)
Papírvastagság: max. 0,3 mm
Margó: Tekercs: 5 mm; fotópapír: 0 mm;  
vágottpapír: alul 17 mm
Memória: 1 GB
Nyomtatónyelvek: HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, 
CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF
Driver: Win 10/8.1/8/7, Win Server 2012/R2/2008/
R2, Mac OS X (10.11, 10.10, 10.9, 10.8)
Illesztés: Gigabit Ethernet (1000Base-T), Wi-Fi, 
USB 2.0; opcionális: HP USB 3.0-Gigabit adapter
Tekercspapír adagoló, automata lapvágó, papírtál-
ca, plotterláb, médiagyűjtő

Szkenner: Lapadagolós,  
érintkezéses képérzékelő (CIS)
beolvasási sebesség: gyors ff: 114mm/s, színes 
másolás: 38mm/s; másolás 200x200dpi
Best mode: színes és fekete-fehér: 300 x 300 dpi
Normal mode: színes és fekete-fehér: 200 x 200 dpi
Draft mode: színes és fekete-fehér: 150 x 150 dpi
24 bites színmélység színes lapolvasásnál;
Felbontás: max. 600dpi ; optikai: 600 dpi;
Max. beolvasási méret: 914 x 2770 mm
Médiavastagság: max. 0,8 mm
Másolás: kicsinyítés-nagyítás (25-400%); 
 legfeljebb 99 másolat

HP C6035A 61cm (A1) széles Bright White tekercspapír 
készülékkel történő vásárlás esetén 4650 Ft helyett 3990 Ft.

Az árak nettó árak

Téli HP Proximity Challenge 
a Copy Depo-nál

Töltődj fel Magyarország egyik legexkluzívabb 5 csillagos szállodájában, 
a sárvári Spirit Hotel Thermal Spa-ban!
5 csillagos pihenés 5 csillagos partnereknek!
Figyelj a HP forgalmadra, mert a legnagyobb növekedést elérő HP Business 
Partner számára egy exkluzív hétvégét biztosítunk kedvesével!

Mérés módja
Egy üzletágban egy nyertes céget díjazunk. Egy cég maximum egy kategóriában lehet díjazott. 
A növekedési mutatókat üzletáganként díjjazzuk.

Mérési időszak:  
2017. dec. 01 – 2018. febr. 28. időszak viszonyítva 2018. dec. 01 – 2019. febr. 28. időszakhoz

Díjazási kategóriák

KATEGÓRIA MINIMUM NETTÓ FORGALOM

HP otthoni nyomtató készülék: 600 000 Ft

HP irodai nyomtató készülék: 300 000 Ft

HP kellékanyag (toner és tinta együtt): 300 000 Ft

Samsung nyomtató készülék: 300 000 Ft

Samsung kellékanyag: 300 000 Ft

Új belépők - Samsung és HP kellékanyagok: Újonnan regisztrált cégek számára meghird-
etett kategória teljes kellékanyag forgalomra, 
ahol legnagyobb forgalmat vizsgálunk 
2018.11.19. - 2019.01.31 között.

Díjazás

- Páros luxushétvége (nyertes + 1 kísérő)
- Helyszín: 5 csillagos sárvári Spirit Hotel Thermal Spa
- Időpont: 2019. febr. 22-24. (2 éjszaka)

A szürkepiac termékeiben 
rejlő 5 fő kockázat
Tájékoztató a HP viszonteladó Partnerei és Ügyfelei számára
HP Partner Kockázatkezelés

A szürkepiacon értékesített termékek, amelyeket 
gyakran szürkeimportnak is neveznek, eredeti 
termékek, csakhogy nem az engedélyezett 
értékesítési csatornán keresztül érkeznek, illetve 
a védjegy tulajdonosának hozzájárulása nélkül 
nem a célzott országba/régióba szállítják őket. Ez 
komoly kockázatokat rejt magában.

A HP Ügyfelei és Partnerei számára jelentős 
kockázati tényezőt jelent, ha a szürkepiacról 
vásárolnak. Kérjük, ne kövessék el azt a hibát, 
hogy a szürkeimportban csak a potenciálisan 
olcsó terméket látják. Az alábbiakban 
bemutatjuk a szürkeimporttal járó öt legfőbb 
kockázati tényezőt, amelyekről tudnia kell. 

1. A szürkeimportot hamisított termékek 
értékesítésére használhatják fel
Ezek a gyakran silány minőségű utánzatok 
komoly problémákat, például rossz teljesítményt 
vagy költséges leállásokat okozhatnak.

2. Elképzelhető, hogy a szürkeimport 
termékeire nincs érvényes jótállás
Előfordulhat, hogy a nem engedélyezett 
forrásból vásárolt termékekre nem vonatkozik 
a HP gyártói jótállása. Az érvénytelen jótállási 
igényeket gyakran könnyű beazonosítani, 
például a sorozatszám alapján. Ennek 
megfelelően a Partnerek által benyújtott 
jótállási javítási igényt elutasíthatják.

3. A szürkeimport az illegális kereskedelem 
következményeinek teheti ki Önt
A szürkeimport gyakorta más illegális 
tevékenységhez, pl. lopott termékek 
forgalmazásához, használt termékek újként 
való értékesítéséhez és adócsaláshoz is 
kapcsolható. Az ilyen illegális tevékenységek 
számottevő további kockázatot jelentenek.

4. A szürkeimport érvénytelenítheti a 
szoftverlicenceket
Előfordulhat, hogy a szürkeimportban eladott 
hardverekhez tartozó szoftverek nem 

tartalmaznak érvényes licencet, így a 
felhasználó illegálisan használja a szoftvert, 
ami hátrányos jogi következményekkel járhat.

5. A szürkeimport sok országban illegális
Habár a vonatkozó jogszabályok eltérhetnek, a 
szürkeimport sok országban, például az Európai 
Gazdasági Térség (EGT)1 területén illegális. 
Ezekben az országokban a szellemi tulajdonra 
vonatkozó jogszabályok alkalmazhatók a 
szürkeimport-termékek importjával, 
értékesítésével és hirdetésével szemben.

A szürkeimport még további negatív hatásokat 
is kiválthat, a HP Partnerei például csökkenő 
árréssel, elvesztett értékesítési lehetőségekkel 
és hírnevük csorbulásával szembesülhetnek. 
Értékes Partnereinek és Ügyfeleinek védelme 
érdekében a HP komoly lépéseket tesz a 
szürkeimport ellen.

Általánosságban a HP azt ajánlja, hogy 
megbízható forrásból, például a HP termékek 
hivatalos forgalmazóitól vagy viszonteladó 
Partnereitől vásároljon HP termékeket, és hogy 
óvakodjon a túl jónak tűnő ajánlatoktól. 
Bármilyen gyanú esetén, kérjük, vegye fel a 
kapcsolatot szakértőinkkel a 
brandprotection@hp.com e-mail címen,
illetve a HP nyomtatási kellékanyagokra 
vonatkozóan a prm_supplies_audits@hp.com 
e-mail címen. További részleteketa 
szürkepiacra vonatkozó tájékoztatónkban talál: 
https://partner.hp.com/group/upp-emea/ 
channel-governance.

Friss hírekért iratkozzon fel:
hp.com/go/getupdated

© Copyright 2016. HP Development Company, L.P. Az itt szereplő információk előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A HP termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó 

jótállás minden esetben az adott terméket vagy szolgáltatást kísérő kifejezett jótállási dokumentumban foglaltak szerint érvényes. Az itt szereplő információk semmilyen 

körülmények között sem minősülnek kiegészítő jótállásnak. A HP nem tehető felelőssé az itt szereplő technikai vagy szerkesztési hibákért, illetve hiányosságokért.
1Európai Gazdasági Térség (EGT: az Európai Unió tagállamai, valamint Izland, Liechtenstein, Norvégia)

2016. november

Kérjük, jelezze a HP szakértőinek
a szürkeimportra vonatkozó gyanúját:
brandprotection@hp.com





OKI C332DN színes nyomtató 
40 700 Ft helyett 31 440 Ft-ért
26 lap/perc színes és 
30 lap/perc fekete-fehér sebesség
Duplex, Gigabit hálózat
1 GB RAM; 3GB e mmC
1200 x 600 dpi
250 + 100 lapos; 
+ opcionális 2. tálca (530 lap)
Papírméret: A4 - A6, 
Papírsúly: 64–220 g/m2

OKI C532DN színes nyomtató 
71 400 Ft helyett 44 915 Ft-ért
30 lap/perc színes 
30 lap/perc fekete-fehér sebesség
Duplex, Gigabit hálózat
1 GB RAM; 3GB e mmC
1200 x 1200 dpi
250 + 100 lapos; 
+ opcionális 2. és 3. tálca (2*530 lap)
Papírméret: A4 - A6, 
Papírsúly: 64–220 g/m2

OKI MC563FDN DADF színes MFP 
117 500 Ft helyett 62 535 Ft-ért
nyomtat, másol, szkennel, faxol
30 lap/perc színes 
30 lap/perc fekete-fehér sebesség 
Duplex, Gigabit hálózat 
1 GB RAM; 3GB e mmC, 1200 x 1200 dpi
250 + 100 lapos; RADF: 50 lap; 
+ opcionális 2. és 3. tálca (2*530 lap)
Papírméret: A4 - A6, 
Papírsúly: 64–220 g/m2

OKI MC363FDN DADF színes MFP 
89 800 Ft helyett 63 700 Ft-ért
nyomtat, másol, szkennel, faxol
26 lap/perc színes és 
30 lap/perc fekete-fehér sebesség 
Duplex, Gigabit hálózat 
1 GB RAM; 3GB e mmC, 1200 x 600 dpi
250 + 100 lapos; RADF: 50 lap; 
+ opcionális 2. tálca (530 lap)
Papírméret: A4 - A6, 
Papírsúly: 64–220 g/m2 

Vásároljon nettó 1 millió Ft 
értékben az alábbi 4 fajta színes 
A4-es gépből november végéig 
az akciós készlet erejéig, és Öné 
lesz egy Iphone X 64GB telefon. 
Az ajándék telefon értéke: 
275 900 Ft



Sokoldalú és 
felhasználóbarát 

 
készülék portfólió

Fedezze fel a Lexmark nyomtatók és többfunkciós készülékek új generációját: www.lexmark.hu

Termékfelelős: Miklós István • istvan.miklos@copydepo.hu • +36-20-468-62-99   
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Színes Akár 47 lap/perc 
nyomtatási sebesség

17,8 cm-es
színes érintőképernyő Solutions

  Akár 2300 lapos papírbemeneti kapacitás 
  60 – 218 g/m2 médiakezelés 
  A6 méret és boríték bármely tálcából
 
  Címkenyomtatás 
  Vinyl nyomtatás (kültéri média nyomtatás)
 
 

GHS Certified

 
CX725de/dhe

Kiemelt ajánlat

Banner-nyomtatás (max. 215,9mm x 1320,9 mm)

Mono oldalköltség akár:  1,68 Ft
Színes oldalköltség akár: 9,38 Ft 

  Strapabíró acélváz
  Még nagyobb kapacitású tonerkazetták
  Díjnyertes teljes körű biztonság
  Beépített teljesítménynövelő alkalmazások
  Könnyen hozzáférhető: egyszerű javítás 

 Rendkívül kedvező üzemeltetés
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IMPC2004exSP színes A3 másoló
20/20 lap/perc (színes/FF), 100 lapos RADF, 
2 GB memória, 250 GB HDD (HDD felülírás és titkosítás), 
2x550+100 lap, 600 dpi/4 bit másolás
PCL5c/6, PS3 emuláció, PDF Direct, 1200x1200 dpi/
2 bit nyomtatás, Ethernet (10/100/1000), USB2.0
színes szkenner (Scan to Email/Folder, TWAIN), 
VM kártya, duplex, USB/SD kártya bemenet, 
10,1” okos kezelőpanel
kellék: MPC2003 Bk/C/M/Y  15k/9,5k*- 
(nem tartalmazza az induló festékeket!)
Kötelező márkaszerviz általi üzembe helyezés
499 000 FT

Termékfelelős: Csejtei Rita • rita.csejtei@copydepo.hu •Tel.: +36-20-535-15-80

MP301SP A4 másoló  
30 lap/perc, 600 dpi,

250+100 lap, 1024 MB memória, duplex, 
PCL5e/6, PS3 nyomtatás, 

10/100 Mbit/s, USB 2.0,
színes szkenner (to mail/folder, TWAIN)

Az induló tonert nem tartalmazza! 
Kellék: MP301E 7k

239 900 Ft- helyett 169 960 Ft
Mindenképpen rendelni kell hozzá

 RADF tetőt, ami opció: 37900.-
Márkaszerviz általi üzembe helyezés szükséges

ŐSZI 
AJÁNLATOK

HSM Shredstar X5 4,5x30 iratmegsemmisítő
Belépő szintű iratmegsemmisítő, magas biztonsági fokozattal, egyéni/irodai használatra, 5 
lapos kapacitással és CD/bankkártya aprítási lehetőséggel. A CD és bankkártya aprítékot 
külön gyűjti. Automatikus indítás/leállás, visszaforgatási funkció, tele konténer jelzés.

17 370 Ft

HSM Shredstar S5 7,0 
iratmegsemmisítő Bk
Belépő szintű iratmegsemmisítő, egyéni/irodai használatra, 5 
lapos kapacitással. Automatikus indítás/leállás, visszaforgatási 
funkció, tele konténer jelzés.

5 990 Ft

HSM Pure 120 3,9 iratmegsemmisítő
Az adatvédelem az írósztalnál kezdődik. Ez a kompakt iratmegse mmisítő biztonságo-
san és megbízhatóan aprít mindenféle személyes levelezést, nyugtát vagy szóróanyagot.
A kések kiváló edzett acélból készülnek élettartam garanciával 

33 560 Ft

Termékfelelős: Lestár Péter • e-mail: peter.lestar@copydepo.hu • Tel.: +36-20-745-44-31



xerox.com

A B1025 és SC2020  gépek most 
 extra Edenred utalványt érnek.

A hírlevélben lévő nettó forintra átszámolt partneri bekerülési árak 322 Ft/ 1 eur árfolyamon lettek kalkulálva. A hírlevélben szereplő árfolyamváltozásért a 
Xerox Magyarország Kft nem vállal felelősséget. A promóció visszavonásának jogát a Xerox Magyarország Kft. fenntartja. A promóciós feltételek kizárólag 
Magyarország területén belül történő értékesítésre vonatkoznak. A Xerox Magyarország Kft. vizsgálja a piacon alkalmazott kirívóan alacsony végfelhasználói 
árakat és a tisztességtelen piaci magatartást. Az egyes géptípusokra érvényes kedvezmények projektárra nem érvényesíthetők. A visszatérítést és az 
utalványt kizárólag a Xerox Partner Portálon regisztráltak vehetik igénybe. A képek csak illusztrációk. Az akció a készlet erejéig vagy visszavonásig tart.

© 2018 Xerox Corporation. Minden jog fenntartva. A Xerox®, a Xerox and Design®, a Xerox® App Studio és a ConnectKey® a Xerox Corporation védjegyei az 
Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Rendkívüli év végi akció a Xeroxnál!
A Xerox az év végi hajrában eladott B1025 és SC2020 gépek után különleges kedvezménnyel szeretné megajándékozni a GPP 
programban és a Partner Portálon regisztrált tagokat.

Eredeti ár: 

 197.000,- Ft
- 25.000,- Ft Edenrend utalvány
Akciós ár: 
 172.000,- Ft
Az akció rvényes: 
2018. december 31-ig

25.000 Ft
EDENRED

B1025V_U
Fekete-fehér, A3-as, 25 lap/perces multifunkciós berendezés

Valamennyi regisztrált tagunk 25.000 Ft értékű Edenred utalványt kap. Az ajánlat korábbi Extra Klub tagjainkra is érvényes.

SC2020V_U 
Színes, A3-as, 20 lap/ perces multifunkciós berendezés

Valamennyi regisztrált tagunk 10.000 Ft értékű Edenred utalványt és Ajándék Toner szettet kap (melynek értéke 32.000,- Ft). 
Az ajánlat korábbi Extra Klub tagjainkra is érvényes.

AJÁNDÉK 
TONER SZETT 
32.000 Ft értékben

A promóciót keresse hivatalos Xerox disztribútorainknál!

10.000 Ft
EDENRED

Eredeti ár: 

 295.000,- Ft
- 10.000,- Ft Edenrend utalvány
- 32.000,- Ft Toner szett
Akciós ár: 
253.000,- Ft
Az akció rvényes: 
2018. december 31-ig



xerox.com

A B1025 és SC2020  gépek most 
 extra Edenred utalványt érnek.

A hírlevélben lévő nettó forintra átszámolt partneri bekerülési árak 322 Ft/ 1 eur árfolyamon lettek kalkulálva. A hírlevélben szereplő árfolyamváltozásért a 
Xerox Magyarország Kft nem vállal felelősséget. A promóció visszavonásának jogát a Xerox Magyarország Kft. fenntartja. A promóciós feltételek kizárólag 
Magyarország területén belül történő értékesítésre vonatkoznak. A Xerox Magyarország Kft. vizsgálja a piacon alkalmazott kirívóan alacsony végfelhasználói 
árakat és a tisztességtelen piaci magatartást. Az egyes géptípusokra érvényes kedvezmények projektárra nem érvényesíthetők. A visszatérítést és az 
utalványt kizárólag a Xerox Partner Portálon regisztráltak vehetik igénybe. A képek csak illusztrációk. Az akció a készlet erejéig vagy visszavonásig tart.

© 2018 Xerox Corporation. Minden jog fenntartva. A Xerox®, a Xerox and Design®, a Xerox® App Studio és a ConnectKey® a Xerox Corporation védjegyei az 
Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Rendkívüli év végi akció a Xeroxnál!
A Xerox az év végi hajrában eladott B1025 és SC2020 gépek után különleges kedvezménnyel szeretné megajándékozni a GPP 
programban és a Partner Portálon regisztrált tagokat.

Eredeti ár: 

 197.000,- Ft
- 25.000,- Ft Edenrend utalvány
Akciós ár: 
 172.000,- Ft
Az akció rvényes: 
2018. december 31-ig

25.000 Ft
EDENRED

B1025V_U
Fekete-fehér, A3-as, 25 lap/perces multifunkciós berendezés

Valamennyi regisztrált tagunk 25.000 Ft értékű Edenred utalványt kap. Az ajánlat korábbi Extra Klub tagjainkra is érvényes.

SC2020V_U 
Színes, A3-as, 20 lap/ perces multifunkciós berendezés

Valamennyi regisztrált tagunk 10.000 Ft értékű Edenred utalványt és Ajándék Toner szettet kap (melynek értéke 32.000,- Ft). 
Az ajánlat korábbi Extra Klub tagjainkra is érvényes.

AJÁNDÉK 
TONER SZETT 
32.000 Ft értékben

A promóciót keresse hivatalos Xerox disztribútorainknál!

10.000 Ft
EDENRED

Eredeti ár: 

 295.000,- Ft
- 10.000,- Ft Edenrend utalvány
- 32.000,- Ft Toner szett
Akciós ár: 
253.000,- Ft
Az akció rvényes: 
2018. december 31-ig

xerox.com

Most igazán megéri  
Xerox partnernek lenni!

Xerox termékek értékesítése

Fókusztermékek után járó garantált utalványok

Fókusztermékek után járó visszatérítések

Marketing költségtérítés

Speciális csomagárajánlat

Üzleti tervezési és fejlesztési támogatás

Értékesítési- és termék tréning

Xerox rendezvények, partnervacsora

100%-os tervelérés esetén plusz visszatérítések

Regisztrált 
partner

Ismerje meg a Xerox által kínált lehetőségeket és előnyöket!

© 2018 Xerox Corporation. Minden jog fenntartva. A Xerox®, a Xerox and Design®, a Xerox® App Studio és a ConnectKey® a Xerox Corporation védjegyei az  
Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban.



xerox.comRegisztráljon utalványokért!

A hírlevélben lévő nettó forintra átszámolt partneri bekerülési árak 325 Ft/ 1 eur árfolyamon lettek kalkulálva. A hírlevélben szereplő árfolyamváltozásért 
a Xerox Magyarország Kft nem vállal felelősséget. A promóció visszavonásának jogát a Xerox Magyarország Kft. fenntartja. A promóciós feltételek 
kizárólag Magyarország területén belül történő értékesítésre vonatkoznak. A Xerox Magyarország Kft. vizsgálja a piacon alkalmazott kirívóan alac-
sony végfelhasználói árakat és a tisztességtelen piaci magatartást. Az egyes géptípusokra érvényes kedvezmények projektárra nem érvényesíthetők. 
A visszatérítést és az utalványt kizárólag a Xerox Partner Portálon regisztráltak vehetik igénybe. A képek csak illusztrációk. Az akció a készlet erejéig vagy 
visszavonásig tart.

© 2018 Xerox Corporation. Minden jog fenntartva. A Xerox®, a Xerox and Design®, a Xerox® App Studio és a ConnectKey® a Xerox Corporation védjegyei 
az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A fenti géptípusok vásárlása esetén a garantált utalványokon felül 
a kiemelt viszonteladóink extra visszatérítésekben is részesülhetnek!

Miért ne kapnék én is utalványt a Xerox fókusztermékek értékesítése után? Ha mindössze csak regisztrálnom kell.

Mit kell tennem, hogy megkapjam az utalványokat?
1. Vásároljon a Xerox fókusztermékei közül, ahogyan eddig is tette
2. Regisztráljon Partner Portálunkon: https://partnerportal.xerox.com/dmo/Hungarian/
3. Hivatalos disztribútortól való vásárlás után postai úton küldjük az utalványokat az alábbi termékek megvásárlását követően:

Termék Típus Fő funkció
Javasolt nettó 

viszonteladói ár 
(HUF) 6 db

Viszonteladói utalvány 
(Edenred, HUF) / db

WorkCentre 3225
fekete-fehér,

A4-es többfunkciós 
 lézernyomtató

Phaser 3330
fekete-fehér,

A4-es lézernyomtató

WorkCentre 3335
Fekete-fehér,

A4-es többfunkciós
lézernyomtató

WorkCentre 3345
Fekete-fehér,

A4-es többfunkciós
lézernyomtató

WorkCentre 6027
Színes, A4-es
többfunkciós

LED-nyomtató

Phaser 6510
Színes, A4-es

LED-nyomtató

WorkCentre 6515
Színes, A4-es

LED többfunkciós
nyomtató

VersaLink B7030
Fekete-fehér, A3-as

többfunkciós
Xerox ConnectKey

technológiával felszerelt
berendezés

VersaLink C7020
Színes, A3-as többfunkciós

Xerox ConnectKey
technológiával felszerelt

berendezés

DocuCentre SC2020
Színes, A3-as 

többfunkciós nyomtató

Nyomtatás, másolás, szkennelés,
fax, e-mail, beépített wifi , automatikus

kétoldalas nyomtatás, AirPrint,
Google Cloud Print

Xerox Print Plug in for Android

Automatikus kétoldalas nyomtatás,
50 oldalas kézitálca,

beépített wifi , AirPrint,
Google Cloud Print

Xerox Print Plug in for Android

Nyomtatás, másolás, szkennelés,
faxolás, e-mail, wifi ,

automatikus kétoldalas nyomtatás

40 lap/perc sebesség, másolás, e-mail, fax,
nyomtatás, szkennelés, wifi , automatikus,

automatikus kétoldalas nyomtatás,
50 oldalas kézitálca, kétoldalas automata
lapadagoló, AirPrint, Google Cloud Print

Xerox Print Plug in for Android

Nyomtatás, másolás,
szkennelés, fax, e-mail, wifi ,

Apple AirPrint, Google Cloud Print
Xerox Print Plug in for Android

28 lap/perc fekete-fehér és színes sebesség,
1200 x 2400 dpi natív felbontás,

Apple AirPrint, Google Cloud Print,
opcionális wifi  csatlakozás

28 lap/perc fekete-fehér és színes sebesség,
1200 x 2400 dpi natív felbontás, egyutas,

kétoldalas automatikus dokumentumadagoló,
Apple AirPrint, Opcionális wifi  csatlakozás,

AirPrint, Google Cloud Print
Xerox Print Plug in for Android

30 lap/perc sebesség,
Apple AirPrint, Google Cloud Print,

Opcionális wifi  csatlakozás,
(egyidejű vezetékes és vezeték néküli használat)

Felhő alapú alkalmazások
(Dropbox, Box, MSO365,MS OneDrive Personal and Busniess, Google Drive)

20/20 lap/perc sebesség,
Apple AirPrint, Google Cloud Print,

Opcionális wifi  csatlakozás,
(egyidejű vezetékes és vezeték néküli használat)

Felhő alapú alkalmazások
(Dropbox, Box, MSO365, MS OneDrive Personal and Busniess, Google Drive)

20 lap/ perc fekete-fehér és színes sebesség,
Kétoldalas nyomtatás, 

4000 oldal terhelhetőség,
Szkennelés e-mailbe, hálózatra

Festéktakarékossági funkció 

57 000 Ft

55 800 Ft

71 900 Ft

101 900 Ft

71 500 Ft

92 000 Ft

106 000 Ft

350 000 Ft

456 000 Ft

320 000 Ft

10 000 Ft

10 000 Ft

15 000 Ft

5 000 Ft

10 000 Ft

10 000 Ft

22 000 Ft

32 000 Ft

10 000 Ft

 
AJÁNDÉK 

TONER SZETT
32.000 Ft értékben

Kiadja: Copy Depo Szolgáltató Kft. 1141 Budapest, Mogyoródi út 84. www.copydepo.hu. A kiadványban nettó árak szerepelnek az áfát nem tartalmazzák. Az adatok és árak esetleges hibáiért felelősséget nem vállalunk, az akciós 
árakról vásárlás előtt kérjük tájékozódjon képviselőjénél, munkatársainknál, weboldalunkon. Az árak a feltüntetett időtartamra és/vagy a készlet erejéig érvényesek, vagy a  gyártó márka egyéb rendelkezései az irányadóak.

Termékfelelős: Adorján Gábor •
e-mail: gabor.adorjan@copydepo.hu•
Tel.: +36-20-919-20-60


