BESCHERM UW NETWERK
MET 'S WERELDS VEILIGSTE GROOTFORMAATPRINTERS 1
Firewalls alleen zijn niet bestand tegen cyberaanvallen van professionele hackers. U hebt 's
werelds veiligste grootformaatprinters1 van HP nodig om uw apparaten, data en documenten
te beschermen.
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22%

van de bedrijven
controleert
printers op
dreigingen2

PRINTERBEVEILIGINGSRISICO'S
“DANKZIJ JARENLANGE
INVESTERINGEN IN
PRINTERBEVEILIGING
HEEFT HP HET BREEDSTE
AANBOD AAN
BEVEILIGINGSOPLOSSINGEN EN DIENSTEN OP DE
MARKT.”
– Quocirca, januari 2017 3

HERKEN DE VERBORGEN RISICO'S
Hoewel de meeste IT-afdelingen strenge beveiligingsmaatregelen
hebben getroﬀen voor individuele computers, worden printers en
scanners vaak over het hoofd gezien en niet beschermd. Als er
niet-beveiligde apparaten aanwezig zijn, kan het hele netwerk
kwetsbaar zijn voor cyberaanvallen.

INZICHT IN DE POTENTIËLE KOSTEN
Wanneer persoonlijke informatie openbaar wordt als gevolg van
onbeveiligde printers en scanners, kan dat uitmonden in
identiteitsdiefstal, diefstal van concurrentiegevoelige informatie,
reputatieschade aan het merk en rechtszaken. Bovendien kan
niet voldoen aan de wet- en regelgeving tot hoge boetes leiden.

HP HELPT
Bescherm uw netwerk met 's werelds veiligste
grootformaatprinters.1 Met HP kunt u de bescherming van
apparaten, data en documenten automatiseren met een breed
portfolio aan oplossingen.

INHOUD
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BESCHERM UW
APPARATEN, DATA
EN DOCUMENTEN

Kritische lacunes kunnen op verschillende
plaatsen in uw scan- en printomgeving aanwezig
zijn. Als u deze kwetsbare punten eenmaal kent,
kunt u de risico's gemakkelijker beperken.

KWETSBAARHEDEN IN DE
PRINT- EN SCANOMGEVING

BEVEILIG UW APPARAAT

BEDIENINGSPANEEL
Gebruikers kunnen de
instellingen en functies van
apparaten manipuleren

STANDAARDWACHTWOORD
Printers worden mogelijk geleverd met
eenvoudige standaardwachtwoorden die
gemakkelijk kunnen worden gekraakt

BIOS EN
FIRMWARE
Als de firmware besmet is, zijn
uw printer en uw netwerk
kwetsbaar voor aanvallen

BEVEILIG UW DATA

OPSLAGMEDIA
Printers bevatten gevoelige
informatie die gevaar kan lopen
SCANNEN
Niet-beveiligde MFP's kunnen
benut worden om iedere scan
overal heen te sturen
UITVOERLADE
Achtergelaten documenten kunnen
in verkeerde handen vallen

BEVEILIG UW OMGEVING

BEHEER
Nog niet opgespoorde
beveiligingslekken zijn een
risico voor uw data

NETWERK
Printtaken kunnen worden
onderschept als ze van of naar
een printer worden gezonden
INHOUD

POORTEN EN
PROTOCOLLEN
Onbeveiligde poorten (USB of netwerk)
of protocollen (FTP of Telnet) kunnen
apparaten in gevaar brengen
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78%

van de bedrijven controleert zijn printers
niet op beveiligingsrisico's2

HP SECURE BOOT
Het BIOS bevat een reeks instructies waarmee tijdens het opstarten essentiële
hardwarecomponenten worden geladen en firmware wordt geïnitieerd. Dankzij
HP Secure Boot wordt de integriteit van de code telkens gevalideerd wanneer
het apparaat opstart, om het apparaat tegen aanvallen te beschermen.

WHITELISTING
Whitelisting controleert de firmware tijdens het opstarten automatisch om te
bepalen of het authentieke, door HP digitaal ondertekende code betreft.
Wanneer er een afwijking wordt gedetecteerd, wordt het apparaat
uitgeschakeld en ontvangt het IT-team een melding.

HP CONNECTION INSPECTOR
HP Connection Inspector inspecteert uitgaande netwerkverbindingen die
doorgaans worden misbruikt door malware, bepaalt wat normaal is en stopt
verdachte activiteiten. Als de printer gevaar loopt, wordt het systeem
automatisch opnieuw opgestart.

HP TRUSTED PLATFORM MODULE (TPM)
Op de HP Trusted Platform Module (TPM) worden versleutelde logingegevens
en data die op uw printer of MFP worden bewaard nog beter beschermd.

UNIEK BEHEERDERSWACHTWOORD

BEVEILIG UW

APPARAAT

Alle printers hebben standaard een uniek beheerderswachtwoord, dus is uw
printer altijd beveiligd met een wachtwoord, zelfs zonder installatie.

LDAP/KERBEROS
GEBRUIKERSVERIFICATIE
Met deze protocollen kunt u de printergebruiker via de bedrijfsdirectory
verifiëren om ervoor te zorgen dat de gebruiker alleen toegang heeft tot
geautoriseerde opties en informatie.

ROLGEBASEERD TOEGANGSBEHEER
Met rolgebaseerd toegangsbeheer kan de beheerder de toegang van
gebruikers tot gevoelige gebieden en instellingen van de printer beperken door
verschillende rollen te configureren en deze aan dergelijke gebruikers toe te
wijzen.

LOGBOEK VOOR
BEVEILIGINGSINCIDENTEN
Biedt volledige zichtbaarheid om kwaadaardige dreigingen snel te detecteren.
In het beveiligingslogboek worden de gebeurtenissen weergegeven zoals
gedefinieerd door het controlebeleid dat voor elk object is ingesteld.
INHOUD
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80%

van de organisaties heeft in de afgelopen 18
maanden ten minste één vorm van externe of interne
dreiging of inbreuk op de beveiliging gemeld2

IN RUST
SELF-ENCRYPTED HARDE SCHIJF
Beschermt gevoelige bedrijfsgegevens op de opslagschijf met
ingebouwde versleuteling.

BESTANDEN VEILIG WISSEN
Zorgt ervoor dat er geen gegevens achterblijven bij de printer nadat
uw bestanden van de harde schijf zijn verwijderd.

SCHIJF VEILIG WISSEN

BEVEILIG UW

DATA

Wist alle informatie op de harde schijf van de printer, waardoor het
onmogelijk is om gevoelige gegevens te herstellen.

TIJDENS HET VERZENDEN
GECODEERDE COMMUNICATIE
Standaardversleutelingsprotocollen 802.1x of IPsec maken gebruik
van versleutelde netwerkstandaarden om gegevens te beschermen die
via het netwerk worden verzonden.

INHOUD
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64%
van de organisaties verwacht
een toename van de
beveiligingsdreigingen/
inbreuken de komende 3
jaar2

PULL-PRINTEN
Celiveo Enterprise is een volledig geïntegreerde beveiligde print- en
trackoplossing.4 Deze op toegangscontrole gebaseerde functie
heeft end-to-end tracking en rapportage om gevoelige informatie
en media te beschermen en niet-opgehaalde printtaken te
verminderen. Dit verhoogt de productiviteit en voorkomt dat
achtergelaten documenten in verkeerde handen vallen. HP
grootformaatprinters zijn ook compatibel met andere
pull-printoplossingen van derden.

BEVEILIG UW

DOCUMENTEN

VERSLEUTELD PRINTEN MET PINCODE
Wanneer gebruikers vertrouwelijke printtaken verzenden, kunnen ze
een pincode toewijzen aan het document op de printerdriver. Het
document wordt dan vastgehouden in de printer tot de gebruiker de
pincode op het apparaat invoert. Op deze manier weet de gebruiker
zeker dat zijn of haar vertrouwelijke document niet onbeheerd wordt
achtergelaten. Bij versleuteld printen met pincode worden
documentgegevens versleuteld wanneer het document naar de
printer wordt verzonden, zodat de vertrouwelijkheid van documenten
via het netwerk wordt beschermd.

INHOUD
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Bewakings- en beheeroplossingen helpen u kwetsbaarheden
op te sporen en een uniforme, beleidsmatige aanpak te creëren
om data te beschermen, de compliance te versterken en risico's
terug te dringen. Voorkom lacunes in de bescherming en help
hoge boetes te vermijden.2

APPARATEN BIJWERKEN MET DE MEEST
RECENTE FIRMWARE- OF
BESTURINGSSOFTWARE
Met HP JetAdvantage Security Manager kunt u kosten en resources reduceren
om een beveiligingsbeleid in de hele vloot in te stellen, herstel van
apparaatinstellingen te automatiseren en unieke certificaten te installeren en
te verlengen.5 De Instant-On-beveiligingsfunctie die in HP JetAdvantage
Security Manager is inbegrepen configureert automatisch nieuwe apparaten
wanneer deze aan het netwerk zijn toegevoegd of na opnieuw opstarten.

BEVEILIG UW

PRINTOMGEVING

COMPLIANCE-AUDITRAPPORTAGE VAN
PRINTERPARKBEVEILIGING
Met HP JetAdvantage Security Manager maakt u rapporten waarmee u kunt
aantonen dat het beveiligingsbeleid op uw printers is toegepast en dat
klantgegevens veilig zijn.

NIET-NALEVING KAN NADELIGE
GEVOLGEN HEBBEN VOOR UW BEDRIJF
Niet-beveiligde of onvoldoende beveiligde endpoints geven cybercriminelen
nog meer gelegenheid om toe te slaan. Om het groeiende aantal dreigingen
het hoofd te bieden, implementeren overheidsorganen overal ter wereld
strenge beveiligingswetgeving die vereist dat organisaties klantgegevens beter
beschermen. Het is noodzakelijk om apparaten en oplossingen zoals HP
DesignJet-printers en HP JetAdvantage Security Manager te implementeren,
die u helpen aan de nalevingsvereisten te voldoen en uw bedrijfsgegevens te
beschermen tegen dreigingen.

INHOUD
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HOE WERKT ZELFHERSTEL?
HP Security Manager voert een beveiligingscontrole in vier stappen uit om uw apparaat veilig te houden

1

4

BESTURINGSCODE CONTROLEREN (BIOS)
HP SECURE BOOT
Voorkomt dat tijdens het opstarten
kwaadaardige code wordt uitgevoerd en
zorgt dat alleen door HP ondertekende,
authentieke code wordt geladen.

VOORTDURENDE BEWAKING
HP CONNECTION INSPECTOR
Bewaakt voortdurend uitgaande
netwerkverbindingen om het binnendringen
van malware te voorkomen en stopt
automatisch kwaadaardige activiteiten.

3

2

FIRMWARE
CONTROLEREN
WHITELISTING
Zorgt ervoor dat er alleen
authentieke firmware wordt geladen
die digitaal door HP is ondertekend.

PRINTERINSTELLINGEN
CONTROLEREN
HP JETADVANTAGE
SECURITY MANAGER
Inspecteert en herstelt onjuiste
beveiligingsinstellingen van het
apparaat na het opstarten.

INHOUD
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PRINTERS DIE
BEVEILIGEN,
DETECTEREN EN
HERSTELLEN

HP GROOTFORMAAT PRINTERS
HP grootformaatprinters zijn ontworpen om het risico te verkleinen, de
compliance te verbeteren en uw netwerk end-to-end te beschermen. Ze
bieden ingebouwde functies en add-on-oplossingen waarmee u uw
printers en netwerk kunt beschermen.

HP DESIGNJET XL 3600

HP DESIGNJET T1600

HP PAGEWIDE XL EN PRO

De meest directe, robuuste6 MFP
voor veeleisende omgevingen.

Haal deadlines met de snelste printsnelheid en
met een radicaal eenvoudige printervaring.

De snelste grootformaatprinter.10
Eenvoudig en veilig printen in hoge kwaliteit.

Kijk voor meer informatie op:

Kijk voor meer informatie op:

Kijk voor meer informatie op:

MFP SERIE

HP DesignJet XL 3600 MFP serie

PRINTERSERIE

HP DesignJet T1600 printerserie

PRINTERSERIE

HP PageWide XL printerserie

HP DESIGNJET
T2600

HP DESIGNJET
T1700

HP DESIGNJET Z6
POSTSCRIPT®

Ideaal voor samenwerking, met de beste
netwerkbescherming.1

De krachtigste HP DesignJet-printer
voor CAD/GIS-teams.

Hoogwaardige prints, snel. Fantastische
kwaliteit met minder inkt.

Kijk voor meer informatie op:

Kijk voor meer informatie op:

Kijk voor meer informatie op:

MFP SERIE

HP DesignJet T2600 MFP serie

HP DESIGNJET Z9+
POSTSCRIPT®

PRINTERSERIE

HP DesignJet T1700 printerserie

PRINTERSERIE

HP DesignJet Z6 PostScript® printerserie

HP DESIGNJET Z6
PRO 64 INCH

HP DESIGNJET Z9+
PRO 64 INCH

PRINTER

PRINTER

Professionele fotoafdrukken, snel en eenvoudig.
Fantastische kwaliteit met minder inkt.

De meest nauwkeurige kaarten met
optie voor twee rollen.8

De hoogste professionele fotokwaliteit
op topsnelheid.9

Kijk voor meer informatie op:

Kijk voor meer informatie op:

Kijk voor meer informatie op:

PRINTERSERIE

HP DesignJet Z9+ PostScript® printerserie

HP DesignJet Z6 Pro printer

INHOUD

HP DesignJet Z9+ Pro printer

11

HP
PRINTERPORTFOLIO

HP DESIGNJET
T830 MFP/T730
PRINTERS

HP Secure Boot
UEFI Secure Boot
Connection Inspector
Whitelisting
Uniek beheerderswachtwoord

APPARAAT

TPM
LDAP/Kerberos gebruikersverificatie
Rolgebaseerd toegangsbeheer
Bedieningspaneel vergrendelen
Logboek voor beveiligingsincidenten
Compatibel met SNMP v3
Self-Encrypted HDD
Verwijderbare HDD
Geen HDD
Compatibel met IPSec
TLS/SSL
Bestanden veilig wissen

DATA

Schijf veilig wissen
802.1x-compatibiliteit
NTLMv2
Versleuteld printen met pincode
Compatibel met IPv4 en IPv6
CA/JD-certificaten
Interfaces uitschakelen
Printen met pincode
DOCUMENT

Geïntegreerde Celiveo
Enterprise-oplossing
Geïntegreerde API
Netgard6 MFD

BEVEILIGINGSBEHEER VAN HET
PRINTERPARK

HP Web JetAdmin7
HP JetAdvantage
Security Manager
SIEM-integratie
INHOUD

HP DESIGNJET
T1700 PRINTER

HP DESIGNJET
T1600/T2600
PRINTERS

HP DESIGNJET
XL 3600
PRINTERSERIE

HP DESIGNJET
Z6 EN Z9+
PRINTERSERIE
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HP
PRINTERPORTFOLIO

HP DESIGNJET Z6
PRO EN Z9+ PRO
64 INCH PRINTERS

HP Secure Boot
UEFI Secure Boot
Connection Inspector
Whitelisting
Uniek beheerderswachtwoord

APPARAAT

TPM
LDAP/Kerberos gebruikersverificatie
Rolgebaseerd toegangsbeheer
Bedieningspaneel vergrendelen
Logboek voor beveiligingsincidenten
Compatibel met SNMP v3
Self-Encrypted HDD
Verwijderbare HDD
Geen HDD
Compatibel met IPSec
TLS/SSL
Bestanden veilig wissen

DATA

Schijf veilig wissen
802.1x-compatibiliteit
NTLMv2
Versleuteld printen met pincode
Compatibel met IPv4 en IPv6
CA/JD-certificaten
Interfaces uitschakelen
Printen met pincode
DOCUMENT

Geïntegreerde Celiveo
Enterprise-oplossing
Geïntegreerde API
Netgard6 MFD

BEVEILIGINGSBEHEER VAN HET
PRINTERPARK

HP Web JetAdmin7
HP JetAdvantage
Security Manager
SIEM-integratie
INHOUD

HP DESIGNJET
Z6810 42
INCH PRINTER

HP PAGEWIDE XL

HP PAGEWIDE
XL PRO
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CONCURRENTIEVERGELIJKING

RICOH CW
22001 SP

KIP
600/700/800/900
SERIE

KIP 7172

CANON CW
3500

CANON CW
3600/3800/9
000

OCÉ CW 910

HP Secure Boot(a)
HP Connection Inspector(a)
Whitelisting(a)

APPARAAT

Uniek beheerderswachtwoord(a)
TPM(a)
LDAP/Kerberos(a)
Gebruikersverificatie(a)
Rolgebaseerd toegangsbeheer(a)
Bedieningspaneel vergrendelen(a)
Logboek voor beveiligingsincidenten(a)
Uitschakelen van netwerkpoorten
en protocollen(a)
(k)

SNMP v3(a)
Self-Encrypted HDD(a)
IPSec(a)
TLS/SSL(a)

DATA

Bestanden veilig wissen(a)

(d)

(d)

Schijf veilig wissen(a)

(d)

(d)

(j)

(d)
(d)

Compatibel met 802.1x(a)
(e)

NTLMv2(a)
Versleuteld printen met pincode(a)
DOCUMENT

Geïntegreerde
pull-printoplossing(f)(a)

(g)

(g)

(g)

(g)

Printen met pincode(a)

PARK

Beveiligingsbeleid gebaseerd op
beheer van uw printerpark(a)
SEM-integratie(a)
(h) Alleen 3600 en 3800 hebben v3, terwijl CW 9000 v2 heeft

(a) Beveiligingsfuncties van concurrerende printers worden in deze tabel niet weergegeven omdat ze niet worden

(i) Versie 1.3, terwijl alle andere Versie 1.2 hebben

vermeld in een van hun datasheets/brochures. Niet aangegeven in datasheet/brochure

(j) Bestanden veilig wissen en Schijf veilig wissen zijn alleen beschikbaar in 3600 en 3800; niet beschikbaar in

(b) IEEE802.1x inschakelen/uitschakelen

9000

(c) Niet beschikbaar op de TM
(d) e-shredding/e-shredding [DoD 5220.22-M]

(k) HP heeft integratie met Celiveo en API Netgard. Canon, Ricoh en KIP hebben dit alleen met Netgard

(e) NTLMv1

(l) Het is niet mogelijk om verschillende rollen te configureren en deze aan verschillende gebruikers toe te
wijzen. Alleen beheerderswachtwoord

(f) Celiveo + API Netgard® MFD

(m) Toegangsniveau van het menu kan met meerdere pincodes geconfigureerd worden

(g) Alleen Netgard

INHOUD

(n) Serienummer van de printer wordt gebruikt als wachtwoord
(o) Apparaat ontgrendeld met pincode
(**) Beperkt tot 2 gebruikers
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CONCURRENTIEVERGELIJKING

CANON PW
3000/5000/7500
SERIE

OCÉ PLOTWAVE
345 EN 365

CANON IPF
TZ-SERIE
TZ-30000

CANON
COLORADO
1650

CANON
IPF TX-SERIE
TX-2100/3100/4100

CANON
IPF TX-SERIE
TX-2000/3000/4000

HP Secure Boot(a)
HP Connection Inspector(a)
Whitelisting(a)

N.v.t.

Uniek beheerderswachtwoord(a)

N.v.t.

TPM(a)

N.v.t.

LDAP/Kerberos(a)

N.v.t.

Gebruikersverificatie(a)

N.v.t.

Rolgebaseerd toegangsbeheer(a)

N.v.t.

Bedieningspaneel vergrendelen(a)

N.v.t.

Logboek voor beveiligingsincidenten(a)

N.v.t.

Uitschakelen van netwerkpoorten
en protocollen(a)

N.v.t.

SNMP v3(a)

N.v.t.

Self-Encrypted HDD(a)

N.v.t.

IPSec(a)

N.v.t.

TLS/SSL(a)

N.v.t.

APPARAAT

DATA

Bestanden veilig wissen(a)

(d)

N.v.t.

Schijf veilig wissen(a)

(d)

N.v.t.

(e)

PARK

(l)

N.v.t.
N.v.t.

Versleuteld printen met pincode(a)
DOCUMENT

(n)

N.v.t.

Compatibel met 802.1x(a)
NTLMv2(a)

(n)

Geïntegreerde
pull-printoplossing(f)(a)

N.v.t.

Printen met pincode(a)

N.v.t.

Beveiligingsbeleid gebaseerd op
beheer van uw printerpark(a)

N.v.t.

SEM-integratie(a)

N.v.t.

(a) Beveiligingsfuncties van concurrerende printers worden in deze tabel niet weergegeven omdat ze niet worden

(h) Alleen 3600 en 3800 hebben v3, terwijl CW 9000 v2 heeft

vermeld in een van hun datasheets/brochures. Niet aangegeven in datasheet/brochure

(i) Versie 1.3, terwijl alle andere Versie 1.2 hebben

(b) IEEE802.1x inschakelen/uitschakelen

(j) Bestanden veilig wissen en Schijf veilig wissen zijn alleen beschikbaar in 3600 en 3800; niet beschikbaar in

(c) Niet beschikbaar op de TM

9000

(d) e-shredding/e-shredding [DoD 5220.22-M]

(k) HP heeft integratie met Celiveo en API Netgard. Canon, Ricoh en KIP hebben dit alleen met Netgard

(e) NTLMv1

(l) Het is niet mogelijk om verschillende rollen te configureren en deze aan verschillende gebruikers toe te

(f) Celiveo + API Netgard® MFD

wijzen. Alleen beheerderswachtwoord

(g) Alleen Netgard

(m) Toegangsniveau van het menu kan met meerdere pincodes geconfigureerd worden

INHOUD

(n) Serienummer van de printer wordt gebruikt als wachtwoord
(o) Apparaat ontgrendeld met pincode
(**) Beperkt tot 2 gebruikers
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CONCURRENTIEVERGELIJKING

CANON IPF
TM-SERIE
TM-205/305

CANON
IPF PRO-SERIE
PRO-2100/4100/6100

EPSON SC-T-SERIE
T7700D/T5700D/T3700D

EPSON SC-P20000

EPSON SC-P-SERIE
P8500D/P6500D

HP Secure Boot(a)
HP Connection Inspector(a)
Whitelisting(a)

APPARAAT

(n)

Uniek beheerderswachtwoord(a)

(n)

TPM(a)
LDAP/Kerberos(a)
Gebruikersverificatie(a)
Rolgebaseerd toegangsbeheer(a)

(l)

(l)

(m)

(m)

Bedieningspaneel vergrendelen(a)
Logboek voor beveiligingsincidenten(a)
Uitschakelen van netwerkpoorten
en protocollen(a)
SNMP v3(a)
Self-Encrypted HDD(a)
IPSec(a)
TLS/SSL(a)

DATA

Bestanden veilig wissen(a)
Schijf veilig wissen(a)
Compatibel met 802.1x(a)
NTLMv2(a)
Versleuteld printen met pincode(a)
DOCUMENT

Geïntegreerde
pull-printoplossing(f)(a)
Printen met pincode(a)

PARK

Beveiligingsbeleid gebaseerd op
beheer van uw printerpark(a)
SEM-integratie(a)

(a) Beveiligingsfuncties van concurrerende printers worden in deze tabel niet weergegeven omdat ze niet worden

(h) Alleen 3600 en 3800 hebben v3, terwijl CW 9000 v2 heeft

vermeld in een van hun datasheets/brochures. Niet aangegeven in datasheet/brochure

(i) Versie 1.3, terwijl alle andere Versie 1.2 hebben

(b) IEEE802.1x inschakelen/uitschakelen

(j) Bestanden veilig wissen en Schijf veilig wissen zijn alleen beschikbaar in 3600 en 3800; niet beschikbaar in

(c) Niet beschikbaar op de TM

9000

(d) e-shredding/e-shredding [DoD 5220.22-M]

(k) HP heeft integratie met Celiveo en API Netgard. Canon, Ricoh en KIP hebben dit alleen met Netgard

(e) NTLMv1

(l) Het is niet mogelijk om verschillende rollen te configureren en deze aan verschillende gebruikers toe te

(f) Celiveo + API Netgard® MFD

wijzen. Alleen beheerderswachtwoord

(g) Alleen Netgard

(m) Toegangsniveau van het menu kan met meerdere pincodes geconfigureerd worden

INHOUD

(n) Serienummer van de printer wordt gebruikt als wachtwoord
(o) Apparaat ontgrendeld met pincode
(**) Beperkt tot 2 gebruikers

BESCHERM UW NETWERK MET DE
VEILIGSTE GROOTFORMAATPRINTERS
TER WERELD1
INHOUD

MELD U AAN VOOR UPDATES
DESIGNJET SECURITY
DELEN MET UW COLLEGA'S
1. Van toepassing op de HP DesignJet T1700 printerserie, HP DesignJet Z9+ PostScript® printerserie, HP DesignJet Z6 PostScript® printerserie, HP DesignJet Z9+ Pro
printer, HP DesignJet Z6 Pro printerserie, HP DesignJet XL 3600 multifunctionele printerserie, HP DesignJet T2600 multifunctionele printerserie, HP DesignJet
T1600 printerserie, HP PageWide XL printers en HP PageWide XL Pro printers. Geavanceerde ingebouwde beveiligingsfuncties zijn gebaseerd op een review van
HP in maart 2021 van gepubliceerde ingebouwde beveiligingsfuncties van concurrerende printers.
2. Enquête van Spiceworks onder 501 IT-professionals in Noord-Amerika, EMEA, Azië en Oceanië, die werd uitgevoerd namens HP, juni 2018.
3. Quocirca, "Print security: An imperative in the IoT era,” quocirca.com/content/print-security-imperative-iot-era, januari 2017.
4. De HP DesignJet T1700 printerserie, Z9+ en Z6 PostScript®-printerserie en HP PageWide XL-printers bevatten de volledig geïntegreerde Celiveo
Enterprise-oplossing.
5. HP JetAdvantage Security Manager moet apart worden aangeschaft. Kijk voor meer informatie op hp.com/go/securitymanager.
6. Op basis van vergelijkbare printers met ledtechnologie die printen met 4-6 D/A1 pagina's per minuut, die volgens IDC in november 2018 meer dan 70% van het
totale marktaandeel van ledprinters voor kleine volumes in de VS en Europa vertegenwoordigen. De eerste pagina verschijnt het snelst met tot 10 keer minder
energieverbruik op basis van interne HP tests voor specifieke gebruiksscenario's. Operationele kosten zijn gebaseerd op ledtechnologie voor kleine volumes
onder $17.000 op de markt in november 2018. Operationele kosten bestaan uit supplies en servicekosten. Testcriteria zijn beschikbaar op
hp.com/go/designjetxlclaims.
7. HP Web JetAdmin kan gratis worden gedownload van hp.com/go/webjetadmin.
8. Hoogste precisie op basis van tests in opdracht van HP en uitgevoerd door Sogeti in maart 2021, waarbij de HP DesignJet Z6 Pro 64 inch printer werd vergeleken
met vergelijkbare concurrerende printers die volgens IDC vanaf 2020 het grootste marktaandeel wereldwijd vertegenwoordigen. Bij de tests werd de
minimumafstand tussen twee lijnen vereist voor correcte reproductie van de lijnen (hoe kleiner de afstand, hoe hoger de precisie) vergeleken van prints op
gestreken papier in de standaardmodus. Optie voor twee rollen moet apart worden aangeschaft.
9. De allerbeste professionele fotokwaliteit met het breedste kleurenbereik. Tests in opdracht van HP en uitgevoerd door Sogeti in januari 2021 waarbij de HP
DesignJet Z9+ Pro 64 inch printer werd vergeleken met vergelijkbare concurrerende printers die volgens IDC vanaf 2020 het grootste marktaandeel wereldwijd
vertegenwoordigen. Bij de tests werd in CIE-laboratoria het kleurenvolume (hoe hoger, hoe beter) vergeleken van prints op HP Premium Instant-dry
Satin-fotopapier in de beste modus. Test uitgevoerd onder dezelfde omstandigheden voor alle printers waarbij het TC9.18-doel werd gemeten met de
i1-spectrofotometer van X-rite.
10. Gebaseerd op tests in opdracht van HP en uitgevoerd door Sogeti in oktober 2020. Snelste in vergelijking met alternatieven voor grootformaat printen van technische documenten,
GIS-kaarten en POS-posters (Point of sale) onder $ 200.000 USD vanaf oktober 2020. Snelste respons in vergelijking met de HP PageWide XL Pro 5200 multifunctionele printer.
© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing
zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of
elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet
aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.
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