DEFENDA SUA REDE
COM AS IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO MAIS SEGURAS DO MUNDO 1
Os firewalls por si só não conseguem impedir os ataques de hackers sofisticados. Você precisa
das impressoras de grande formato da HP mais seguras do mundo 1 para ajudar a proteger
seus dispositivos, dados e documentos.

ÍNDICE

AMEAÇAS DE SEGURANÇA PARA IMPRESSORAS

03

DEFENDA SEUS DISPOSITIVOS, DADOS E DOCUMENTOS

04

PROTEJA SEU DISPOSITIVO

05

PROTEJA SEUS DADOS

06

PROTEJA SEUS DOCUMENTOS

07

PROTEJA SEU AMBIENTE DE IMPRESSÃO

08

COMO O REPARO AUTOMÁTICO FUNCIONA?

09

IMPRESSORAS QUE PROTEGEM, DETECTAM E SE RECUPERAM

10

PORTFÓLIO DE IMPRESSÃO DA HP

11-12

COMPARAÇÃO COM A CONCORRÊNCIA

13-15

03

22%

das empresas
monitoram
impressoras
para ameaças2

AMEAÇAS DE
SEGURANÇA PARA
IMPRESSORAS
“COMPROVANDO SEU
INVESTIMENTO DE
LONGO PRAZO EM
SEGURANÇA DA
IMPRESSÃO, A HP
APRESENTA O MAIS
AMPLO E AMPLO
PORTFÓLIO DE
SERVIÇOS E
SOLUÇÕES DE
SEGURANÇA DO
MERCADO.”
– Quocirca, janeiro de 2017 3

RECONHEÇA OS RISCOS OCULTOS
Embora muitos departamentos de TI apliquem rigorosamente medidas
de segurança a computadores individuais, com frequência os
dispositivos de impressão e imagem são negligenciados e deixados
expostos. Quando há dispositivos desprotegidos, toda a rede pode
estar exposta a um ataque à cibersegurança.

COMPREENDA OS CUSTOS POTENCIAIS
Se informações privadas forem colocadas em risco devido à impressão
e imagem inseguras, as ramificações poderiam incluir roubo de
identidade, furto de informações sobre a concorrência,
comprometimento da imagem ou reputação da marca e litígio. Além
disso, a não conformidade regulamentar e jurídica pode resultar em
multas pesadas.

A HP PODE AJUDAR
Defenda sua rede com as impressoras de grande formato mais
seguras do mundo.1 A HP pode ajudar sua empresa a automatizar a
proteção de dispositivos, dados e documentos com um portfólio
abrangente de soluções.

Conteúdo
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DEFENDA SEUS
DISPOSITIVOS,
DADOS E
DOCUMENTOS

Brechas críticas podem ocorrer em vários
pontos em seu ambiente de imagem e
impressão. Uma vez que você compreenda
essas vulnerabilidades, poderá reduzir os
riscos mais facilmente.

PONTOS DE VULNERABILIDADE
DE IMAGEM E IMPRESSÃO

PROTEJA SEU DISPOSITIVO

PAINEL DE
CONTROLE
Os usuários podem
explorar configurações e
funções de dispositivos

SENHA PADRÃO
As impressoras podem vir com senhas
padrão simples que podem ser facilmente
comprometidas

BIOS E
FIRMWARE
Um firmware comprometido
pode abrir seu dispositivo e sua
rede para ataques

PROTEJA SEUS DADOS
MÍDIA DE
ARMAZENAMENTO
As impressoras armazenam
informações confidenciais que
podem estar em risco
CAPTURA
Multifuncionais desprotegidas
podem ser usadas para enviar
digitalizações para qualquer lugar
BANDEJA DE
SAÍDA
Documentos abandonados
podem cair em mãos
erradas

PROTEJA SEU AMBIENTE

GERENCIAMENTO
Brechas de segurança não
detectadas colocam dados
em risco

REDE
Os trabalhos podem ser
interceptados à medida que
trafegam para/a partir de
um dispositivo
Conteúdo

PORTAS E
PROTOCOLOS
Portas (USB ou rede) ou protocolos
(FTP ou Telnet) desprotegidos
colocam os dispositivos em risco
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78%

das empresas não monitoram se há
ameaças de segurança às impressoras2

HP SECURE BOOT
O BIOS é um conjunto de instruções usado para carregar componentes críticos
de hardware e iniciar o firmware na inicialização. Graças ao HP Secure Boot, a
integridade do código é validada em cada ciclo de inicialização, ajudando a
proteger o dispositivo contra ataques.

LISTA DE PERMISSÕES
A lista de permissões verifica automaticamente o firmware durante a
inicialização para determinar se é autêntico e se foi assinado digitalmente pela
HP. Caso uma anomalia seja detectada, o dispositivo será encerrado e
notificará a TI.

HP CONNECTION INSPECTOR
O HP Connection Inspector inspeciona as conexões de rede de saída que
normalmente sofrem de abusos de malware, determina o que é normal e
interrompe atividades suspeitas. Se a impressora estiver comprometida, ele
acionará automaticamente a reinicialização do sistema.

HP TRUSTED PLATFORM MODULE (TPM)
O HP Trusted Platform Module (TPM) reforça a proteção de credenciais e dados
criptografados armazenados em sua impressora ou multifuncional.

SENHA EXCLUSIVA DO ADMINISTRADOR

PROTEJA

SEU
DISPOSITIVO

Todas as impressoras têm uma senha exclusiva do administrador por padrão,
assim, a impressora sempre está protegida por senha mesmo se não estiver
configurada.

AUTENTICAÇÃO DO USUÁRIO POR
LDAP/KERBEROS
Esses protocolos permitem fazer a autenticação do usuário da impressora por
meio de um diretório da empresa a fim de garantir que o usuário só possa
acessar as informações e opções autorizadas.

CONTROLE DE ACESSO BASEADO EM
FUNÇÃO
O Controle de acesso baseado em função permite ao administrador restringir o
acesso do usuário a configurações e áreas confidenciais da impressora ao
definir diferentes funções e atribuí-las aos usuários.

REGISTRO DE EVENTOS DE SEGURANÇA
Proporciona visibilidade total para detectar rapidamente as ameaças
maliciosas. Os logs de segurança registram cada evento de acordo com as
políticas de auditoria configuradas para cada objeto.

Conteúdo
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80%

das organizações informaram pelo menos um
tipo de ameaça/falha de segurança, externa ou
interna, nos últimos 18 meses2

EM REPOUSO
DISCO RÍGIDO COM AUTOCRIPTOGRAFIA
Protege informações confidenciais de negócios armazenadas no disco
rígido com criptografia integrada.

APAGAMENTO SEGURO DE ARQUIVOS
Garante que os dados não permanecem na impressora depois que
os arquivos são excluídos do disco rígido.

APAGAMENTO SEGURO DE DISCOS

PROTEJA

SEUS DADOS

Apaga todas as informações do disco rígido da impressora,
impossibilitando a recuperação de dados confidenciais.

EM TRÂNSITO
COMUNICAÇÕES CRIPTOGRAFADAS
Os protocolos padrão 802.1x ou IPSec de criptografia usam padrões de
rede criptografada para proteger os dados enviados na rede.

Conteúdo
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64%

%

das organizações
esperam um aumento
nas ameaças/falhas de
segurança nos
próximos três anos2

PULL PRINTING
A Celiveo Enterprise é uma solução de rastreamento e impressão
segura totalmente integrada.4 Essa função de acesso baseado em
controle tem rastreamento e relato de ponta a ponta para proteger
informações confidenciais e mídia e reduzir os trabalhos de impressão
que não foram reivindicados. Ela ajuda a aumentar a produtividade e a
impedir que documentos abandonados caiam nas mãos erradas. As
impressoras de grande formato da HP também são compatíveis com
soluções de pull printing de terceiros.

PROTEJA

SEUS
DOCUMENTOS

IMPRESSÃO POR PIN CRIPTOGRAFADA
Quando os usuários enviam trabalhos de impressão confidenciais,
podem atribuir um PIN ao documento no controlador da impressora.
Assim, o documento será mantido na impressora até que o usuário
digite o PIN no dispositivo. Dessa forma, o usuário consegue garantir
que seu documento confidencial não ficará sem supervisão. Com a
impressão por PIN criptografada, os dados do documento são
criptografados quando o documento é enviado para a impressora a
fim de proteger a confidencialidade do documento na rede.

Conteúdo
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Soluções de monitoramento e gerenciamento da segurança
podem ajudar você a identificar vulnerabilidades e estabelecer
uma abordagem unificada com base em políticas para proteger
os dados, reduzir os riscos e manter a conformidade. Previna
brechas na proteção e ajude a evitar multas onerosas.2
ATUALIZE OS DISPOSITIVOS COM O
FIRMWARE/SO MAIS RECENTE
O HP JetAdvantage Security Manager ajuda a reduzir custos e
recursos para estabelecer uma política de segurança para toda a
frota, automatizar a correção de configurações de dispositivos, além
de instalar e renovar os certificados exclusivos.5 O recurso Instant-on
Security, incluído no HP JetAdvantage Security Manager, configura
automaticamente novos dispositivos adicionados à rede ou após
uma reinicialização.

ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS DE
AUDITORIA DA CONFORMIDADE DA
SEGURANÇA DO CONJUNTO DE
DISPOSITIVOS DE IMPRESSÃO

PROTEJA

SEU AMBIENTE
DE IMPRESSÃO

Use o HP JetAdvantage Security Manager para criar relatórios de prova
de conformidade que demonstram a aplicação de políticas de
segurança para impressoras e a proteção dos dados do cliente.

A VIOLAÇÃO DE CONFORMIDADE PODE
PREJUDICAR SEUS NEGÓCIOS
Terminais desprotegidos ou com pouca proteção criam mais
oportunidades para o cibercrime. Para ajudar a combater a crescente
ameaça, órgãos governamentais de todo o mundo estão
implementando rigorosas normas de segurança que requerem que
as organizações protejam melhor as informações do cliente. É
essencial implantar dispositivos e soluções — como impressoras HP
DesignJet e o HP JetAdvantage Security Manager — que possam
ajudá-lo a cumprir os requisitos de conformidade e a proteger suas
informações empresariais contra ameaças de segurança.
Conteúdo
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COMO O REPARO
AUTOMÁTICO FUNCIONA?

O HP Security Manager executa um ciclo de verificação de segurança em quatro etapas para manter o dispositivo seguro

1

VERIFICAÇÃO DO CÓDIGO
DE OPERAÇÃO (BIOS)
HP SECURE BOOT
Impede a execução de código
mal-intencionado durante a inicialização ao
permitir que apenas códigos autênticos
com assinatura HP sejam carregados.

4

MONITORAMENTO CONTÍNUO
HP CONNECTION INSPECTOR
Monitora continuamente as conexões de
saída da rede para impedir a entrada de
malware e automaticamente interrompe
a atividade mal-intencionada.

3

2

VERIFICAÇÃO DAS
CONFIGURAÇÕES DA
IMPRESSORA
HP JETADVANTAGE
SECURITY MANAGER
Após uma reinicialização, inspeciona
e corrige quaisquer configurações de
segurança do dispositivo afetado.

Conteúdo

VERIFICAÇÃO
DO FIRMWARE
LISTA DE PERMISSÕES
Permite somente o carregamento
de firmware autêntico assinado
digitalmente pela HP.
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IMPRESSORAS
QUE PROTEGEM,
DETECTAM E SE
RECUPERAM

IMPRESSORAS DE GRANDE
FORMATO DA HP

Desenvolvidas para ajudar a reduzir o risco, melhorar a conformidade e
proteger a rede de ponta a ponta, as impressoras de grande formato da
HP disponibilizam recursos integrados e soluções complementares que
podem ajudar a defender as impressoras e a rede de sua empresa.

MFP HP DESIGNJET XL 3600

IMPRESSORA HP
DESIGNJET SÉRIE T1600

IMPRESSORA HP PAGEWIDE
SÉRIES XL E PRO

A MFP mais robusta e imediata6
para ambientes exigentes.

Cumpra os prazos com a velocidade de
impressão mais rápida em uma
experiência radicalmente simples.

A mais rápida impressão de grandes
formatos.10 Impressão de alta
qualidade simplificada e segura.

Para obter mais informações, acesse:

Para obter mais informações, acesse:

Para obter mais informações, acesse:

MFP HP DesignJet série XL 3600

Impressora HP DesignJet série T1600

Impressora HP PageWide série XL

MFP HP DESIGNJET
SÉRIE T2600

IMPRESSORA HP
DESIGNJET SÉRIE T1700

IMPRESSORA HP DESIGNJET
SÉRIE Z6 POSTSCRIPT®

Uma experiência integrada para
colaboração sem precedentes
com a melhor proteção de rede.1

Capacitação da impressora HP
DesignJet para grupos de
trabalho CAD/GIS.

Impressões rápidas com alta
definição. Mais qualidade com
menos tintas.

Para obter mais informações, acesse:

Para obter mais informações, acesse:

Para obter mais informações, acesse:

MFP HP DesignJet série T2600

Impressora HP DesignJet série T1700

IMPRESSORA HP DESIGNJET
SÉRIE Z9+ POSTSCRIPT®

IMPRESSORA HP DESIGNJET
Z6 PRO 64 POL

Impressora HP DesignJet série Z6 PostScript®

IMPRESSORA HP DESIGNJET
Z9+ PRO 64 POL

Impressões fotográficas profissionais, rápidas
e simples. Mais qualidade com menos tintas.

Os mapas mais precisos com
produtividade de dois rolos.8

Mais alta qualidade de foto profissional
com velocidade superior de produção.9

Para obter mais informações, acesse:

Para obter mais informações, acesse:

Para obter mais informações, acesse:

Impressora HP DesignJet série Z9 PostScript®
+

Impressora HP DesignJet Z6 Pro

Conteúdo

Impressora HP DesignJet Z9+ Pro
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PORTFÓLIO DE
IMPRESSÃO DA HP

IMPRESSORA
HP DESIGNJET
T730/MPF T830

IMPRESSORA HP
DESIGNJET T1700

HP Secure Boot
UEFI Secure Boot
Connection Inspector
Lista de permissões
Senha exclusiva do
administrador

DISPOSITIVO

TPM
Autenticação do usuário por LDAP/Kerberos
Controle de acesso baseado em função
Trava de acesso do painel frontal
Registro de eventos de segurança
Compatibilidade com SNMP v3
HD autocriptografado
HD removível
Sem HD
Compatibilidade com IPSec
TLS/SSL
DADOS

Apagamento seguro de arquivos
Apagamento seguro de discos
Compatibilidade com 802.1x
NTLMv2
Impressão por PIN criptografada
Compatibilidade com IPv4 e IPv6
Certificados CA/JD
Desativa interfaces
Impressão por PIN

DOCUMENTOS

Solução Celiveo
Enterprise integrada
API Netgard6
MFD integrada

GERENCIAMENTO
DE SEGURANÇA
DE FROTA

HP Web JetAdmin7
HP JetAdvantage
Security Manager
Integração com SIEM
Conteúdo

IMPRESSORA
HP DESIGNJET
T1600/T2600

IMPRESSORA
HP DESIGNJET
SÉRIE XL 3600

IMPRESSORA
HP DESIGNJET
SÉRIES Z6 E Z9+
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PORTFÓLIO DE
IMPRESSÃO DA HP

IMPRESSORA
HP DESIGNJET Z6
PRO & Z9+ PRO
64 POL

IMPRESSORA
HP DESIGNJET
Z6810 42 POL

HP Secure Boot
UEFI Secure Boot
Connection Inspector
Lista de permissões
Senha exclusiva do
administrador

DISPOSITIVO

TPM
Autenticação do usuário por LDAP/Kerberos
Controle de acesso baseado em função
Trava de acesso do painel frontal
Registro de eventos de segurança
Compatibilidade com SNMP v3
HD autocriptografado
HD removível
Sem HD
Compatibilidade com IPSec
TLS/SSL
DADOS

Apagamento seguro de arquivos
Apagamento seguro de discos
Compatibilidade com 802.1x
NTLMv2
Impressão por PIN criptografada
Compatibilidade com IPv4 e IPv6
Certificados CA/JD
Desativa interfaces
Impressão por PIN

DOCUMENTOS

Solução Celiveo
Enterprise integrada
API Netgard6 MFD
integrada

GERENCIAMENTO
DE SEGURANÇA
DE FROTA

HP Web JetAdmin7
HP JetAdvantage
Security Manager
Integração com SIEM
Conteúdo

HP PAGEWIDE XL

HP PAGEWIDE
XL PRO
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COMPARAÇÃO
COM A
CONCORRÊNCIA

RICOH CW
22001 SP

KIP SÉRIES
600/700/800/900

KIP 7172

CANON CW
3500

CANON CW
3600/3800/
9000

OCÉ CW 910

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

Lista de permissões(a)

Senha exclusiva do administrador(a)
TPM(a)
LDAP/Kerberos(a)
Autenticação do usuário(a)
Controle de acesso baseado em função(a)
Trava de acesso do painel frontal(a)
Registro de eventos de segurança(a)
Desativação de portas e
protocolos de rede(a)
(k)

SNMP v3(a)
HD autocriptografado(a)
IPSec(a)
TLS/SSL(a)

DADOS

Apagamento seguro de arquivos(a)

(d)

(d)

Apagamento seguro de discos(a)

(d)

(d)

(j)

(d)
(d)

Compatibilidade com 802.1x(a)
(e)

NTLMv2(a)
Impressão por PIN criptografada(a)
DOCUMENTOS Solução integrada de
pull printing(f)(a)

(g)

(g)

(g)

(g)

Impressão por PIN(a)

FROTA

Gerenciamento de frota
baseado em políticas de
segurança(a)
Integração com SIEM(a)
(h) Somente 3600 e 3800 têm v3, a CW 9000 tem v2

(a) Recursos de segurança de impressoras concorrentes que não estão refletidos nessa tabela porque não estão
especificados em nenhum de seus documentos técnicos/panfletos. Não especificado em documento

(i) Versão 1.3, enquanto todas as outras têm a Versão 1.2

técnico/panfleto

(j) Apagamento seguro de arquivos e Apagamento seguro de discos disponíveis somente na 3600 e na 3800;
não disponível na 9000

(b) IEEE802.1x ativado/desativado
(c) Não disponível em TM

(k) A HP tem integração com Celiveo e API Netgard. Canon, Ricoh e KIP têm só com Netgard

(d) Picotadora eletrônica/picotadora eletrônica [DoD 5220.22-M]

(l) Não é possível configurar funções diferentes e atribuí-las a usuários diferentes. Apenas senha do
administrador

(e) NTLMv1

(m) O nível de acesso ao menu pode ser configurado por vários PINs

(f) Celiveo + MFD API Netgard®
(g) Apenas Netgard

Conteúdo

(n) O número de série da impressora é usado como a senha
(o) Dispositivo destravado por PIN
(**) Limitado a 2 usuários

14

COMPARAÇÃO
COM A
CONCORRÊNCIA

CANON PW
3000/5000/
7500 SÉRIES

OCÉ PLOTWAVE
345 E 365

CANON IPF
TZ SÉRIES
TZ-30000

CANON
COLORADO
1650

CANON IPF TX
SÉRIES
TX-2100/3100/4100

CANON IPF TX SÉRIES
TX -2000/3000/4000

HP Secure Boot(a)
HP Connection Inspector(a)
Lista de permissões(a)

NA

Senha exclusiva do administrador(a)

NA

TPM(a)

NA

LDAP/Kerberos(a)

NA

Autenticação do usuário(a)

NA

Controle de acesso baseado em função(a)

NA

Trava de acesso do painel frontal(a)

NA

Registro de eventos de segurança(a)

NA

Desativação de portas e
protocolos de rede(a)

NA

SNMP v3(a)

NA

HD autocriptografado(a)

NA

IPSec(a)

NA

TLS/SSL(a)

NA

DISPOSITIVO

DADOS

Apagamento seguro de arquivos(a)

(d)

NA

Apagamento seguro de discos(a)

(d)

NA

(e)

(l)

NA

Impressão por PIN criptografada(a)

NA

DOCUMENTOS Solução integrada de
pull printing(f)(a)

NA

Impressão por PIN(a)

NA

FROTA

(n)

NA

Compatibilidade com 802.1x(a)
NTLMv2(a)

(n)

Gerenciamento de frota
baseado em políticas de
segurança(a)

NA

NA

Integração com SIEM(a)
(a) Recursos de segurança de impressoras concorrentes que não estão refletidos nessa tabela porque não

(h) Somente 3600 e 3800 têm v3, a CW 9000 tem v2

estão especificados em nenhum de seus documentos técnicos/panfletos. Não especificado em documento

(i) Versão 1.3, enquanto todas as outras têm a Versão 1.2

técnico/panfleto

(j) Apagamento seguro de arquivos e Apagamento seguro de discos disponíveis somente na 3600 e na 3800;

(b) IEEE802.1x ativado/desativado

não disponível na 9000

(c) Não disponível em TM

(k) A HP tem integração com Celiveo e API Netgard. Canon, Ricoh e KIP têm só com Netgard

(d) Picotadora eletrônica/picotadora eletrônica [DoD 5220.22-M]

(l) Não é possível configurar funções diferentes e atribuí-las a usuários diferentes. Apenas senha do

(e) NTLMv1

administrador

(f) Celiveo + MFD API Netgard®
(g) Apenas Netgard

(m) O nível de acesso ao menu pode ser configurado por vários PINs

Conteúdo

(n) O número de série da impressora é usado como a senha
(o) Dispositivo destravado por PIN
(**) Limitado a 2 usuários
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COMPARAÇÃO
COM A
CONCORRÊNCIA

CANON IPF TM
SÉRIES
TM-205/305

CANON IPF PRO
SÉRIES
PRO-2100/4100/6100

EPSON SC-T SÉRIES
T7700D/T5700D/T3700D

EPSON SC-P20000

EPSON SC-P SÉRIES
P8500D/P6500D

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

Lista de permissões(a)
(n)

Senha exclusiva do administrador(a)

(n)

TPM(a)
LDAP/Kerberos(a)
Autenticação do usuário(a)
Controle de acesso baseado em função(a)

(l)

(l)

(m)

(m)

Trava de acesso do painel frontal(a)
Registro de eventos de segurança(a)
Desativação de portas e
protocolos de rede(a)
SNMP v3(a)
HD autocriptografado(a)
IPSec(a)
TLS/SSL(a)

DADOS

Apagamento seguro de arquivos(a)
Apagamento seguro de discos(a)
Compatibilidade com 802.1x(a)
NTLMv2(a)
Impressão por PIN criptografada(a)
DOCUMENTOS Solução integrada de
pull printing(f)(a)
Impressão por PIN(a)

FROTA

Gerenciamento de frota
baseado em políticas de
segurança(a)
Integração com SIEM(a)

(a) Recursos de segurança de impressoras concorrentes que não estão refletidos nessa tabela porque não

(h) Somente 3600 e 3800 têm v3, a CW 9000 tem v2

estão especificados em nenhum de seus documentos técnicos/panfletos. Não especificado em documento

(i) Versão 1.3, enquanto todas as outras têm a Versão 1.2

técnico/panfleto

(j) Apagamento seguro de arquivos e Apagamento seguro de discos disponíveis somente na 3600 e na 3800;

(b) IEEE802.1x ativado/desativado

não disponível na 9000

(c) Não disponível em TM

(k) A HP tem integração com Celiveo e API Netgard. Canon, Ricoh e KIP têm só com Netgard

(d) Picotadora eletrônica/picotadora eletrônica [DoD 5220.22-M]

(l) Não é possível configurar funções diferentes e atribuí-las a usuários diferentes. Apenas senha do

(e) NTLMv1

administrador

(f) Celiveo + MFD API Netgard®
(g) Apenas Netgard

(m) O nível de acesso ao menu pode ser configurado por vários PINs

Conteúdo

(n) O número de série da impressora é usado como a senha
(o) Dispositivo destravado por PIN
(**) Limitado a 2 usuários

DEFENDA SUA REDE COM AS
IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO
MAIS SEGURAS DO MUNDO1
Conteúdo

INSCREVA-SE PARA RECEBER ATUALIZAÇÕES
DA SEGURANÇA DA DESIGNJET
COMPARTILHE COM SEUS COLEGAS
1. Aplicável à série de Impressoras HP DesignJet T1700, Impressoras HP DesignJet Z9+ PostScript®, Impressoras HP DesignJet Z6 PostScript®, Impressora HP
DesignJet Z9+ Pro, Impressoras HP DesignJet Z6 Pro, Impressoras Multifuncionais HP DesignJet XL 3600, Impressoras Multifuncionais HP DesignJet T2600,
Impressoras HP DesignJet T1600, Impressoras HP PageWide XL e Impressoras HP PageWide XL Pro. Os recursos de segurança incorporados avançados são
baseados na análise da HP de recursos de segurança incorporados das impressoras concorrentes publicados em 2021, a partir de março de 2021.
2. Pesquisa feita pela Spiceworks com 501 tomadores de decisões de TI na América do Norte, EMEA e APAC, em nome da HP, em junho de 2018.
3. Quocirca, "Print security: An imperative in the IoT era” (Segurança da impressão: um imperativo na era de IoT)”,
quocirca.com/content/print-security-imperative-iot-era, janeiro de 2017.
4. As Impressoras HP DesignJet séries T1700, Z9+ e Z6 PostScript® e HP Pagewide XL incluem a solução Celiveo Enterprise totalmente integrada.
5. O HP JetAdvantage Security Manager deve ser adquirido separadamente. Para saber mais, acesse hp.com/go/securitymanager.
6. Com base em impressoras comparáveis usando tecnologia de LED, capazes de imprimir 4 a 6 páginas D/A1 por minuto e que representam mais de 70% da
participação de impressoras de LED de baixo volume nos EUA e na Europa, de acordo com o IDC em novembro de 2018. Saída mais rápida da primeira página e
consumo de energia até 10 vezes menor com base em testes internos da HP para cenários de uso específico. Custos operacionais baseados em tecnologia de
LED de baixo volume, abaixo de US$ 17.000, no mercado a partir de novembro de 2018. Os custos operacionais consistem de custos de serviço e suprimentos.
Para critérios de testes, consulte hp.com/go/designjetxlclaims.
7. O HP Web JetAdmin está disponível para download gratuito em hp.com/go/webjetadmin.
8. A maior precisão baseada em testes encomendados pela HP e realizados pela Sogeti em março de 2021 comparando a impressora HP DesignJet Z6 Pro 64 pol e
impressoras concorrentes comparáveis que representam a maior participação do mercado mundial a partir de 2020 de acordo com a IDC, comparando a
distância mínima entre duas linhas necessária para reproduzir corretamente as linhas (quanto menor a distância, maior a precisão) imprimindo em papel
revestido e modo Normal. A opção de rolo duplo deve ser comprada separadamente.
9. A mais alta qualidade de fotografia profissional baseada na mais ampla gama de cores. Teste encomendado pela HP e realizado pela Sogeti em janeiro de 2021
comparando a impressora HP DesignJet Z9+ Pro 64 pol e impressoras concorrentes comparáveis que representam a maior fatia do mercado mundial a partir de
2020, de acordo com a IDC, comparando o volume de gama em unidades CIE Lab (quanto maior, melhor) imprimindo em papel HP Premium fotográfico
acetinado de secagem instantânea e modo Best. Teste realizado sob as mesmas condições em todas as impressoras, medindo o destino TC9.18 com o
espectrofotômetro i1 da X-Rite.
10. Com base em teste encomendado pela HP e realizado pela Sogeti em outubro de 2020. A mais rápida em comparação com alternativas para impressão de grandes formatos de
documentos técnicos, mapas SIG e pôsteres para pontos de vendas (POV) de até US$ 200.000 a partir de outubro de 2020. A resposta mais rápida em comparação com a
Impressora Multifuncional HP PageWide XL Pro 5200.
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