Adatlap

HP OfficeJet Pro 9010e All-in-One
nyomtató
Teljes körű funkciókat kínáló, sokoldalú termelékenység

Támaszkodhat az akár percenként 22 oldalas
nyomtatási sebességre,1 az automatikus
kétoldalas nyomtatásra, a megbízható Wi-Fi®kapcsolatra2 és a 250 lapos papírtálcára.
Eredeti HP tinták használatával a HP+
szolgáltatást választva 6 hónapos Instant Inkelőfizetést3 és további egy év HP-jótállást
vehet igénybe.4

Időtakarékosságra tervezve
Könnyedén elvégezheti az ismétlődő feladatok lépéseit a parancsikonok
segítségével.5 Egyetlen koppintással olvashat be a felhőbe, e-mailbe és
máshová.5
Gyorsan és külön beavatkozás nélkül dolgozhat a 35 lapos automatikus
lapadagolóval. Automatikus kétoldalas nyomtatást is indíthat.
Könnyedén, néhány koppintással és pöccintéssel kézben tarthatja a
nyomtatási, beolvasási, másolási és faxolási feladatokat a színes
érintőképernyőn.
Könnyedén nyomtathat, olvashat be és másolhat telefonjáról a HP Smarttal,
amely egy kategóriavezető nyomtatóalkalmazás.5,6

Ez a nyomtató támogatja a HP+ szolgáltatásait. A termék
üzembe helyezésekor döntsön a HP+ használata mellett, hogy Az Instant Inkkel soha nem fog kifogyni a tintából7
igénybe vehesse az előnyeit. A HP+ igénybevételéhez HP-fiók és
Soha ne fogyjon ki a tintából.7 A kényelmes tintapatroncsere és az intelligens
állandó internetkapcsolat szükséges, és csakis eredeti HP
kézbesítés a szolgáltatás részét képezik.
patronokat használhat a nyomtató teljes élettartama során.
Érjen el akár 70%-os költségmegtakarítást az Instant Ink szolgáltatással.8
További információ: http://www.hp.com/plus-faq . Ez a
Csatlakozzon, és akár 0,99 eurós havi díjért beszerezheti a tintát, és
nyomtató kizárólag új, illetve újrahasznosított, HP által gyártott
kihasználhatja a kiszállítás és újrahasznosítás előnyeit.
elektronikus áramkörrel rendelkező patronokkal használható, és
dinamikus biztonsági intézkedéseket alkalmaz a módosított
Nyugodtan hátradőlhet, mivel a rugalmas csomag bármikor díjmentesen
vagy nem a HP által gyártott áramkörrel rendelkező patronok
módosítható vagy lemondható.9
blokkolására. Az időszakos firmware-frissítések fenntartják ezen
A termék részét képező, előre fizetett újrahasznosítási szolgáltatással segíthet,
intézkedések hatékonyságát, és blokkolják a korábban még
hogy a műanyagok a nyomtatókban legyenek újrahasznosítva.10
működő patronokat. Az újrahasznosított, HP által gyártott
elektronikus áramkör lehetővé teszi az újrahasznosított,
HP+: Az okos nyomtatás megérkezett
felújított és újratöltött patronok használatát. További
A felhőhöz csatlakoztatott HP+ nyomtató intelligensebb – naprakészen és
információk: http://www.hp.com/learn/ds
nyomtatásra készen tartja magát.11
Magában foglalja az Instant Ink-előfizetés első 6 havi díját3; 6 hónap elteltével
Főbb jellemzők
havi díjat számítunk fel, kivéve, ha lemondja a szolgáltatást.
Nyomtatási és beolvasási feladatait a tenyeréből irányíthatja. A HP+
A HP+ 6 hónapos Instant Ink-előfizetést tartalmaz3
szolgáltatással speciális termelékenységi funkciókat vehet igénybe két éven át.5
Akár 3 év HP-jótállás a HP+ szolgáltatással4
A HP+ a bolygó védelmét helyezi előtérbe az erdőirtás hatásait ellensúlyozó
A HP+ szolgáltatással igénybe veheti a HP Smart alkalmazás
nyomtatással12 és a zárt láncú festékkazetta-újrahasznosítással.13
továbbfejlesztett megoldásait
Nyomtatás, beolvasás, másolás, faxolás
Még nagyobb biztonság, megbízható internetkapcsolat
Nyomtatási sebesség (ISO): akár 22 fekete-fehér és 18
Az önjavító Wi-Fi™-vel mindig kapcsolatban maradhat, ezáltal kevesebbszer
színes oldal percenként
kell megszakítania a munkát.2
A parancsikonokkal szerkeszthető és kereshető
A legfontosabb biztonsági eszközökkel kézben tarthatja az adatvédelmet és az
dokumentumokat hozhat létre5
irányítást.
250 lapos adagolótálca, 60 lapos kimeneti tálca
A HP Smart alkalmazással csevegőrobotos támogatást és hasznos
Kétoldalas automatikus lapadagoló
értesítéseket kaphat.5
Egyszerű erőforrás-megosztás – hozzáférés és nyomtatás vezeték nélküli és
Ethernet-hálózaton keresztül.2
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Műszaki adatok
Szolgáltatások

Nyomtatás, másolás, szkennelés, faxolás

Memória

Alapkiépítés: 512 MB; Maximum: 512 MB

Nyomtatási technológia

HP Thermal Inkjet

Papírtálcák száma

Alapkiépítés: 1; Maximum: 1

Nyomtatási sebesség

Fekete (A4, ISO): Akár 22 oldal percenként; Színes (A4, ISO): Akár 18 oldal percenként;
Vázlat feketeként (A4): Akár 32 oldal percenként; Vázlat színes (A4): Akár 32 oldal
percenként

Hordozótípusok

Első nyomat elkészítése

Fekete (A4-es méret, készenlétből): Akár 9 mp alatt; Színes (A4-es méret, készenlétből):
Akár 10 mp alatt;

Sima papír, HP fotópapírok, HP matt prospektuspapír vagy professzionális papír, HP matt
prezentációs papír, HP fényes prospektuspapír vagy professzionális papír, egyéb
tintasugaras fotópapírok, egyéb matt tintasugaras papírok, egyéb fényes tintasugaras
papírok, vastag sima papír, könnyű/újrahasznosított sima papír, HP háromba hajtott
fényes prospektuspapír

Nyomtatási felbontás

Fekete (legjobb üzemmód): 1200 x 1200 dpi felbontás; Színes (legjobb üzemmód): Akár
4800 x 1200 dpi optimalizált felbontás HP Advanced fotópapíron 1200 x 1200 dpi
bemeneti felbontásból;

Hordozó mérete

Egyedi (metrikus): 1. tálca: 76,2 x 127 mm-től 215,9 x 355,6 mm-ig
Támogatott (metrikus): A4, A5, A6, B5 (JIS); Kártya (A4, Hagaki, Ofuku Hagaki); Fénykép
(13 x 18 cm, 10 x 15 cm); Boríték (A2, C5, C6, DL)

Havi terhelhetőség

Akár 25 000 oldal A4; Ajánlott havi nyomtatási mennyiség: Akár 1500

Bemeneti kapacitás

Nyomtató intelligens szoftverfunkciói

Tájolás: Álló/fekvő; Nyomtatás mindkét oldalra: Nincs/Átfordítás a hosszú oldal mentén/
Átfordítás a rövid oldal mentén; Oldalsorrend: Elölről hátra/Hátulról előre; Oldalak
laponként: 1, 2, 4, 6, 9, 16; Minőségi beállítások: Piszkozat/Normál/Legjobb; Nyomtatási
parancsikonok; Szürkeárnyalatos nyomtatás: Kikapcsolva/Minőségi
szürkeárnyalatos/Csak fekete tinta; Oldalak laponkénti elrendezése: Jobbra, majd le/Le,
majd jobbra/Balra, majd le/Le, majd balra; Nyomtatás a legnagyobb felbontással (DPI):
Nem/Igen; HP Real Life technológiák: Be/Ki; Füzet: Nincs/Füzet – bal oldali kötés/Füzet –
jobb oldali kötés; Nyomtatandó oldalak: Az összes oldal nyomtatása/Csak a páratlan
oldalak nyomtatása/Csak a páros oldalak nyomtatása; Szegély nélküli nyomtatás: Be/Ki;
Oldalszegélyek: Ki/Be

Alapkiépítés: Akár 250 lap
Maximum: Akár 250 lap
Automatikus lapadagoló: Alapfelszereltség, 35 lap

Kimeneti kapacitás

Alapkiépítés: Akár 60 lap
Boríték: Akár 10 boríték
Címkék: Akár 30 lap
Kártyák: Akár 30 kártya
Maximum: Akár 60 lap

Kompatibilis operációs rendszerek

Windows 10, 8.1, 8, 7, Windows Server 2008 R2 64 bites, Windows Server 2008 R2 64
bites (SP1), Windows Server 2012 64 bites, Windows Server 2012 R2 64 bites, Windows
Server 2016, Chrome OS

Minimális rendszerkövetelmények

Windows: Windows 10, Windows 7: 32/64 bites, 2 GB szabad merevlemez-terület,
internetkapcsolat, Internet Explorer
Mac: macOS v10.14 Mojave, macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur; 2 GB szabad
merevlemez-terület; Internetkapcsolat szükséges

Szabványos nyomtatási nyelvek

HP PCL3 GUI

Nyomtatási terület

Nyomtatási margók: Felső: 3,3 mm, Alsó: 3,3 mm, Bal: 3,3 mm, Jobb: 3,3 mm; Maximális
nyomtatási terület: 216 x 356 mm

Keret nélküli nyomtatás

Igen, csak fotópapírra, 210 x 297 mm (A4-es)

Mellékelt szoftverek

HP-nyomtatószoftver, kellékek vásárlása online

Készletszám

4 (egy-egy fekete, ciánkék, bíborvörös, sárga)

Nyomtató méretei (Szé x Mé x Ma)

Párhuzamos feladat-végrehajtás támogatott

Igen

Legalább: 439,3 x 342,5 x 278 mm;
Maximum: 439,3 x 519,8 x 278 mm;

Kétoldalas nyomtatás

Automatikus (alapkiépítésben)

Csomag mérete (sz x h x m)

497 x 325 x 409 mm

Másolási sebesség

Fekete (A4, ISO): Akár 21 másolat percenként; Színes (A4, ISO): Akár 15 másolat
percenként

Nyomtató tömege

9,29 kg

Csomag súlya

11,02 kg

A másoló műszaki adatai

Másolatok száma; Kétoldalas; Világosítás/sötétítés; HP Copy Fix; Igazolványmásolás;
Átméretezés; Minőség; Papírméret; Papírtípus; Leválogatás; Margó eltolása; Körülvágás;
Másolat előnézete; Minőségjavítás; Maximális példányszám: Legfeljebb 99 másolat;
Másolási felbontás: Akár 600 dpi; Kicsinyítés/nagyítás: 25–400%

Működési környezet

Hőmérséklet: 5–40 °C
Páratartalom: 25–75% relatív páratartalom

Tárolási körülmények

Hőmérséklet: −40–60 °C

Normál mód (A4-es méret): Akár 8 oldal percenként (200 oldal percenként, fekete-fehér);
Akár 8 kép percenként (200 oldal percenként, színes); Kétoldalas (A4-es méret): Akár 4
oldal percenként (200 oldal percenként, fekete-fehér); Akár 4 kép percenként (200 oldal
percenként, színes)

Hang

Zajkibocsátás: 6,9 B(A) (20 oldal/perces nyomtatás)

Tápellátás

Követelmények: Bemeneti feszültség: 100–240 V váltóáram (±10%), 50/60 Hz. Nem
kettős feszültség, a tápellátás alkatrészszám szerint változik az opció számozott
kódazonosítójával.;
Fogyasztás: 30 watt (nyomtatás közben), 5,80 watt (készenlétben), 1,20 watt (alvó
állapotban), 0,08 watt (manuálisan kikapcsolva);
Jellemző energiafogyasztás: 0,258 kWh/hét;
Tápegység típusa: Belső (beépített) univerzális tápegység;

Beolvasási sebesség

Beolvasás fájlformátuma

JPG, BMP, TIFF, PDF, RTF, TXT, PNG

A lapolvasó műszaki adatai

Lapolvasó típusa: Könnyű laplecsúsztatás az üvegről, kétoldalas beolvasás két
műveletben az automatikus lapadagolóval (ADF); Beolvasás bemeneti módjai: Előlapi
beolvasás, másolás, faxolás, HP szoftver, EWS, mobilalkalmazások; Twain verziószáma:
2.1-es verzió; Maximális beolvasási méret (síkágy): 215,9 x 297 mm; Optikai beolvasási
felbontás: Akár 1200 dpi

Tanúsítványok

CISPR 32:2012/EN 55032:2012 B osztály; CISPR 24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-32:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 (V2.1.1:2017), EN 301 489-17 (V3.1.1 2017)

A lapolvasó speciális funkciói

OCR (optikai karakterfelismerés); Smart Tasks-parancsikonok: egy kattintással testre
szabható beolvasás a felhőbe, e-mailbe vagy a nyomtatóra, szerkeszthető és kereshető
dokumentumok létrehozása telefonról vagy nyomtatóról történő beolvasással; Smart
Tasks-célhelyek: Dropbox, Google Drive, OneDrive, e-mail-címzettek, nyomtatás

Fenntartható hatásra vonatkozó specifikációk

Ha a HP OfficeJet Pro 9000 sorozat és eredeti HP-kellékanyagok használata mellett dönt,
akkor biztos lehet benne, hogy a hardver a kialakításának köszönhetően csökkenteni
fogja az energiafelhasználást, a papír felelősségteljes forrásból származik, a
tintapatronok pedig könnyen újrahasznosíthatók. 10

Olvasható terület

Maximális adathordozó-méret (síkágyas): 215,9 x 297 mm; Legkisebb hordozóméret
(automatikus lapadagoló): 127 x 127 mm; Legnagyobb hordozóméret (automatikus
lapadagoló): 215,9 x 355,6 mm

Származási ország

Készült Thaiföldön

Vezérlőpult

6,86 cm (2,7 hüvelyk) képátlójú érintőképernyős kezelőpanel színes grafikus kijelzővel
(CGD-vel); 3 gomb (kezdőlap, súgó, vissza)

A doboz tartalma

257G4B: HP OfficeJet Pro 9010e All-in-One nyomtató; HP 963 induló fekete tintapatron;
HP 963 induló ciánkék tintapatron; HP 963 induló bíbor tintapatron; HP 963 induló sárga
eredeti tintapatron; Megfelelőségi szórólap; Figyelmeztető szórólap a tintákhoz;
Tápkábel; Üzembehelyezési útmutató; Referencia-útmutató. További információk az
utántöltésről és a kapacitásról: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Kellékek

3JA23AE HP 963 ciánkék eredeti tintapatron
3JA24AE HP 963 bíbor eredeti tintapatron
3JA25AE HP 963 sárga eredeti tintapatron
3JA26AE HP 963 fekete eredeti tintapatron
3JA27AE HP 963XL nagy kapacitású ciánkék eredeti tintapatron
3JA28AE HP 963XL nagy kapacitású bíbor eredeti tintapatron
3JA29AE HP 963XL nagy kapacitású sárga eredeti tintapatron
3JA30AE HP 963XL nagy kapacitású eredeti fekete tintapatron

Támogatás és szerviz

UG199E HP 3 éves Care Pack normál csereszolgáltatással OfficeJet Pro nyomtatókhoz
UG279E HP 3 éves Care Pack raktárba való visszaszállítási szolgáltatással OfficeJet Pro
nyomtatókhoz
(UG199E: minden EMEA-országban, kivéve: Skandinávia, Közel-Kelet, Afrika, Dél-Afrika,
Izrael, Törökország, UG279E: Közel-Kelet, Afrika, Dél-Afrika, Izrael, Törökország)

Jótállás

Akár 3 éves HP-jótállás. Napi 24 órás webes támogatás a hét minden napján;
Munkaidőben telefonos támogatás a jótállási időszak alatt.4

Bitmélység/ Szürkeárnyalatszintek

24 bites / 256

Digitális küldés

Alapkiépítés: Beolvasás e-mailbe; Beolvasás hálózati mappába; Beolvasás a SharePoint
szolgáltatásba; Beolvasás USB-meghajtóra;

Fax

Igen, színes,

A fax műszaki adatai

Faxmemória: Max. 100 oldal; Faxfelbontás: Alapkiépítés: 203 x 98 dpi; Finom: 203 x 196
dpi, 256 szürkeárnyalat;

Fax szoftvertulajdonságai

Digitális fax – a faxküldés számítógépre funkció Windows rendszeren érhető el. A
legújabb szoftverek innen tölthetők le: http://www.hp.com/support

Processzorsebesség

1,2 GHz

Csatlakoztathatóság

Alapkiépítés: 1 USB 2.0; 1 USB-gazdaport; 1 Ethernet; 1 vezeték nélküli 802.11a/b/g/n; 2
RJ-11 modemport; Opcionális: Nem;

Vezeték nélküli

Igen, beépített Wi-Fi 802.11a/b/g/n

Mobil nyomtatási képesség

Chrome OS; HP Smart alkalmazás; Apple AirPrint™; Wi-Fi® Direct nyomtatás; Mopria™tanúsítvány

Hálózati csatlakoztathatóság

Igen, beépített Ethernet-kapcsolaton keresztül; Vezeték nélküli 802.11a/b/g/n

Merevlemez

Nincs

Lábjegyzetek
1 A mérés az ISO/IEC 24734 szabvány alapján, a tesztdokumentumok első sorozatának kihagyásával történt. További információ: http://www.hp.com/go/printerclaims. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a gazdagép

operációs rendszerétől, a csatlakozó és a monitor kapcsolatától, a szoftveralkalmazástól, az illesztőprogramtól és a dokumentum összetettségétől is függ.
2 A vezeték nélküli működés csak a 2,4 GHz-es és az 5,0 GHz-es frekvencián érhető el. További információ: http://www.hp.com/go/mobileprinting. A Wi-Fi® a Wi-Fi® Alliance® bejegyzett védjegye.
3 Instant Ink-regisztráció szükséges. Az Instant Ink nem minden országban érhető el. A kiválasztott előfizetés havi oldalszám-korlátozásától függően. A nyomtató HP által ajánlott, a nyomtatóhoz mellékelt útmutatóban leírt
üzembehelyezési folyamatának végrehajtását követő 7 napon belül el kell végezni az Instant Ink-regisztrációt. Ha a szolgáltatást nem mondja le a promóciós időszakban online a http://www.hpinstantink.com webhelyen, akkor
bank-/hitelkártyáját a választott előfizetésnek megfelelő havi szolgáltatási díjjal, valamint a vonatkozó adókkal és esetleges túlhasználati díjakkal terheljük meg. Az ügyfélnek a promóciós időszakban minden hónap végén
felszámítjuk az esetleges túlhasználati díjakat és vonatkozó adókat. A mellékelt tintapatron vagy toner használata az ajánlati időszakban benne van az árban. Nyomtatónként egy ajánlat váltható be. Az ingyenes Instant Inkhónapokról szóló ajánlat 2022. 04. 30. után módosulhat. Az ajánlat nem váltható be készpénzre. Az üzembehelyezési ajánlat összevonható más ajánlatokkal; további részletekért lásd a másik ajánlat feltételeit és kikötéseit. Az
igénybevételhez érvényes bank-/hitelkártya, e-mail cím és a nyomtatóval létesített internetkapcsolat szükséges. Az ajánlattal kapcsolatos további információk az online regisztrációs folyamat során válnak elérhetővé. A szolgáltatás
további részleteiért lásd a http://www.hpinstantink.com webhelyet.
4 Összesen akár 3 év HP-jótállás, melynek feltétele a HP+ telepítéskor történő aktiválása és az online regisztráció. A három év a következőkből tevődik össze: (1) egy év általános HP-jótállás; (2) egy év további HP-jótállás a HP+
beállításkor történő aktiválása révén; valamint (3) egyéves bónusz HP-jótállás, ha külön online regisztrál rá a nyomtató vásárlását követő 60 napon belül a www.hp.com/eu/bonuswarranty/ webhelyen. A HP-jótállásról további
információt a nyomtatóhoz mellékelt dokumentációban talál. A HP jótállási előnyei a vonatkozó fogyasztóvédelmi törvény által biztosított, az adásvételi szerződés előírásainak nem megfelelő termékekkel kapcsolatos helyi
jogszabályokban biztosított jogok sérelme nélkül alkalmazandók. A HP-jótállás semmilyen módon nem korlátozza vagy érinti az Ön jogszabályban foglalt fogyasztói jogait. További információ: www.hp.com/limitedwarranty.
5 A használatához le kell tölteni a HP Smart alkalmazást. További részletek a helyi nyomtatási követelményekről: http://www.hp.com/go/mobileprinting. Egyes funkciók/szoftverek csak angol nyelven érhetők el, illetve eltérnek az
asztali és mobilalkalmazásokban. Előfordulhat, hogy előfizetésre is szükség van; előfordulhat, hogy az előfizetés nem érhető el az összes országban. A részletekért lásd: http://www.hpsmart.com. A használatához internethozzáférés szükséges, amely külön vásárolható meg. Az összes funkció kihasználásához HP-fiók szükséges. Az alkalmazás-áruházakban megtekinthető a támogatott operációs rendszerek listája. A faxfunkciók csak fax küldésére
használhatók. 2 év után a HP Smart Advance speciális funkcióinak további használata havi díj ellenében lehetséges. A HP Smart Advance nem minden országban érhető el. További információ: http://www.hpsmart.com.
6 Összehasonlítva a legfeljebb 450 eurós, otthoni és irodai használatra szánt legkeresettebb, hálózati csatlakozásra képes tintasugaras és lézernyomtatók, valamint all-in-one eszközök többségénél használt OEM nyomtatási
alkalmazásokkal. Piaci részesedés az IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker CYQ4 2020-as végleges kiadása alapján. Az állítás a nyomtatógyártók mobil nyomtatóalkalmazásainak vizsgálatán, valamint a HP által megrendelt
2021. áprilisi Keypoint Intelligence-tanulmányon és tesztelésen alapul. A részletekért lásd a http://www.keypointintelligence.com/HPSmartApp webhelyet.
7 A csomaghasználat, a jogosult HP nyomtatóval fennálló internetkapcsolat, érvényes hitel-/bankkártya, e-mail cím és az Ön lakóhelye szerinti földrajzi területen elérhető házhozszállítási szolgáltatás alapján.
8 A HP Instant Ink 700 oldalas csomagjának havi előfizetési díja alapján (további oldalak megvásárlása nélkül), összehasonlítva a kategóriában elérhető hagyományos, A4 méretben nyomtató, a legtöbb EMEA-országban 200 eurónál,
az Egyesült Királyságban pedig 200 fontnál alacsonyabb árú színes tintasugaras nyomtatók és MFP készülékek többségével, normál kapacitású eredeti tintapatronok használatával nyomtatott ISO/IEC 24711 szerinti oldalak
oldalankénti költségének figyelembevételével. Ez a tanulmány nem veszi figyelembe az eladási árakat. A nem szabványos típusú hardverek és kiegészítők miatt a HP Ink Advantage nyomtatók nem képezik a tanulmány részét. A HP
megbízásából 2020 júliusában a Buyers Lab által elkészített tanulmány alapján, amelyben 2020. június 1-én nyilvánosan elérhető információkat vettek figyelembe. A vizsgált nyomtatók az IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker
adatbázisának 2020 első negyedévére vonatkozó végleges kiadásában meghatározott piaci részesedések alapján lettek kiválasztva. A részletekért látogasson el a http://www.keypointintelligence.com/HPInstantInkROW webhelyre.
9 Előfizetését bármikor módosíthatja vagy lemondhatja online. Ha lemondja HP Instant Ink-csomagját, visszaállhat eredeti HP normál vagy XL patronok használatára. A nagyobb csomagra váltás azonnal életbe lép. A díja
visszamenőlegesen vagy a következő számlázási ciklusban lesz kiszámlázva a felhasználó döntésétől függően. A kisebb csomagra váltás és a lemondás az aktuális számlázási ciklus utolsó napját követően lép érvénybe. A
részletekért tekintse meg a http://www.instantink.hpconnected.com/terms webhelyet.
10 A program elérhetősége változó. Az eredeti HP festékkazetták visszaküldése és újrahasznosítása jelenleg Ázsia, Afrika, Európa, illetve Észak- és Dél-Amerika több mint 60 országában, térségében és régiójában érhető el a HP
Planet Partners program keretében. A program elérhetősége változó. További részletek: http://www.hp.com/recycle.
11 A HP+ rendszer technológiájának használatával, a HP+ nélküli HP végfelhasználói nyomtatókkal összehasonlítva. A HP+ nyomtatók mindig használatra készen állnak. Fejlettebb csatlakozást kínálnak a Smart Driver és a Print/Scan
Doctor technológiával, magasabb szintű védelmet a Smart Security technológiával, nagyobb termelékenységet a 2 évig ingyenesen elérhető HP Smart Advance funkciókkal, és fenntarthatóbb működést a Forest First és az erdőirtás
hatásait ellensúlyozó nyomtatással.
12 A HP a világ erdőinek fenntartása, helyreállítása és védelme érdekében számos projektben partnerként együttműködik a WWF-fel és az Arbor Day Foundationnel. A HP+ használata esetén minden nyomtatás kezelése – a papír
márkájától függetlenül – a HP Forest Positive Framework programon keresztül történik az erdőirtás kockázatainak ellensúlyozása érdekében. A HP márkájú papír kizárólag bizonyítottan felelős erdőgazdálkodásból származó vagy
újrahasznosított anyagokból készül. Más papírmárkák esetében a HP a kulcsfontosságú régiókban – például Brazíliában – erdők helyreállításával, védelmével vagy kezelésével foglalkozó projektekbe fektet be, hogy ellensúlyozza a
HP+ ügyfelei által használt, esetleg nem felelősségteljesen gyártott papírok környezetre gyakorolt hatását. További információk: http://www.hp.com/forestfirst.
13 A HP Planet Partners program keretében (ahol elérhető) az újrahasznosított műanyag nyersanyagként szolgál az új eredeti HP festékkazetták és egyéb használati termékek gyártásához. További részletek:
http://www.hp.com/hprecycle.
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