HPs ingeniører lagde tonerpartiklene slik at de smelter raskt,
så du kan levere på tid.

Reinvent Impact.
Original HP Toner.

Laget for å fungere
gang på gang.
Stol på HP
originalkassetter for
konsekvent ytelse.

Kvalitetsutskrifter
du kan være stolt av.
Opplev uslåelig
utskriftskvalitet ved bruk
av HP originalkassetter.

®

Tlf.: 23 33 89 50
E-post: post@lasertone.no
www.lasertone.no
Les mer på: www.lasertone.no/hpprint

Det miljøvennlige valget
HP originalkassetter er
designet med tanke på
enkel gjenvinning og
mindre avfall.

Vår erfaring – din fordel

I Laser Tone har vi et intenst fokus på det vi er gode på og en spisskompetanse som få andre
kan måle seg med. Selgerne og teknikerne våre har høyeste sertifiseringsgrad i de beste
partnerprogrammene til noen av bransjens største merkevarer. Dette gjør at vi kan tilby et unikt
produktsortiment til svært gode priser. Med tett samarbeid med flere ledende produsenter,
kan vi dessuten tilpasse løsningene til hver enkelt kunde, i stedet for å tilpasse kunden til vår
portefølje!
Stanseveien 16, Oslo, 0975 • Postboks 132 Kalbakken, Oslo, 0902

Når farge, størrelse
& kvalitet teller
Velg den perfekte HP-skriveren til ditt behov

®

Møt verdens sikreste skrivere*
HP har standard sikkerhetsbeskyttelse integrert i sine printere. Det er kanskje ikke alle som tenker over at en
printer kan bli utsatt for hacking på lik linje med en pc. Men dagens printere er mer enn bare skrivere; de skanner,
sender og lagrer sensitiv informasjon. Trenger du en printer til hjemmekontoret, kontoret, under disken eller en
A3 printer? Velg en av våre HP-printere, og få en av verdens sikreste skrivere*.

Enkel
mobilutskrift

Data- og
dokumentsikkerhet
i verdensklasse

Tosidig
utskrift

Profesjonelle
resultater,
lavere utgifter

Kvalitetssikret
original HP toner

Kvalitetssikret
originalt HP blekk

Bedrifter opptil 5 ansatte

Bedrifter opptil 30 ansatte
PC Magazine, 10/28,
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Mye ytelse i en liten
pakke

Profesjonell
fargekvalitet

Store utskrifter på
små kontorer

Perfekt for butikk
- under disken!

Maksimal verdi og
hastighet

A3 fargeutskrifter i
store volumer

HP Color LaserJet
Pro MFP M277dw

HP OfficeJet Pro
8730 AiO

HP OfficeJet Pro 7740
Wide Format AiO

HP LaserJet Pro
M402dne

HP PageWide Pro
477dw

HP LaserJet Enterprise
color MFP M775z+

Enkelt oppsett og utskrifter
på 1-2-3

Opptil 50% lavere kostnad per
side enn laserskrivere

Høy ytelse i en kompakt pakke
med A3-utskrifter

Rask og driftssikker skriver
som tar veldig lite plass

Allround kontorskriver med
utrolig hastighet til lav pris

Utvid mulighetene med stor
funksjonsbredde

A3

A3
Anbefalt antall brukere: 1-5

Anbefalt antall brukere: 1-5

Anbefalt antall brukere: 1-5

Anbefalt antall brukere: 3-10

Anbefalt antall brukere: 3-10

Anbefalt antall brukere: 10-30

Veil. pris: X.XXX,- eks mva

*
Påstanden gjelder enheter i HP Enterprise-klassen og er basert på HPs sammenlikning av publiserte funksjoner for innebygd sikkerhet i konkurrerende skrivere i samme klasse i 2016. HP er
de eneste som tilbyr en kombinasjon av sikkerhetsfunksjoner for integritetssjekking, helt ned til BIOS med selvhelbredende funksjoner. En FutureSmart Service Pack-oppdatering kan være
nødvendig for å aktivere sikkerhetsfunksjoner. For mer informasjon: www.hp.com/go/printersecurityclaims

