
 Uutistiedote 

1 / 2 

HP julkisti kaksi uutta 

ePrint-teknologialla 

varustettua LaserJet-

monitoimitulostinta 

 

 

 

HELSINKI, 11.5.2011 – HP:n vaikuttava tuotevalikoima vahvistuu kahdella 

uudella verkkoon liitettävällä HP LaserJet -monitoimitulostimella, jotka 

tuovat niin pk-yrityksille kuin suuryrityksille työnkulkua tehostavia 

ominaisuuksia, kuten ePrint-teknologian. Laiteuutuuksia ovat: 

— HP LaserJet Enterprise M4555 – Turvallinen ja helppokäyttöinen 

mustavalkomonitoimitulostin, joka on suunniteltu parantamaan 

yritysten tehokkuutta ja asiakirjojen käsittelyprosesseja. Laitteeseen 

kuuluu useita yrityksille suunnattuja työkaluja, kuten HP Web 

Jetadmin, joka tarjoaa alan tehokkainta valvontaa ja hallintaa, HP 

FutureSmart -laiteohjelmisto, joka varmistaa kaikkien laitteen 

ominaisuuksien olevan ajan tasalla, sekä HP Open Extensibility -

alusta, joka tekee HP:n sekä kolmannen osapuolen ratkaisujen 

kehittämisestä ja käyttöönotosta helpompaa. 

— HP LaserJet Pro M1217nfw – HP:n edullisin LaserJet-

monitoimitulostin, jolla voi tulostaa, skannata, faksata ja kopioida. 

Laitteessa on Ethernet-valmius sekä langattomat 

liitettävyysominaisuudet(1). Lisäksi laite hyödyntää useita HP:n 

innovatiivisia teknologioita, kuten HP Auto On/Auto Off -

toimintoa(2)sekä HP Smart Installia, jonka avulla asennukset hoituvat 

ilman asennus-CD-levyjä jopa viidessä minuutissa(3).  

HP:n FutureSmart-laiteohjelmisto helpottaa tulostinlaitteiston hallintaa 

huomattavasti luoden kaikille laitteille yhden yhtenäisen koodipohjan, 

jolloin uusia ominaisuuksia voi lisätä kerralla koko laitteistoon 

laiteohjelmiston päivityksinä. Päivityksillä voi säästää rahaa lisäämällä 

nykyisen laitteiston toimintoja. Lisäksi ne luovat pohjaa seuraavan 

sukupolven verkkosovelluksille. 

Lisätietoa HP:n uutuuslaitteista osoitteessa 

www.hp.com/go/businessprinting2011. 
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HP 

HP toimittaa teknologiaratkaisuja kuluttajille, yrityksille ja yhteisöille 

ympäri maailman. Yhtiön tarjonta kattaa IT-infrastruktuurin ja 

henkilökohtaisen tietojenkäsittelyn järjestelmät, erilaiset päätelaitteet, 

maailmanlaajuiset palvelut sekä kuvankäsittelyn ja tulostuksen ratkaisut. 

HP luo pilviteknologian ja liitettävyysominaisuuksien avulla maailmaan 

toimivia, suojattuja yhteyksiä, joiden avulla jokainen voi välittää 

merkityksellisiä sisältöjä. Lisätietoja HP:sta (NYSE, Nasdaq: HPQ) löytyy 

osoitteista www.hp.fi ja www.hp.com.  

(1) Langaton käyttö on riippuvainen fyysisestä ympäristöstä sekä etäisyydestä tukiasemaan.  

(2) HP Smart Install toimii vain Windows-käyttöjärjestelmällä. Perustuu USB-asennukseen. 

Todelliset asennusajat saattavat vaihdella tulostimesta ja asetuksista riippuen. 

(3) HP Auto-On- ja Auto-Off -toiminnot vaihtelevat tulostimesta ja asetuksista riippuen. 

 

Microsoft and Windows are U.S. registered trademarks of Microsoft Corporation. 

 

This news release contains forward-looking statements that involve risks, uncertainties and 

assumptions. If such risks or uncertainties materialize or such assumptions prove incorrect, the 

results of HP and its consolidated subsidiaries could differ materially from those expressed or 

implied by such forward-looking statements and assumptions. All statements other than 

statements of historical fact are statements that could be deemed forward-looking statements, 

including but not limited to statements of the plans, strategies and objectives of management for 

future operations; any statements concerning expected development, performance or market share 

relating to products and services; any statements regarding anticipated operational and financial 

results; any statements of expectation or belief; and any statements of assumptions underlying any 

of the foregoing. Risks, uncertainties and assumptions include macroeconomic and geopolitical 

trends and events; the competitive pressures faced by HP’s businesses; the development and 

transition of new products and services (and the enhancement of existing products and services) to 

meet customer needs and respond to emerging technological trends; the execution and 

performance of contracts by HP and its customers, suppliers and partners; the achievement of 

expected operational and financial results; and other risks that are described in HP’s Quarterly 

Report on Form 10-Q for the fiscal quarter ended January 31, 2011 and HP’s other filings with the 

Securities and Exchange Commission, including but not limited to HP’s Annual Report on Form 10-

K for the fiscal year ended October 31, 2010. HP assumes no obligation and does not intend to 

update these forward-looking statements. 
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