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HP julkistaa pienimmän 

värilasermonitoimitulostimensa  

HP LaserJet Pro 100 color MFP M175nw parantaa pk-

yritysten tehokkuutta ja tuottavuutta 

  

 

 

Helsinki, 19.7.2011 – HP julkisti tänään kaikkien aikojen pienimmän 

värilasermonitoimitulostimensa(1). HP LaserJet Pro 100 color MFP 

M175nw on suunniteltu erityisesti pk-yritysten käyttöön. Laitteen 

ammattilaistasoiset tulostus-, kopiointi- ja skannaustoiminnot, sekä 

aikaa ja kustannuksia säästävät ominaisuudet tekevät siitä älykkään ja 

strategisen sijoituksen.  

HP LaserJet Pro 100 color MFP M175nw päihittää kilpailevat 

lasertulostimet tehokkaiden ja energiaa säästävien toimintojensa, kuten 

Instant-on -teknologian, HP Auto-Off -toiminnon(2), Ethernet-valmiuden 

ja langattoman liitettävyyden(3)
 ansiosta. Tehokkaan laitteen myyntihinta 

on 299 euroa(4). 

HP:n ePrint-teknologian avulla tulostus onnistuu kätevästi missä ja 

milloin tahansa. Sähköpostit, valokuvat ja asiakirjat tulostuvat 

kannettavista laitteista kätevästi mihin tahansa ePrint-toiminnolla 

varustettuun HP-tulostimeen(5). 

“HP:n M175-sarjan tulostimet vastaavat pienempien yritysten 

erityistarpeisiin, ja tuottavat laadukkaita ja ammattilaistasoisia 

tulosteita”, kertoo HP:n EMEA-alueen LaserJet-yksikön Marketing 

Manager Robert Dinkelacker. ”Kirkkaiden värien, pienen 

ympäristöjalanjäljen ja matalan energiankulutuksen ansiosta HP LaserJet 

Pro 100 color MFP M175nw on pk-yrityksille luotettava ja arvokas 

työväline.” 

HP 

HP luo teknologiaratkaisuillaan uusia mahdollisuuksia vaikuttaa 

ihmisten, yritysten, organisaatioiden ja yhteiskuntien jokapäiväiseen 

elämään. HP on maailman suurin teknologiayritys, jonka tarjonta kattaa 

tulostusratkaisut, henkilökohtaisen tietojenkäsittelyn, ohjelmistot, 

palvelut ja IT-infrastruktuurin. Lisätietoja HP:sta (NYSE: HPQ) löytyy 

osoitteista www.hp.fi ja www.hp.com. 
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(1) Tuotteen mitat: 441 mm x 421 mm x 338 mm (leveys, syvyys, korkeus). 

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

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

Aktiiviset VPN-yhteydet saattavat rajoittaa toimivuutta.  

(4) Arvioitu myyntihinta. Todellinen hinta saattaa vaihdella. 

(5) Vaatii internet-yhteyden tulostimeen. Tulostusajat saattavat vaihdella. Luettelo tuetuista 

asiakirja- ja kuvatyypeistä osoitteessa www.hp.com/go/ePrintCenter. Jotkut HP LaserJet -

tuotteet vaativat laiteohjelmistopäivityksen. 

 

 

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 April 30, 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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