H HP Inc. ανακαλύπτει ξανά
την Οικιακή Εκτύπωση για την
Ψηφιακή
Γενιά,
με
το
Μικρότερο All-in-One στον
κόσμο
Με εντυπωσιακές αποχρώσεις, οι νέοι DeskJet συνδυάζουν ιδανικά
στιλ και λειτουργικότητα, μόλις με €79
Η HP Inc. παρουσίασε την σειρά επόμενης γενιάς εκτυπωτών HP
DeskJet All-in-One (AiO), οι οποίοι αποτελούν την ιδανική
συσκευή για μοντέρνους καταναλωτές που επιθυμούν να παραμένουν
μόνιμα συνδεδεμένοι. Ειδικά σχεδιασμένοι για όσους έχουν
εξοικειωθεί με την ψηφιακή τεχνολογία, εκείνους που επιθυμούν
να εκτυπώνουν από Facebook, Instagram κ.ά., δύο από αυτούς
τους εκτυπωτές, οι HP DeskJet 3775 και HP Deskjet 3785, είναι
τώρα διαθέσιμοι στην ελληνική αγορά, διαθέτoυν το μισό μέγεθος
από τους υπόλοιπους εκτυπωτές Αll-in-Οne της κατηγορίας τους
(1), ωστόσο συνδυάζουν υψηλού επιπέδου δυνατότητες εκτύπωσης,
σάρωσης και αντιγραφής με εύκολη φορητότητα, κι όλα αυτά μόνο
στην ενδεικτική τιμή των €79 (2).

Έχοντας πρόσφατα συμπεριληφθεί στη λίστα του περιοδικού TIME
με τα 50 Πιο Επιδραστικά Γκάτζετ Όλων των Εποχών, αυτή η
ανασχεδιασμένη σειρά DeskJet προσφέρει την πιο εύκολη εκτύπωση
από smartphone ή tablet. Με την εντυπωσιακή τους απόχρωση, οι
HP DeskJet 3775 και 3785 ήρθαν όχι μόνο για να αξιοποιήσουν,
αλλά και για να γεμίσουν με ενέργεια τον χώρο. Περισσότεροι
χρωματικοί τόνοι αναμένεται να είναι διαθέσιμοι λίγο πριν από
τα Χριστούγεννα.
«Οι καταναλωτές διψούν για μικρές, ασύρματες συσκευές που
ταιριάζουν με τον τρόπο ζωής τους και τους παρέχουν τη
δυνατότητα να παραμένουν συνδεδεμένοι, κοινωνικοί και
παραγωγικοί, οπουδήποτε κι αν βρίσκονται», δήλωσε η Sue
Richards, general manager και vice president, HP Consumer
Printing. «Με την καινοτόμο, συναρπαστική του σχεδίαση και την
απλοποιημένη φορητή του συνδεσιμότητα από πρακτικά οποιαδήποτε
συσκευή ή κοινωνικό δίκτυο, ο νέος DeskJet της HP έρχεται να
αλλάξει ριζικά την παραδοσιακή εμπειρία εκτύπωσης στο σπίτι».
Επιπρόσθετα, η HP προσφέρει στο καταναλωτικό κοινό το πιο
διευρυμένο χαρτοφυλάκιο λύσεων ψηφιακής εκτύπωσης, που ξεκινά
από τον μικρότερο οικιακό εκτυπωτή στον κόσμο και καταλήγει
έως τα μεγαλύτερα ψηφιακά πιεστήρια στον κόσμο, παρέχοντας τη
δυνατότητα για εκτυπωτικές εργασίες κάθε μορφής, από
φωτογραφίες και έγγραφα έως συσκευασίες και επικαλύψεις

κτιρίων. Στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης drupa 2016, η
εταιρεία παρουσίασε με περηφάνια μια μεγάλη γκάμα με πάνω από
50 λύσεις που σηματοδοτούν την καινοτομία, ταχύτητα, απόδοση
και ισχύ της ψηφιακής εκτύπωσης.
Από το τηλέφωνο στον εκτυπωτή, άνετα και απρόσκοπτα
Η εγκατάσταση και εκτέλεση της απευθείας εκτύπωσης από φορητές
συσκευές δεν ήταν ποτέ ευκολότερη, χάρη σε ενσωματωμένες
λύσεις OS και τη φορητή εφαρμογή HP All-in-One Remote(3). Η
δωρεάν αυτή εφαρμογή παρέχει σημαντικές ασύρματες λειτουργίες
εκτύπωσης, αντιγραφής και σάρωσης από πρακτικά οποιοδήποτε
smartphone και tablet, συμπεριλαμβανομένων των συσκευών
Apple™, Android™ και Windows®. Με χρήση της λειτουργίας Wi-Fi
Direct (4), οι καταναλωτές μπορούν να εκτυπώνουν άμεσα από τις
φορητές συσκευές τους και να διατηρούν πρόσβαση στον εκτυπωτή
τους ακόμα και χωρίς δίκτυο.
Οι χρήστες μπορούν να εκτυπώνουν, να μοιράζονται και να
επεξεργάζονται τις φωτογραφίες τους από κοινωνικά δίκτυα όπως
Facebook, Instagram και Flickr, ή απευθείας από την κάμερα
ενός τηλεφώνου με τη δωρεάν εφαρμογή HP Social Media
Snapshots. Η HP διαθέτει επίσης ένα πρωτότυπο αυτοκόλλητο
φωτογραφικό χαρτί 4×5, παρασκευασμένο ειδικά για την εφαρμογή
Social Media Snapshots, ιδανικό για να μοιράζεστε εκτυπωμένες
φωτογραφίες με την οικογένεια ή τους φίλους σας, αλλά και για
να ομορφαίνετε ένα δωμάτιο ή μια ντουλάπα του σπιτιού σας.
Ενεργοποιώντας τη λειτουργία HP Printbot, οι χρήστες του
Facebook Messenger μπορούν με άνεση να εκτυπώνουν περιεχόμενο
μέσα από μια συνομιλία Facebook Messenger.
Τιμολόγηση και Διαθεσιμότητα6
Οι νέοι DeskJet 3775 και 3785 είναι είναι πλέον διαθέσιμοι σε
επιλεγμένα καταστήματα λιανικής στη Ελλάδα, με αρχική τιμή
€79.

