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HP Analogtan Dijital Yayımcılığa Geçişi 

Hızlandırıyor 

Yeni HP Indigo ve Mürekkep Püskürtmeli Web baskı 

makineleri daha fazla hız, ortam seçeneği ve görüntü 

kalitesi sunuyorlar 

 

 

 

TEL AVİV, İsrail, 13 Mart 2012 - HP, baskı hizmeti sağlayıcıları (PSP'ler) 

ve yayımcıların isteğe göre uyarlanmış, kısa süreli ve kişiye özel yayımlar 

için artan pazar talebini karşılamalarına yardımcı olmak amacıyla daha 

fazla esneklik ve daha yüksek verimlilik sunan yeni dijital baskı 

çözümlerini duyurdu.  

HP'nin 3-16 Mayıs tarihleri arasında Düsseldorf, Almanya'daki drupa 

ticaret fuarında görücüye çıkaracağı çözümler şunları kapsıyor: 

— Yüksek hacimli kitap basımı için daha yüksek monokrom hızlar 

(dakikada 244 metre/800 feet)(1)  sunan HP T360 ve T410 Renkli 

Mürekkep Püskürtmeli Web Baskı Makineleri ve daha yüksek renkli 

hızlar (dakikada 122 metre, 400 feet)(2) sunan HP T230 Renkli 

Mürekkep Püskürtmeli Web Baskı Makinesi. 

— Kaliteli ve renkli ders kitapları, dergiler, kılavuzlar ve ticari gazetelerin 

tek seferlik ve kısa ya da orta vadeli üretimi için yüzde 33 daha hızlı 

üretim sağlayan(3), yüksek hacimli, rulo beslemeli HP Indigo W7250 

Dijital Baskı Makinesi.   

— Kitap imzaları dahil olmak üzere çeşitli yayımcılık uygulamalarının 

baskı işlemlerine uygun, B2 boyut formatındaki (750 x 530 milimetre 

[mm] / 29,5 x 20,9 inç) ilk ofset kaliteli dijital baskı makinesi olan HP 

Indigo 10000 Dijital Baskı Makinesi. Önümüzdeki yıl piyasaya 

sürülecek olan bu ürün, HP Indigo'nun rakipsiz baskı kalitesini ve 

kapsamlı ortam esnekliğini sunuyor.`  

— Daha fazla esneklik ve verimlilik, geliştirilmiş otomasyon(4) ve kitap 

kapağı basımı için seçkin özel efektler sunan, tabaka beslemeli HP 

Indigo 7600 Dijital Baskı Makinesi.  
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Teknolojideki gelişmeler, baskı hizmetlerinin yayımcılık sektörünün 

dönüşümünde oynadığı önemli ve gelişen rolü vurguluyor.  E-kitaplar ve 

dergilerin tablet nüshaları basılı kopyalara duyulan talebi azaltırken, 

dijital baskı uygun maliyetli yayımcılık uygulamaları için yaygın bir 

çözüm haline geliyor.   

Yayımcılar, basımdan sonra kârlı bir şekilde sunabilecekleri yayım 

sayısını artırabilmek için dijital baskıyı daha da çok kullanıyorlar.  

Ayrıca, dijital baskı hizmetleri internet üzerinden sipariş verilen kişiye 

özel çocuk kitapları gibi isteye göre hazırlanan ve niş yayımlara duyulan 

talebi de karşılıyor.  

Trendler bir araya gelerek önemli bir büyüme sağlıyorlar: Sektör 

araştırma firması INTERQUEST'e göre, dijital kitap basım sektörünün 

2015'e dek yılda yaklaşık yüzde 30 oranında büyüme göstermesi 

bekleniyor.(5) 

"Yayımcılık endüstrisi dijital baskı kalitesi, verimlilik ve sunulan 

özelliklerde yapılan sürekli yeniliklerin hız verdiği yadsınamaz bir geçiş 

sürecinde," diyor HP Grafik Çözümleri Şirketi  kıdemli başkan yardımcısı 

Christopher Morgan. "Bu değişen pazarda başarılı olmaya çalışan 

şirketler, baskı ve tedarik zinciri maliyetlerinin düşürülmesinden yeni iş 

modellerinin oluşturulmasına dek müşterilerine değer katmanın yeni 

yollarını buluyorlar."  

Baskı yönetiminde yayımcılar için daha az risk, daha fazla kazanç 

HP'nin dünya çapında kullanılan 60'dan fazla mürekkep püskürtmeli web 

baskı makinesinin kullanıcıları arasında Kuzey Chelmsford, 

Massachusetts'deki Courier Corp.; Fransa'daki CPI Group; ve 

Toronto'daki Webcom gibi önde gelen kitap yayımcıları bulunuyor ve bu 

firmalar yayımcılık müşterilerinin kârlılıklarını artırmak için birden fazla 

HP Mürekkep Püskürtmeli Web Baskı Makinesi kullanıyorlar. 

Daha hızlı, dakikada 244 metrelik (800 feet) monokrom baskı hızları 

sayesinde, 762 mm'lik (30 inç) HP T360 ve 1.066 mm'lik (42 inç) HP 

T410 Renkli Mürekkep Püskürtmeli Web Baskı Makineleri, kitap 

yayımcılarının teslim sürelerini kısaltmalarına ve kaliteden taviz 

vermeksizin birim maliyetlerini düşürmelerine yardımcı oluyorlar.  

"Mono baskı hızının dakikada 800 feet'e çıkarılması, mürekkep 

püskürtmeli baskıyı kitap yayımcıları için daha da cazip bir hale getirdi," 

diyor Brimstone Hill Associates başkanı ve sektör analisti Noel Ward.  

http://www.inter-quest.com/
http://www.hp.com/go/gsb
http://www.hp.com/hpinfo/newsroom/press_kits/2012/HPPredrupa12/ChristopherMorganbio.pdf)
http://www.courier.com/
http://www.cpibooks.com/
http://www.webcomlink.com/
http://brimstonehill.com/welcometobrimstonehill.html
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"Verimlilik ve maliyetlerin kontrol edilmesi çok önemli ve bu makinelerde 

daha fazla mono baskı hızı her zaman tercih edilen bir özellik." 

HP T230 Renkli Mürekkep Püskürtmeli Web Baskı Makinesi, 558 mm'lik 

(22 inç) üretim ortamlarındaki renkli yayımcılık görevlerine yeni verimlilik 

ve maliyet avantajları sağlıyor.  HP T200 ile karşılaştırıldığında, HP T230 

modeli yüzde 100 hız artışıyla monokrom ve renkli baskıda dakikada 

122 metre (400 feet) baskı yapabilirken, standart görüntüleme modunda 

HP T200 modeliyle aynı yüksek kaliteyi sunuyor.    

HP T230, T360 ve T410 baskı makinelerinin yeni özellikleri, bu yılın 

ilerleyen zamanlarında mevcut HP T200, T300, T350 ve T400 Renkli 

Mürekkep Püskürtmeli Web Baskı Makinesi müşterileri için opsiyonel 

güncelleme olarak sunulacaklar.   

HP Mürekkep Püskürtmeli Web Baskı Makineleri, ayrıca Arjowiggins 

şirketinin tüketim sonrası yüzde 100 geri dönüşümlü kaplamalı kağıdı ve 

Appleton Coated şirketinin Utopia Inkjet Gloss kağıdı dahil olmak üzere 

yeni ortam seçenekleri de sunuyorlar.  

Bunlara ek olarak, kağıt tedarikçileri Metsä Board/M-Real ve 

Arjowiggins, HP Renkli Mürekkep Püskürtmeli Web Baskı Makinelerinde 

üstün performans sunan kağıtlar geliştirmek için HP ile birlikte çalıştıklarını 

duyurdular.  HP, ayrıca, kaplamasız kağıtların yanı sıra kaplamalı 

kağıtları da içerecek şekilde ColorPRO Technologies'i kullanarak 

mürekkep püskürtmeli web baskı makinesi ortam yelpazesinin 

genişletildiğini duyurdu.   

Yeni son işlem ekipmanları arasında, yayımcılık uygulamalarında 

dayanıklılık ve mükemmel görünüm için HP T300 ve T350 üretim 

hatlarında hat içi UV veya sulu kaplama sağlayan Epic Products 

International firmasının Epic WebCoat 350 ürünü bulunuyor. Müşterilere 

sunulan son işlem çözümleri yelpazesini genişletmek amacıyla, baskı son 

işlem sistemlerinde küresel birlider olan Muller Martini  HP T410'un 

yüksek üretimine ayak uyduran daha yüksek bir çalışma hızı sunan yeni, 

1.066 mm'lik (42 inç) SigmaLine hat içi dijital kitap basım sistemini 

geliştirdi. 

HP Indigo yayımcılık sektörünün büyümesini hızlandırıyor 

HP Indigo dijital baskı makineleri, yayımcılık piyasasında değer 

oluşturmak ve kazanmak için iş modellerini geliştirerek daha fazla fırsat 

http://h10088.www1.hp.com/cda/gap/display/main/index.jsp?zn=gap&cp=20000-13698-25954-27038-27039%5e308872_4041_100__
http://h10010.www1.hp.com/wwpc/us/en/sm/WF05a/18972-18972-3960978-2511410-3960979-3961029.html?dnr=1
http://h10010.www1.hp.com/wwpc/us/en/sm/WF05a/18972-18972-3960978-215168-3960979-5096391.html?dnr=1
http://h10088.www1.hp.com/cda/gap/display/main/index.jsp?zn=gap&cp=20000-13698-25954-27038-27585%5E345954_4041_100__
http://h10088.www1.hp.com/cda/gap/display/main/index.jsp?zn=gap&cp=20000-13698-25954-27038-27585%5E345954_4041_100__
http://www.arjowiggins.com/
http://www.appletoncoated.com/
http://www.mreal.com/
http://www.colorprotechnology.com/
http://epicproducts.com/
http://epicproducts.com/
http://www.mullermartini.com/
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sunuyor.  

2011 yılında, dünyanın dört bir köşesindeki önde gelen basım ve yayım 

firmaları baskı makinelerinin sunduğu sayısız avantaja yatırım yaptığı 

için, yayımcılık piyasası HP Indigo'nun en hızlı büyüyen dikey segmenti 

oldu. Geleneksel yayımcılar, HP Indigo ile basılması için sipariş verdikleri 

kitap miktarını artırdılar ve ve Blurb ve Lulu gibi sektör liderleri dahil 

olmak üzere çevrimiçi özel kitap sağlayıcıları Indigo kullanılan, tam 

renkli, istek üzerine basılan kitaplara duyulan talepte artış görmeye 

devam ettiler.    

Dünya çapında 60'dan fazla kurulumu yapılan HP Indigo W7200 Dijital 

Baskı Makinesi, HP Indigo'nun yayımcılık alanındaki hızlı büyümesini 

yönlendiren başlıca ürün olarak göze çarpıyor. HP Indigo W7200 

müşterilerinin büyük bölümü, baskı makinelerini yalnızca yoğun renk 

kullanılan yemek kitapları, çocuk kitapları, ders kitapları, öğretmen 

kitapları, bilimsel, teknik ve medikal dergiler gibi yayımcılık uygulamaları 

için kullanıyorlar.  

HP, renk üretimini yüzde 33 oranında artıran(6) Gelişmiş Verimlilik 

Modunu (EPM) kullanan HP Indigo W7250 Dijital Baskı Makinesiyle bu 

üstün performanslı platformunu güncelliyor.  

Haziran ayında piyasaya sürülecek olan baskı makinesinin yüksek tam 

renkli baskı hızı, vardiyada üretilen sayfa sayısını artırırken sayfa başına 

maliyeti azaltıyor; bu faktörler PSP'lerin dijital baskı makinesinde 

ekonomik bir şekilde üretebilecekleri yüksek kaliteli ve renkli kitap sayısını 

artırarak kitap yayımcılığında ofsetten dijitale geçişi hızlandırıyor.    

Yeni 340 mm (13,4 inç) genişliğindeki HP Indigo W7250 modeli, ayda 

10 milyon tam renkli, A4 veya mektup boyutunda sayfa baskısı yapmak 

için tasarlandı ve özel, yüksek hacimli yayımcılık uygulamaları için 

ihtiyaç duyulan istisnai kaliteyi ve verimliliği sunuyor. HP Indigo W7200 

gibi, HP Indigo W7250 modeli de hemen hemen tüm standart 

kaplamasız veya kaplamalı ofset ürünlere uyumluluk sağlayan hat içi 

ortam astarlama ünitesine sahip.  

HP Indigo W7200 kullanıcıları, bu yaz piyasaya sürülecek olan 

opsiyonel güncellemeyle yeni baskı makinesinin EPM özelliğine ve 

HP Indigo W7250 modelindeki diğer iyileştirmelere sahip 

olabilecekler.   

http://www.blurb.com/
http://www.lulu.com/
http://h10010.www1.hp.com/wwpc/us/en/sm/WF05a/18972-18972-236257-90275-3638783-3919427.html?dnr=1
http://h10010.www1.hp.com/wwpc/us/en/sm/WF05a/18972-18972-236257-90275-3638783-3919427.html?dnr=1
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B2 formatlı HP Indigo 10000 sayesinde daha iyi kitap basımı ve ciltleme 

2013 yılının başlarında satışa sunulacak olan tabaka beslemeli HP 

Indigo 10000 Dijital Baskı Makinesi, HP Indigo'nun gerçek ofset 

kalitesindeki baskı avantajlarını hemen hemen tüm yayımcılık işlerini 

destekleyen B2 baskı boyutu formatına getiriyor.    

HP Indigo 10000 standart üretim modunda saatte 3.450 adet dört renkli 

yaprağa baskı yapabilirken, EPM kullanıldığında saatte 4.600 renkli 

tabakala yüzde 33 daha hızlı üretim yapabiliyor.  Standart boyutlu 

kitaplar için imzalar veya daha büyük, çok sayfalı empozisyonların 

yazdırılmasının yanı sıra, baskı makinesi B2 tabaka boyutuyla dümdüz 

açılan kitaplar, sehpa kitapları ve kitap kaplarının etkin üretimine imkan 

veriyor.  

Baskı makinesinin B2 formatı, aynı zamanda PSP'lerin birçok yayımcının 

ciltleme kalitesi beklentilerini karşılayabilmek amacıyla standart formatlı 

kitapların "büyük grenli" basımını ve ciltlenmesini gerçekleştirmelerine 

yardımcı oluyor. HP Indigo 10000'in sekiz ve 16 sayfalık imza 

yerleşimlerini destekleyebilmesi, birçok PSP'nin ofset baskılı tabakalarla 

kullanmakta olduğu imzalı kitap ciltleme yöntemleriyle uyumluluk sağlıyor. 

HP, ayrıca, HP Indigo 10000 için iki adet aynı veya farklı hatta son işlem 

seçeneğini de duyurdu. MBO'nun imzalı katlayıcısı, PSP'lerin genellikle 

kitap ciltleme işlerinde gerekli görülen son işlemlerin atıklarını ortadan 

kaldırırken, imzalı katlama işleri için tamamen otomatik kurulum sunuyor.  

Katlayıcı, ruloda baskı yapılan ardışık işlerin farklı formatları için 

otomatik yeniden konfigürasyon yaparak, PSP'lere sürekli verimlilik 

avantajı sunuyor.   

Diğer yeni son işlem çözümü olan Horizon SmartStacker otomatik olarak 

ciltlemeye hazır, harmanlanmış ve istiflenmiş kitap yığınları üreten bir 

dilme-birleştirme-istifleme sistemi.  

Kitap kapakları için yeni efektlerle A3 boyutunda daha hızlı üretim 

HP Indigo 7000 serisi tabaka beslemeli çözümlerin başarısını temel alan 

HP, yeni HP Indigo 7600 Dijital Baskı Makinesini piyasaya sürüyor. 

Daha yüksek verimlilik, artırılmış otomasyon ve geliştirilmiş esneklik sunan 

HP Indigo 7600, standart üretim modunda dakikada 120 adet 

A4/mektup boyutunda sayfaya baskı yapabilirken EPM kullanıldığında 

dakikada 160 sayfayla yüzde 33 daha hızlı üretim gerçekleştiriyor.(7)  

drupa 2012'de satışa sunulacak olan HP Indigo 7600, ayrıca PSP'lerin 

http://www.mbo-folder.de/home_startseite.htm
http://h10010.www1.hp.com/wwpc/us/en/sm/WF05a/18972-18972-236257-90275-3638783-3722856.html?dnr=1
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aşağıda belirtilenler gibi yeni özel efektleri kullanarak üstün kaliteli kitap 

kapakları hazırlamalarına da yardımcı oluyor: 

— Tabakatan 50 mikron daha yukarıda duran görüntüler oluşturmak için 

çoklu mürekkep katmanlarının kullanıldığı kabarık baskı. 

— Kullanıcının yaprağa içe veya dışa doğru gofre vermek için 3 

dakikadan daha kısa bir süre içerisinde baskı makinesinde kalıp 

oluşturmasına imkan veren doku efekti.   

— PSP'lerin özel ve farklı parlaklık efektleri oluşturmalarına imkan veren 

dijital filigran basımı. 

Profesyonel fotoğrafçılık kitapları ve siyah-beyaz fotoğrafların kullanıldığı 

diğer projeler için, HP Indigo 7600 baskı makinesi standart, işlem renkli 

siyah mürekkep ve çift tonlu yazdırma işleminde yeni, opsiyonel Açık 

Siyah mürekkebi kullanarak yüksek kaliteli gri ton görüntüleme sunuyor.(8)   

HP Indigo 7600 baskı makinesi, ayrıca, aynı hat veya farklı hatta kesme-

birleştirme-istifleme sistemi olan Lasermax Roll Systems’ PageReady 

sistemini kullanarak tamamen son işlemleri tamamen otomatik olarak 

gerçekleştiriyor. 

Güncellenen SmartStream araçları dijital yayımcılık iş akışlarını 

geliştiriyor 

HP Indigo baskı makineleri için yeni HP SmartStream ve HP SmartStream 

Çözümleri Ortak programı iş akışı çözümleri şunları kapsıyor:  

— Kısa sürede yüksek hacimlerin üretilmesi ve teslim edilmesiyle ilgili 

zorlukların üstesinden gelinmesini sağlayan, teslim süresini kısaltan ve 

kârlılığı artıran yeni bir üretim yönetim sistemi olan HP SmartStream 

Üretim Merkezi. Bu yılın ilerleyen dönemlerinde piyasaya sürülecek 

olan HP SmartStream Üretim Merkezi çoklu iş akışlarını birleştirir; 

gerçek zamanlı, detaylı, uçtan uca üretim durumunu gösterir; ve 

PSP'lerin iş sürecini ve önceliklerini yönetmelerine imkan verir.         

— Görev işleme, yığınlama ve akış işlemlerini büyük ölçüde kısaltan 

çoklu taramalı görüntü işlemcisi mimarisi ile HP Indigo 10000 B2 

formatını ve diğer yüksek hacimli uygulamaları destekleyen dijital bir 

çözüm olan HP SmartStream Production Pro Print Sunucusu versiyon 

5.(9)  Sunucu, karmaşık yazdırma sunucusu görevlerini yönetmek için 

web tabanlı kullanıcı arayüzünü kullanır ve yeni, otomatik ICC katman 

http://www.lasermaxroll.com/cut-sheet/caribbean/pageready/
http://www.lasermaxroll.com/cut-sheet/caribbean/pageready/
http://www.hp.com/go/smartstream
http://h10088.www1.hp.com/cda/gap/display/main/index.jsp?zn=gap&cp=20000-13698-15259-15365%5e251342_4041_100__
http://h10088.www1.hp.com/cda/gap/display/main/index.jsp?zn=gap&cp=20000-13698-15259-15365%5e251342_4041_100__
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profilleme ve son işlem kurulum özelliklerine sahiptir.    

— HP SmartStream Director İnternetten Yazdırma çözümü, HP 

SmartStream Designer değişken veri tasarım ve uygulama yazılımı ve 

HP SmartStream Production Analyzer baskı takip çözümünün en son 

versiyonları.  

Daha fazla bilgi için www.hp.com/go/HPPredrupa12, 

www.hp.com/go/drupa adreslerini ziyaret edebilir, 

www.twitter.com/hpgraphicarts adresindeki HP Graphic Arts Twitter 

hesabını takip edebilir ve www.youtube.com/hpgraphicarts adresindeki 

YouTube kanalını izleyebilirsiniz. #HPdrupa etiketini kullanarak sohbete 

katılabilir veya takip edebilirsiniz. 

HP, ayrıca, 14 Mart saat 11:00'de (Doğu Saatiyle) 

www.hp.com/go/historynow adresinde gerçekleştirilecek internet 

seminerinde en yeni gelişmeleri ele alacak.   

HP Hakkında 

HP insanlar, şirketler, devletler ve toplumlar üzerinde anlamlı bir etki 

bırakmak için yeni teknoloji imkanları oluşturur. Dünyanın en büyük 

teknoloji şirketi HP, müşteri sorunlarını çözebilmek için basım, kişisel bilgi 

işlem, yazılım, hizmetler ve IT altyapısını kapsayan bir portföyü bir araya 

getiriyor. HP (NYSE: HPQ) hakkında daha fazla bilgiyi 

http://www.hp.com adresinde bulabilirsiniz. 

(1) HP T300, T350 ve T400 Renkli Mürekkep Püskürtmeli web baskı makineleri için 

monokrom baskı hızlarıyla karşılaştırıldığında. 

(2) HP T200 Renkli Mürekkep Püskürtmeli Web Baskı Makinesinin renkli yazdırma 

hızlarıyla karşılaştırıldığında. 

(3) Dört renkli hızda HP Indigo W7200 baskı makinesiyle karşılaştırıldığında. 

(4) HP Indigo 7500 Dijital Baskı Makinesiyle karşılaştırıldığında. 

(5) INTERQUEST, 2012. 

(6) Hız, ikili baskıda dakikada 240 adet A4/mektup boyutunda sayfadan (dakikada 

29,87 m / 98 feet) Gelişmiş Verimlilik Modunda ikili baskıda dakikada 320 sayfaya 

(dakikada 39,9 m / 131 feet) çıkmaktadır.  

(7) Dört renkli hızda HP Indigo 7500 baskı makinesiyle karşılaştırıldığında. Hız, dört 

renkli modda dakikada 120 adet A4/mektup boyutunda sayfadan (saatte 3.200 

adet 330 x 482 mm / 13 x 19 inç tabaka) Gelişmiş Verimlilik Modunda dakikada 

160 sayfaya (saatte 4.800 tabaka) çıkmaktadır.  

(8) İşlemde yalnızca siyah HP ElectroInk kullanılan diğer HP Indigo baskı makinesi 

modelleriyle karşılaştırıldığında. 

(9) HP SmartStream Production Pro Print Sunucusunun önceki versiyonlarıyla 

karşılaştırıldığında. 

 

http://www.hp.com/go/HPPredrupa12
http://www.hp.com/go/drupa
http://www.twitter.com/hpgraphicarts
http://www.youtube.com/hpgraphicarts
http://twitter.com/#!/search/%23HPdrupa
http://www.hp.com/go/historynow
http://www.hp.com/printers
http://www.hp.com/country/us/en/prodserv/computers.html
http://www.hp.com/country/us/en/prodserv/computers.html
http://www8.hp.com/us/en/software/enterprise-software.html
http://www8.hp.com/us/en/services/it-services.html
http://www8.hp.com/us/en/solutions/solutions-detail.html?compURI=tcm:245-785656
http://www.hp.com/
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Bu basın bildirisi çeşitli riskleri, belirsizlikleri ve varsayımları kapsayan ileriye yönelik ifadeler 

içermektedir. Söz konusu riskler veya belirsizliklerin gerçeğe dönüşmesi ya da varsayımların yanlış 

çıkması durumunda, HP'nin ve ona bağlı iştiraklerin elde ettiği sonuçlar söz konusu ileriye yönelik 

ifadeler ve varsayımlarda belirtilenler ya da ima edilenlerden farklı olabilir.  Yeniden yapılandırma 

ve entegrasyon planlarının gerçekleştirilmesi dahil olmak üzere gelecekteki faaliyetler için yönetim 

planları, stratejileri ve hedefleriyle ilgili ifadeler; ürünler ve hizmetlerin beklenen gelişimi, performansı 

ya da pazar payıyla ilgili ifadeler; öngörülen operasyonel ve finansal sonuçlarla ilgili ifadeler; 

beklentiler veya inançlarla ilgili ifadeler; ve yukarıda belirtilenleri destekleyen varsayımlarla ilgili 

ifadeler dahil olmak üzere, ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla geçmişteki gerçeklerle ilgili 

ifadeler dışındaki tüm ifadeler, ileriye yönelik ifade olarak kabul edilebilir.  Riskler, belirsizlikler ve 

varsayımlar makroekonomik ve jeopolitik trendleri ve olayları; HP'nin şirketlerinin karşılaştığı rekabet 

baskılarını; müşteri ihtiyaçlarının karşılanması ve teknolojik trendleri yakalamak için yeni ürünlerin ve 

hizmetlerin geliştirilmesini ve değiştirilmesini (ve mevcut ürünler ve hizmetlerin iyileştirilmesini); HP ve 

onun müşterileri, tedarikçileri ve ortakları tarafından sözleşmelerin imzalanmasını ve uygulanmasını; 

üçüncü taraflardan lisansla alınan fikri mülkiyetler dahil olmak üzere HP'nin fikri mülkiyet varlıklarının 

korunmasını; entegrasyon ve şirket birleşimi ve yatırım işlemleriyle ilgili diğer riskleri; kilit çalışanların 

işe alınmasını ve işte tutulmasını; yeniden yapılandırma ve entegrasyon planlarının uygulanması ve 

zamanlamasıyla ilgili beklentileri ve varsayımları; devam eden soruşturmalar, iddialar ve ihtilafların 

çözümlenmesini; ve 31 Ekim 2011'de sona eren mali yıl için HP'nin Yıllık Raporunda Form 10-K'da 

açıklanan diğer riskleri ve HP'nin Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna yaptığı diğer başvuruları 

kapsamaktadır.  HP, ileriye yönelik bu ifadelerin güncellenmesiyle ilgili hiçbir yükümlülük kabul 

etmemekte ve güncelleme yapmayı planlamamaktadır. 
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