
PROFESSIONAL CREATOR
Wie is de professional creator?  
Professional creators brainstormen en ontwikkelen dag in, dag uit. Ze werken in 

verschillende gespecialiseerde toepassingen en eisen toestellen die hen hier optimaal bij 

ondersteunen. Vandaag de dag werkt deze groep steeds meer waar ze wil. Want een andere 

werkomgeving – denk maar aan een koffi  ebar – bezorgt de professional creator de inspiratie 

die nodig is. Om dat mogelijk te maken, heeft deze groep nood aan een krachtig, mobiel 

device waarop er onbeperkt gecreëerd kan worden. 

GEDRAG
Performance is belangrijk - geen vertragingen.

Ergonomisch bewust.

Waardeert goede esthetiek.

Zoekt een goede creatieve fl ow.

Technisch onderlegd.

Design

Professionele creators willen een statement maken met hun 

toestellen en hun werkplek. Deze moeten esthetisch en cool 

zijn. 

Overal een goede creatieve fl ow

De mogelijkheid om in een koffi  ebar, thuis, op kantoor … te 

werken.

Optimalisatie van de applicaties

Het toestel en de accessoires moeten geoptimaliseerd zijn 

voor de exacte tools die ze gebruiken. 

Nood aan een groot scherm, een tekentablet, headset …

Betrouwbaarheid

Gemoedsrust: er zeker van zijn dat er geen werk verloren 

gaat.

TYPISCHE FRUSTRATIES
Meerdere apparaten moeten gebruiken.

Geprefereerde ontwerptools moeten rechtvaardigen.

Moeilijk te gebruiken bewerkingssoftware.

Snelheid bij het maken van een bestand of het bewerken van 

een video. 

Gebrek aan touch- en penfunctionaliteit.

15 %
AANDEEL GEBRUIKERS: 

71 %
TIJD AAN DE DESK: 

11 %
SAMENWERKING:

HET TOESTEL DAT WIJ PROFESSIONAL 
CREATORS VOORSTELLEN

DE SERVICE DIE WIJ VOORSTELLEN

Levering van technologie aan huis.

Break & fi x-support op locatie naar keuze (ook thuis).

Thuisverbinding met de hoogste bandbreedte.

Premium proactief beveiligingsniveau.

Offi  ce 365, grote cloudopslag.

Een abonnement op HP Instant Ink: inkt of toner wordt 

automatisch besteld en aan huis geleverd.

HP ZBOOK STUDIO

Intel® Core™ i9 processor.

Razendsnel.

Overal werken met een ultrahelder scherm.

Perfecte kleuren met een DreamColor display.

Getest voor professionele software (Adobe, Autodesk ...).

Design    

Mobiliteit

Performance

Samenwerken

Veiligheid & privacy

100 %

80 %

90 %

90 %

80 %

MOBIEL

Rugzak of draagtas

Draadloze headset

USB-C mini dock om overal te 

connecteren

HP Comfort Grip draadloze muis

KANTOOR

HP Z27xs G3 4K USB-C 

DreamColor Display

HP Thunderbolt dock G2 met combokabel

HP 950MK muis en toetsenbord 

draadloos en oplaadbaar

Gedeelde MFP: 400 pagina’s per maand 

printen + scannen

THUISKANTOOR

HP Z27xs G3 4K USB-C 

DreamColor Display

HP Thunderbolt dock G2 met combokabel 

HP 950MK muis en toetsenbord 

draadloos en oplaadbaar

Offi  ceJet Pro + plan Instant Ink 

tot 700 pagina’s per maand printen 

HET ECOSYSTEEM DAT WIJ PROFESSIONAL CREATORS AANRADEN

WAT PROFESSIONAL CREATORS BELANGRIJK 
VINDEN

WAT PROFESSIONAL CREATORS WILLEN


