طابعة HP Scitex XP2700
تقديم مطبوعات باألوراق العريضة ( )wide-formatبسرعات
طباعة إنتاجية تصل إلى  110م/2ساعة ( 1.200قدم/2ساعة)
وجودة أعلى للصور  −حتى  635 x 800نقطة في البوصة
( 1270 x 1600نقطة في البوصة ظاهرية) .قم بتوسيع نطاق
أعمالك بحبر سريع الجفاف باألشعة فوق البنفسجية
والوحدة االختيارية بسطح مستو.

تحقيق نتائج مذهلة بسرعات إنتاجية

•
•

•

•

نتائج رائعة وألوان زاهية .اطبع الفتات وأفرخ طويلة ورسوميات كبيرة تبهر وتجذب
االنتباه بدقة تصل إلى  635 x 800نقطة في البوصة ( 1270 x 1600نقطة في البوصة).
مصممة للتطبيقات التي يحتاج إليها عمالؤك .يمكنك تلبية احتياجاتك للطباعة
بطابعة لألوراق العريضة ( )wide-formatتنفذ تطبيقات عالية الجودة بسرعات
إنتاجية تبلغ  77م/2ساعة ( 820قدم/2ساعة) .عندما تكون الجودة في غاية األهمية،
استخدم وضع الحبر بثمانية ألوان ،مع العلم بأنه يمكنك العودة بسهولة إلى وضع
الطباعة بأربعة ألوان عندما تحتاج إلى ذلك .إن القدرة على اختيار الطباعة بحبر
ذي أربعة أو ثمانية ألوان مع المحافظة على سرعة طباعة إنتاجية تزيد من تنوع
االستخدامات وانخفاض التكاليف لطابعتك وعملك.
إنتاج ألوان زاهية وسلسلة عريضة لدرجة كبيرة من األلوان لالستخدامات
الزاهية في األماكن المغلقة .لقد تم تطوير حبر  HP Scitexخصيصا ً لطابعة
 HP Scitex XP2700ليقدم جودة طباعة أعلى ،وثباتا ً لمستوى األلوان ،وطباعة مباشرة
بسلسلة عريضة من األلوان على نطاق عريض من مواد الطباعة المرنة والصلبة.
إنشاء مطبوعات زاهية وواضحة والمعة وثابتة المستوى مع طاقم التحكم في
أغطية طابعة  .HP Scitex XP2700قم بتحسين جودة المطبوعات الالمعة مع
الطاقم األساسي للتحكم في أغطية طابعة  .HP Scitex XP2700يتحكم هذا
الطاقم في كثافة الضوء ،حيث يعطل من عملية جفاف الحبر ويتيح للحبر االنتشار
قبل الجفاف .وتعمل هذه العملية على إحداث تحسن هائل في ثبات مستوى
المطبوعات الالمعة.

إنجاز المزيد بالخصائص التي توفر الوقت

•

•

•

•

حافظ على سرعات الطباعة اإلنتاجية دون التضحية بالجودة )1.تنتج طابعة
 HP Scitex XP2700سرعات طباعة إنتاجية عالية تصل إلى  110م/2ساعة
( 1.200قدم/2ساعة) دون التضحية بجودة المطبوعات.
االستفادة من مرونة إنتاجية الطابعة مع طباعة عدة ملفات من عدة لفات )2.استفد
من سعة الطابعة واكتسب المزيد من اإلنتاجية مع طاقم الطباعة متعدد اللفات
 .HP Scitex XP2700اطبع في نفس الوقت على لفتين ،يصل عرض كل منها إلى  1.6م
( 5.2قدم) .اطبع نفس الصورة على كلتا اللفتين لإلنتاج عالي السرعة .نظرا ً ألن الطابعة
تتمتع بوجود محرك مختلف لكل لفة ،فإنه يتم التعامل مع كل لفة بشكل منفصل.
قم بتحميل لفتين مختلفتيّ األقطار باستخدام المواد المتوافرة لديك.
كن أكثر إنتاجية دون فقدان مساحة التخزين مع الوحدة ذات السطح المستوي
 )2.HP Scitex XP2700أضف الوحدة ذات السطح المستوي HP Scitex XP2700
لزيادة إنتاجية عملك .تتكامل الوحدة ذات السطح المستوي بسهولة التكامل ،كما
أن التبديل بين نظام اللفة للفة والسطح المستوي ال يستغرق أكثر من  10دقائق.
يمتاز اإلعداد بالبساطة مع آلية التركيب الذكية .وفي حالة عدم استخدام منصات
الطباعة ذات السطح المستوي ،قم بطيها وتخزينها في الركن ،للحد من متطلبات
المساحة .للحصول على أقصى قدر من إنتاجية الطباعة ،قم بالطباعة على مادتين
مختلفتين من مواد الطباعة الصلبة في نفس الوقت ،إما على نفس الملف أو على
ملفين مختلفين.
الطباعة بسرعات عالية على مجموعة متنوعة من مواد الطباعة .اطبع بنفس
السرعة اإلنتاجية العالية حتى  110م/2ساعة ( 1.200قدم/2ساعة) على مواد طباعة
تتنوع ما بين  PVCغير المصقول وحتى البوليثيرين ومواد الطباعة الخاصة والمزيد.
وفضالً عن ذلك ،يمكنك الحصول على نفس السرعة المدهشة عند الطباعة على
وسائط على الوجهين بالطاقم االختياري للطباعة على الوجهين .HP Scitex XP2700
 )1سرعات الطباعة للطباعة بنظام لفة للفة ،وليست الطباعة من سطح مستوٍ.
 )2اختيارية .يجب شراؤها بشكل منفصل.

• زيادة استقرار وقوة أية لفة لمواد الطباعة مع وحدة التلقيم القابلة للفرد
 .HP Scitex XP2700قم بضبط وحدة التلقيم القابلة للفرد HP Scitex XP2700
على مقاس مواد الطباعة باللفة – حيث تتمتع بتصميم بسيط ومبتكر يزيد من
استقرار وقوة اسطوانات نقل مواد الطباعة.

استكشف أسواقا ً جديدة مع خيارات متنوعة
•

•

•

•

•

تجاوز توقعات عمالئك بتنوع االستخدامات والطباعة بأربعة وثمانية ألوان .قم
بالتبديل ما بين الطباعة بأربعة أو ثمانية أحبار لزيادة تنوع االستخدامات وتوفير النفقات.
بالنسبة للصور الواقعية التي سيتم عرضها عن قرب ،استخدم الطباعة بثمانية ألوان
للطباعة بدقة تصل إلى  635 x 800نقطة في البوصة ( 1270 x 1600نقطة في البوصة
ظاهرية) .قم بالتبديل إلى الطباعة بأربعة ألوان لالستخدامات الخارجية للطباعة فائقة
السرعة بمعدل يصل إلى  110م/2ساعة ( 1.200قدم/2ساعة).
التمتع بتنوع ال نظير له في االستخدامات .اطبع مباشر ًة على أية مواد طباعة مرنة أو
صلبة .اطبع الفتات لالستخدام في األماكن المفتوحة ،وإعالنات بعرض جدران المباني،
وغيرها من االستخدامات األخرى لألماكن المفتوحة فضالً عن الالفتات عالية الجودة
لالستخدامات في األماكن المغلقة ،بما يشمل لوحات متاجر البيع .تتوافق الطابعة
 HP Scitex XP2700مع نطاق عريض من مواد الطباعة بما يشمل البوليثيرين
واألنسجة الشبكية والفينيل و Tyvekو Yupoحتى المواد التي يصل عرضها إلى
 3.2متر ( 10.5قدم) .ومع الوحدة االختيارية ذات السطح المستوي ،HP Scitex XP2700
قم بالطباعة على  PVCوألواح األكريليك والبوليكاربونات وغيرها.
قدّم لعمالئك المزيد وقم بالتبديل السريع ما بين مواد الطباعة بنظام التلقيم
باللفة ومواد الطباعة الصلبة )2.يدور األمر بالكامل حول التنوع .لماذا تكتفي بمواد
الطباعة المرنة فقط عندما يمكنك الطباعة على مواد الطباعة الصلبة أيضا ً؟ وتتكامل
الوحدة االختيارية ذات السطح المستوي في  HP Scitex XP2700مع الطابعة بسالسة،
مما يتيح لك توسيع نطاق عملك .اطبع على أية مواد طباعة صلبة يصل عرضها إلى
 2.5متر ( 8.2قدم) وبطول غير محدود كما يصل سمكها إلى  6.35سم ( 2.5بوصة).
وبفضل آلية بسيطة للتعليق يمكن إجراء التبديل ما بين وضع الطباعة بنظام التقليم
باللفة والطباعة على المواد الصلبة بشكل سهل وسريع – بما ال يتعدى  10دقائق.
تقديم المزيد من الخيارات لعمالئك والمزيد من الفرص لشركتك .قم بتوسيع
نطاق عملك مع الطاقم االختياري للطباعة على الوجهين HP Scitex XP2700
الستخدامات اللوحات التي تضاء من الخلف وطبقات الطباعة الكثيفة .اطبع
تطبيقات تصل إلى  3.2 x 25م ( 10.5 x 82قدم) بانحراف ال يزيد عن  2مم (0.08
بوصة) ما بين األمام والخلف بسرعات تصل إلى  110م/2ساعة ( 1.200قدم/2ساعة).
الطباعة على أنسجة شبكية دون عملية التنظيف التي تهدر الوقت وذلك
بفضل الطاقم المدمج لطباعة األنسجة الشبكية  .HP Scitex XP2700تحفظ
على الحبر الزائد وقم بالتبديل بشكل أسرع وأكثر سهولة مع طاقم طباعة
األنسجة الشبكية .HP Scitex XP2700

توقع نتائج ثابتة المستوى مع طابعة أثبتت كفاءتها

• االعتماد على منتج معترف به في مجال الصناعة وأثبت كفاءته .اعتمد على خط
منتجات أثبت كفاءته وينتشر استخدامه في أكثر من  100دولة حول العالم .كما تم
تركيب أكثر من  200طابعة حول العالم.
• تتوافر الطابعة وتمتاز باإلنتاجية بفضل دعم  ،HPبما لها من اسم معروف
ومحل ثقة .إننا ملتزمون تماما ً في  HPبنجاح العمالء على المدى الطويل .إننا
جادون بشأن دعم عمالئنا بالرعاية عالية الجودة أننا معنيون بتقديم أنظمة طباعة
على مستوى عالمي .ويعني ذلك أننا ملتزمون بضمان تمتعك بأقصى وقت للفعالية
واإلنتاجية .تم تصميم كافة برامج وخدمات  HP Scitexمع التركيز على ذلك الهدف
األوحد .وأينما كنت ،فلك أن تتأكد من أن الخبراء المعتمدين لدى  HP Scitexعلى
مقربة منك ومستعدون لتقديم العون.
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معلومات خاصة بطلبات الشراء
المنتج
CG718A

المواصفات الفنية
سرعة الطباعة
دقة الطباعة
مواد الطباعة
المناولة
األنواع
المقاس
التحميل
عدة لفات
الطباعة
التقنية
أنواع الحبر
ألوان خراطيش الحبر
األوضاع
تحمل الظروف في األماكن المفتوحة
قطرة الحبر
حجم خرطوشة الحبر
طباعة على الوجهين
RIP
البرامج
صيغ التلقيم
خصائص برامج المستخدم
الخصائص األساسية

األبعاد
الوزن
العرض
الطول
االرتفاع

حتى  110م/2ساعة ( 1.200قدم/2ساعة)
حتى  635 x 800نقطة في البوصة 1270 x 1600 ،نقطة في البوصة ظاهرية
لفة للفة (نظام مكتمل لجمع المطبوعات) ،انسدال حر من اللفة
بوليثيرين ،ورق ،نسيج شبكي ،فينيل ،أنسجة ،ورق بظهر أزرق ،SAV ،مواد أفرخ طويلة ،ورق صناعي،
 ،Tyvek، Yupoوغيره
مواد باللفة يصل عرضها إلى  3.2متر ( 10.5قدم)
لفات بقلب يبلغ مقاسه  76مم ( 3بوصات) أو  152مم ( 6بوصات) ،وقطر خارجي يصل إلى  350مم
( 14بوصات)
طباعة في نفس الوقت على عدد من اللفات يصل إلى ( 2اختياري)
الطباعة بنفث الحبر حراريا ً حسب الطلب
مخضبة تجف باألشعة فوق البنفسجية
ّ
أحبار
أزرق ،أحمر ،أصفر ،أسود ،أزرق فاتح ،أحمر فاتح ،أصفر فاتح ،أسود فاتح
أنماط للطباعة بأربعة وثمانية ألوان مع انتقال آلي بين األنماط
مقاومة حتى عامين لألشعة فوق البنفسجية والماء دون تغطية أو تغليف 3
 50بيكولتر
 4و 5و 10لتر (على حسب وضع الطباعة)
طباعة اختيارية على الوجهين على مواد طباعة يصل عرضها إلى  3.2م ( 10.5قدم)
برنامج  GrandRip+من  Calderaأو ® SoftRIPمن Wasatch
جميع صيغ ملفات الرسوميات المنتشرة بما يشمل  PostScriptو EPSو Tiffو PSDو PDFوJPG
قائمة طباعة إلدارة المهام المتعددة ،تشغيل لمهام الطباعة بالدور ،معايرة آلية ،أدوات لإلدارة ،طباعة
بالتجزئة للصور ،طباعة نسخ متكررة ،آلية لتصحيح األخطاء
برنامج تشغيل HP Scitex XP2700
طاقم التحكم في أغطية طابعة HP Scitex XP2700
وحدة تلقيم قابلة للفرد HP Scitex XP2700
وحدة تجميع قابلة للفرد HP Scitex XP2700
طاقم طباعة أنسجة شبكية HP Scitex XP2700
 5.000كجم ( 11.023رطل)
 6.57م ( 21.55قدم)
 2.08م ( 6.84قدم)
 1.8م ( 5.9قدم)
 )3تسري الشروط.
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الخيارات والترقيات
 CG720Aطاقم طباعة متعدد اللفات HP Scitex XP2700
موصالت  HP Scitex XP2700لطباعة لفات يبلغ مقاس قلبها  15.2سم ( 6بوصات)
ّ
CG725A
 CG729Aطاقم الطباعة على الوجهين HP Scitex XP2700
 CG733Aوحدة الطباعة بسطح مستو HP Scitex XP2700
مستلزمات الطباعة
 CD495Aحبر  HP XP220 Scitex 10Lاألصفر
 CD496Aحبر  HP XP220 Scitex 5Lاألصفر الفاتح
 CD497Aحبر  HP XP220 Scitex 10Lاألحمر
 CD498Aحبر  HP XP220 Scitex 5Lاألحمر الفاتح
 CD499Aحبر  HP XP220 Scitex 10Lاألزرق
 CD500Aحبر  HP XP220 Scitex 5Lاألزرق الفاتح
 CD501Aحبر  HP XP220 Scitex 10Lاألسود
 CD502Aحبر  HP XP220 Scitex 5Lاألسود الفاتح
سائل الصيانة
 CD544Aسائل الصيانة HP MF25 Scitex 5L

