ورقة بيانات

طابعة HP DesignJet T1300
PostScript®
مطبوعات أكبر وإنتاجية أعلى لمجموعات العمل

احترافية—تنتج مطبوعات بجودة
PostScript®
نطاقا
•تنتج أحبار  HPاألصلية الستة
ً
مثاليا للرسوم
واسعا من األلوان مما يعد
ً
ًّ
الملونة.
•تنتج أحبار  HPاألصلية بالرمادي واألسود
سوداء
وألوانا
للصور دقة فائقة للخطوط
ً
ً
غامقة ورمادية حيادية.

•اجعل مطبوعات الهندسة المعمارية
ساطعة برسومات احترافية عالية الدقة –
بفضل ميزة.Adobe PostScript®
•دقة عالية – اطبع الخطوط والرسوم
والخرائط بخطوط دقيقة بدقة تصل إلى
 2400نقطة في البوصة.

لمزيد من المعلومات ،الرجاء زيارة
hp.com/go/DesignJetT1300
1
2

إنتاجية عالية—مستويات عالية من
الكفاءة تساعد مجموعات العمل
المشغولة
•اطبع على ورق بأنواع وأحجام مختلفة
بانسيابية ووفر الوقت باستخدام لفتين
مع التبديل بينهما بسهولة.
•مركز المهام – تحكم في قوائم انتظار
الطباعة وتخزين المهام وتعقب تاكليف
الطباعة.

•اطبع ملفات  TIFFو  JPEGو PDF 1من
شاشة اللمس لطابعتك أو عبر محرك
أقراص  USBمحمول دون جهاز كمبيوتر.
كثيرا ،فأرفق مستنداتك
•إذا كنت تتنقل
ً
برسالة بريد إلكتروني وأرسلها مباشرة
2
إلى الطابعة عبر تقنية .ePrint

المرونة—الطباعة على الورق أو
لفات بعض يصل إلى "44
•احصل على مرونة فائقة لطباعة
بدءا من
مجموعة متنوعة من األحجام ً
الورق إلى اللفات بعرض  1118( "44مم).
•استخدام مواد طباعة متنوعة—تدعم
بدءا من الورق
هذه الطابعة لك شيء ً
المقوى والمصقول إلى األشرطة ومواد
الفينيل.
•اطبع مجموعة متنوعة من تطبيقات
 CADو  ،GISبما في ذلك مشروعات
البنية األساسية الكبيرة ورسم الخرائط
الجغرافية.

1ال يمكن طباعة ملفات  PDFإال باستخدام ملحقPostScript®( )PSفقط (ملحق اختياري يتم شراؤه على حدة).
والبعد عن نقطة
2تتطلب الطباعة المحلية اتصال الجهاز المحمول والطابعة بنفس الشبكة (عادة ما تنسق نقاط وصول  Wi-Fiبين التوصيالت الالسلكية والسلكية) .ويعتمد األداء الالسلكي على البيئة الواقعية ُ
اتصاال عبر اإلنترنت بطابعة  HPمتصلة بالويب ،كما يتطلب استخدام االتصال الالسلكي واسع النطاق
الوصول .وتتوافق العمليات الالسلكية مع العمليات بتردد  2.4جيجاهرتز فقط .وتتطلب الطباعة عن ُبعد
ً
عقد توفير خدمة لألجهزة المحمولة يتم شراؤه على حدة .راجع موفر الخدمة لديك للتعرف على التغطية ومدى التوفر في منطقتك .راجع  http://www.hp.com/go/designjetmobilityللحصول على مزيد
َ
من التفاصيل.
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المواصفات الفنية
الطباعة

الرسوم الخطية

3

الصور باأللوان

4

دقة الطباعة
الهوامش (علوي ×
سفلي × أيسر ×
أيمن)
التقنية

أنواع الحبر
نقاط الحبر

بسرعة  28ث/صفحة للورق بحجم  A1/Dو  103ورقة بحجم  A1/Dفي
الساعة
2
قدما/2س) على الورق المصقول
السرعة 41 :م /س (ً 445
2
قدما/2س) على مواد الطباعة الالمعة
األفضل 3,1 :م /س (ً 33.3

محسنة في البوصة من إدخال بدقة
تصل إلى  1200 × 2400نقطة
ّ
 1200 × 1200نقطة في البوصة مع تحسين خاص لورق الصور المحدد

اللفة 5 × 5 × 5 × 5 :مم (( )"0.2 × 0.2 × 0.2 × 0.2دون حواف على ورق
الصور)
الصفحة 5 × 5 × 17 × 5 :مم ()"0.2 × 0.2 × 0.67 × 0.2

اريا من HP
نفث الحبر حر ً
مخضب
صبغي (سماوي ورمادي وأرجواني وأسود للصور وأصفر)؛
ّ
(أسود غير المع)

معلومات حول الطلب
المنتج
الملحقات

رؤوس الطباعة
األصلية من HP
خراطيش حبر
أصلية من HP

 6بيكولتر (سماوي ورمادي وأرجواني وأسود للصور)؛  9بيكولتر (أسود
غير المع وأصفر)

رؤوس الطباعة

"( 3رمادي وأسود للصور" و"أسود غير المع وأصفر" و"أرجواني
وسماوي")

الحد األدنى لعرض
الخط

 0.02مم ( HP-GL/2( )"0.0008يمكن الوصول إليها)

دقة طباعة الخطوط %0.1 -/+

5

مواد الطباعة

الحد األدنى المعتمد  0.06مم ()ISO/IEC 13660:2001(E)( )"0.0024
لعرض الخط

6

المناولة

تلقيم بالورقة وتلقيم آلي للفتين وحدتان للتلقيم اآللي باللفة والتبديل
آليا ومقص آلي
بين اللفات ً

الحجم

ورق عريض من  210إلى  1118سم ( 8.3إلى )"44؛ لفات بطول يبدأ من
 279إلى  1118مم ( 11إلى )"44

الوزن

من  60إلى  328جم/م

2

الذاكرة

لغات الطباعة
(أساسية)

األبعاد (عرض ×
عمق × ارتفاع)
الوزن

 Adobe® PostScript® 3™و  Adobe PDF 1.7و  HP-GL/2و TIFF
و  JPEGو  CALS G4و HP PCL 3 GUI

برامج التشغيل
(مرفقة)

(محسنة لبرنامج
برامج تشغيل  HP-GL/2و  HP-RTLلـWindows®
ّ
 AutoCAD 2000وأعلى)؛ برنامج تشغيل  HP PCL 3 GUIلنظام Mac OS X؛
برامج تشغيل  PostScriptلنظام Windows
و  Linuxو Mac

الشحن

 770 × 766 × 1930مم ()"30.3 × 30.2 × 76

الطابعة

 1050 × 721 × 1770مم ()"41.3 × 28.4 × 69.7

الطابعة

رطال)
 86كجم (189
ً

الشحن

 109كجم (240
رطال)
ً

محتو يات صندوق طابعة  HP DesignJet T1300ورؤوس الطباعة وخراطيش حبر تمهيدية وحامل الطابعة
وعمود دوران ودليل مرجعي سريع وملصق اإلعداد وبرنامج اإلعداد وسلك الطاقة
المنتج

النطاقات البيئية درجة حرارة التشغيل 5 :إلى  40درجة مئوية ( 41إلى  104درجة فهرنهايت)

درجة حرارة التخزين 25- :إلى  55درجة مئوية ( 13-إلى  131درجة فهرنهايت)
درجة الرطوبة أثناء التشغيل 20 :إلى  %80رطوبة نسبية

شدة الصوت

ضغط الصوت 43 :ديسبل (( )Aأثناء التشغيل)؛  29ديسبل (( )Aاستعداد)

استهالك الطاقة

<  120واط (طباعة)؛ <  27واط (الجاهزية)؛ <  7واط (< 25واط مع الواجهة األمامية الرقمية
المضمنة) (السكون)؛  0.1واط (إيقاف التشغيل)
ّ

االعتماد

قوة الصوت 6.1 :بل (( )Aأثناء التشغيل)؛  4.7بل (( )Aاستعداد)

فولطية الدخل (ضبط آلي)  100إلى  240فولت تيار متردد (50 ،)%10 -/+ 60/هرتز ( 3-/+هرتز)
 2أمبير بحد أقصى
األمان

التوافق
الكهرومغناطيسي
بيئيا
ً
الضمان

الواليات المتحدة األمريكية وكندا (معتمدة من  )CSAواالتحاد األوروبي
(متوافقة مع  LVDو  )1-60950 ENوروسيا ( )GOSTوسنغافورا ()PSB
والصين ( )CCCواألرجنتين ( )IRAMوالمكسيك ( )NYCEوكوريا ()KATS

متوافقة مع متطلبات الفئة "أ" ،بما في ذلك الواليات المتحدة األمريكية
(قواعد لجنة االتصاالت الفيدرالية) وكندا ( )ICESوأوروبا (إرشادات التوافق
الكهرومغناطيسي) واستراليا ( )ACMAونيوزيالندا ( )RSMوالصين ()CCC
واليابان ( )VCCIوكوريا ()KCC
 ENERGY STARو  WEEEو  RoHSلالتحاد األوروبي و  RoHSللصين و
 REACHو  FEMPو EPEAT Bronze

ضمان محدود لمدة سنة واحدة

اﻟﻤﻤﻴﺰات اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
• ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻮرق ﺑﻔﻀﻞ إﻋﺪادات اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻴﺔ وﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻠﻔﺘﻴﻦ
• إﻫﺪار ﺣﺒﺮ أﻗﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ
ﻣﺠﺎﻧﺎ وﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ
• إﻋﺎدة ﺗﺪوﻳﺮ ﺧﺮاﻃﻴﺶ اﻟﺤﺒﺮ ورؤوس اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻣﻦ HP
ً

1

• ورق ﻣﻦ  HPﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ® FSCو ™PEFC
1

ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞُ .ﻳﺮﺟﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ  hp.com/recycleﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ.

اﻟﺮﺟﺎء إﻋﺎدة ﺗﺪو ﻳﺮ أﺟﻬﺰة ﻃﺒﺎﻋﺔ اﻟﺘﺼﻤﻴﻤﺎت اﻟﻌﺮ ﻳﻀﺔ وﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻚ.
اﻛﺘﺸﻒ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺨﺎص ﺑﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻳﺐ
hp.com/ecosolutions

C9383A
C9384A
C9397A
C9398A
C9399A
C9400A
C9401A
C9403A
C9370A
C9371A
C9372A
C9373A
C9374A
CH575A

مواد طباعة
التصميمات
العريضة األصلية
من HP
C6020B
C1861A

C6030C

حتى  0,8مم ( 31.5مل)
السمك
ُ
سعة  32ج ب (ظاهرية) 7وقرص ثابت سعة  160ج ب

إماكنيات التوصيل الواجهات (األساسية) بطاقة Gigabit Ethernet (1000Base-T)ومنفذ  USB 2.0معتمد عالي
محسن للملحقات
السرعة وفتحة إدخال وإخراج Jetdirect
ّ

طابعة  HP DesignJet T1300 PostScriptبحجم "44
CR652A
محول أساسي  HP DesignJetبحجم "3
CN538A
عمود دوران للتلقيم باللفة لطابعة  HP DesignJetطراز "44
Q6709A
 CQ654B/CQ654Cماسحة ضوئية HP DesignJet HD
وحدة تحكم في إعادة اإلنتاجية  SCPمع برنامج تشغيل لوحدة الطي من HP
A9D02A
خادم الطباعة HP Jetdirect 640n
J8025A
رأس الطباعة ذو اللون الرمادي واألسود للصور HP 72
C9380A

Q8808A
الصيانة والدعم

HP578E
HP579E
HP580E
HP587E
HP592PE
HP594PE
HP595PE
H4518E
H7604E

رأس الطباعة ذو اللون األرجواني والسماوي HP 72
رأس الطباعة ذو اللون األسود غير الالمع واألصفر HP 72
خرطوشة طباعة لون أسود للصور  HP 72سعة  69مل
خرطوشة طباعة الحبر السماوي  HP 72سعة  69مل
خرطوشة طباعة الحبر األرجواني  HP 72سعة  69مل
خرطوشة طباعة الحبر األصفر  HP 72سعة  69مل
خرطوشة طباعة الحبر الرمادي  HP 72سعة  69مل
خرطوشة طباعة الحبر األسود غير الالمع  HP 72سعة  130مل
خرطوشة طباعة لون أسود للصور  HP 72سعة  130مل
خرطوشة طباعة الحبر السماوي  HP 72سعة  130مل
خرطوشة طباعة الحبر األرجواني  HP 72سعة  130مل
خرطوشة طباعة الحبر األصفر  HP 72سعة  130مل
خرطوشة طباعة الحبر الرمادي  HP 72سعة  130مل
خرطوشة الحبر األسود غير الالمع  HP 726 DesignJetسعة  300مل
ورق أبيض ساطع من  HPبنفث الحبر (معتمد من)FSC®
قدما)
 914مم ×  45,7م (ً 150 × "36

8

ورق مصقول من ( HPمعتمد من)PEFC™
قدما)
 914مم ×  45,7م (ً 150 × "36

8

9

ورق مصقول ثقيل الوزن من ( HPمعتمد من)PEFC™
 914مم ×  30,5م ( 100 × "36قدم)
8
ورق صور مصقول فاخر من ( HPمعتمد منFSC®)
 914مم ×  22,9م ( 75 × "36قدم)

8

9

الدعم بموقع العمل في يوم العمل التالي لمدة  3سنوات من HP

االستجابة خالل  4ساعات والدعم بموقع العمل على مدار  13ساعة ×  5أيام
10
لمدة  3سنوات من HP
االستجابة خالل  4ساعات والدعم بموقع العمل على مدار  9ساعات ×  5أيام
10
لمدة  3سنوات من HP
الدعم بموقع العمل في يوم العمل التالي لمدة  3سنوات من  HPمع
11
االحتفاظ بالوسائط المعيبة
الدعم بموقع العمل في يوم العمل التالي لمدة سنة واحدة بعد انتهاء
الضمان من HP
االستجابة خالل  4ساعات والدعم بموقع العمل على مدار  13ساعة ×  5أيام
10
لمدة سنة واحدة بعد انتهاء الضمان من HP
الدعم بموقع العمل في يوم العمل التالي لمدة سنة واحدة من  HPبعد
11
انتهاء الضمان مع االحتفاظ بالوسائط المعيبة
خدمة تركيب الشباكت من HP
خدمة التركيب وبدء التشغيل من HP

حلوال لبيئات األعمال الحيوية تتضمن عمليات
تقدم خدمات دعم طابعات HP DesignJet
ً
التركيب والصيانة والدعم الموسع ،باإلضافة إلى مجموعة متنوعة من خدمات القيمة المضافة.
للحصول على مزيد من المعلومات ،تفضل بزيارة .hp.com/go/designjetsupport
استخدم رؤوس الطباعة واألحبار األصلية من  HPالختبار الجودة العالية المتوافقة واألداء الذي
معا
يمكن االعتماد عليه الذي يتيح أوقات تعطل أقل .تم تصميم هذه المكونات الهامة وتركيبها ً
كنظام طباعة ُمحسن لتوفير دقة خطية دقيقة باإلضافة إلى األلوان السوداء الداكنة واأللوان
الرمادية المتعادلة.12
للحصول على مزيد من المعلومات ،تفضل بزيارة .hp.com/go/OriginalHPinks
لالطالع على قائمة شاملة بمواد طباعة التصميمات العريضة من ُ ،HPيرجى مراجعة
.HPLFMedia.com
3 3زمن الطباعة اآللي .تتم الطباعة في الوضع السريع مع تشغيل الوضع االقتصادي باستخدام
ورق أبيض ساطع من  HPبنفث الحبر (مقوى) وأحبار  HPاألصلية.
4 4وقت الطباعة المياكنيكي باستخدام أحبار  HPاألصلية.
 %0.1-/+5 5من طول المتجه المحدد أو  0,2-/+مم (أيهما أكبر) عند  23درجة مئوية ( 73درجة
فهرنهايت) ورطوبة نسبية من  50إلى  %60والطباعة على مواد طباعة بحجم  A0/Eفي
الوضع األفضل أو العادي باستخدام أغشية غير المعة من  HPوأحبار  HPاألصلية.
6 6تم القياس باستخدام أغشية غير المعة من .HP
استنادا إلى ذاكرة  RAMسعة  640م ب.
7 7
ً
8 8رمز ترخيص  FSC®-C017543لعالمة FSC®التجارية ،راجع  .fsc.orgرمز ترخيص
 PEFC™/29-31-198لعالمة ™ PEFCالتجارية ،راجع  .pefc.orgقد ال تتوافر جميع المنتجات
المعتمدة من FSC®أو PEFC™في بعض المناطق.
9 9يمكن إعادة التدوير من خالل برامج إعادة التدوير العمومية.
1 10ال تتوفر في أمرياك الشمالية وأمرياك الالتينية.
1 11ال تتوفر في أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا.
1 12ينطبق على سلسلة طابعات  HP DesignJet Tالعادية واإللكترونية متعددة الوظائف .تتم
طباعة تدرجات الرمادي الطبيعية الواقعية بواسطة الطابعات المتوافقة مع مجموعة أحبار
 HPثالثية اللون األسود.
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