ورقة بيانات

طابعة HP DesignJet T520
بحجم "36

أقل طابعة HP DesignJet 1تلكفة بحجم  "36للشراكت الصغيرة

جاهزة لألعمال المكتبية—تناسب
الطريقة التي تعمل بها

السهولة—طباعة مريحة مصممة
للمشاركة

•احصل على أفضل اإلماكنيات
االحترافية—إذ توفر هذه الطابعة صغيرة
الحجم الموفرة للمساحة نتائج ثابتة
ومبهرة.

•طابعتان في طابعة واحدة—تمكن من
الطباعة باستخدام درج  B+/A3المدمج
ويصل إلى  E/A0باستخدام بكرة تحميل
مواد الطباعة األمامية.

•تمكن من طباعة مجموعة واسعة من
التطبيقات ،بما في ذلك التصميمات
المعمارية والخرائط والصور والعروض
التقديمية.

•احصل على خطوط دقيقة وتفاصيل
حادة تصل إلى  2400نقطة في البوصة
من أول طبعة بفضل رأس الطباعة طويلة
العمر.

•توفير الوقت والتاكليف—تقدم أحبار HP
مطبوعات دقيقة عالية الجودة من أول مرة
وفي لك مرة.

لمزيد من المعلومات ،الرجاء زيارة
hp.com/go/designjetT520
1

2
3

•تسهل الشاشة البديهية التي تعمل
باللمس بألوان اكملة بحجم  109( "4.3سم)
من عمليات التنقل والطباعة.

•قم بإعداد طابعتك بسهولة وتوصيل أي
شخص باالستديو ،وذلك بفضل اتصال Wi-Fi
1
المضمن.
ّ

وظائف محمولة—الطباعة بسهولة
من الهاتف الذكي أو الكمبيوتر
1
اللوحي
•اطبع مباشرة من جهاز Apple®أو
ذكيا
ا
هاتف
سواء أاكن
Android™ 2الخاص بك
ً
ً
ًّ
لوحيا حيثما كنت بفضل تقنية
أو كمبيوتر
ًّ
1
.HP Mobile Printing
كثيرا ،فأرفق مستنداتك
•إذا كنت تتنقل
ً
برسالة بريد إلكتروني وأرسلها مباشرة إلى
1
الطابعة عبر تقنية .ePrint
•استخدم التطبيق المحمول HP AiO
Printer Remote 3للوصول إلى ميزات
الطباعة اإلضافية عند الطباعة من األجهزة
المحمولة.

•ال حاجة إلى  – LANانقل الطابعة متى ما
شئت وإلى أي ماكن تصل إليه إشارة Wi-Fi
1
بواسطة االتصال الالسلكي.

والبعد عن نقطة
1تتطلب 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.
مجانا من .Google Play
2يتوفر تطبيق  HP Print Service Pluginألجهزة Android™المحمولة التي تعمل بنظام  Android™ v.4.4أو األحدث .يتوفر التطبيق
ً
3يتوفر تطبيق األجهزة المحمولة للتحكم عن بعد بالطابعة  HP All-in-Oneالمتاكملة ألجهزة  iPadو  iPhoneو  iPod Touchمن Apple®التي تعمل باإلصدار  iOS v7.0أو األحدث ،وألجهزة Android™المحمولة
مجانا من متجر  Apple® App Storeألجهزة Apple®المحمولة ومن متجر  Google Playألجهزة
التي تعمل بنظام  Android™ v4.4أو األحدث .إذ يتوفر تطبيق األجهزة المحمولة HP All-in-One Printer Remote
ً
 Android™المحمولة.
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المواصفات الفنية
الطباعة

الرسوم الخطية

4

معلومات حول الطلب

بسرعة  35ث/صفحة للورق بحجم  A1/Dو  70ورقة بحجم A1/D
في الساعة

صور باأللوان

5
السرعة 25.6 :م/2س ( 275قدم/2س) على الورق المصقول
األفضل 2.3 :م/2س ( 25قدم/2س) على مواد الطباعة الالمعة

الهوامش (علوي
× سفلي × أيسر
× أيمن)

اللفة 5 × 5 × 5 × 5 :مم ()"0.2 × 0.2 × 0.2 × 0.2
الصفحة 5 × 5 × 17 × 5 :مم ()"0.2 × 0.2 × 0.67 × 0.2

دقة الطباعة

التقنية

أنواع الحبر

نقاط الحبر

رؤوس الطباعة

دقة طباعة
الخطوط

6

رأس الطباعة
األصلية من HP
خراطيش حبر
أصلية من HP

محسنة في البوصة
تصل إلى  1200 × 2400نقطة
َّ

اريا من HP
نفث الحبر حر ً
صبغي (سماوي وأرجواني وأصفر)؛ صبغي (أسود)

 5.5بيكولتر (سماوي وأرجواني وأصفر)؛  12بيكولتر (أسود)
( 1سماوي وأرجواني وأصفر وأسود)
%0.1 -/+

7

الحد األدنى لعرض  0.07مم ()ISO/IEC 13660:2001(E)( )"0.0028
الخط المضمون

المناولة

التغذية بالورق والتغذية باللفات ودرج اإلدخال وحاوية مواد
الطباعة ومقص آلي

الحجم

طابعة بحجم  :"36اللفات 279 :إلى  914مم ( 11إلى )"36
الورق 279 × 210 :إلى  1897 × 914مم ( 11 × 8.3إلى )"74.7 × 36
الورق القياسي A4 :و  A3و  A2و  A1و  A( A0و  Bو  Cو  Dو )E

الوزن

الذاكرة

إماكنيات
التوصيل

السمك
ُ
 1جيجابايت
الواجهات
(األساسية)

لغات الطباعة
(أساسية)

مسارات الطباعة

برامج التشغيل
(مرفقة)
األبعاد (عرض × الطابعة
عمق × ارتفاع) الشحن
الوزن
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الطابعة
الشحن

C6029C

 60إلى  280جم/م (التلقيم باللفة/اليدوي)؛  60إلى  220جم/م
(درج اإلدخال)
2

2

حتى  11.8مل

بطاقة Fast Ethernet (100Base-T)وموصل Hi-Speed USB 2.0
و Wi-Fi
 HP-GL/2و  HP-RTLو  HP PCL 3 GUIو  JPEGو CALS G4

برنامج تشغيل الطابعة و  HP DesignJet Print & Shareو HP
 Instant Printingو Apple AirPrint

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

طابعة بحجم  932 × 530 × 1292 :"36مم ()"36.7 × 20.9 × 50.9
طابعة بحجم  626 × 577 × 1423 :"36مم ()"24.6 × 22.7 × 56
رطال)
طابعة بحجم  39.2 :"36كجم (86.4
ً
رطال)
طابعة بحجم  62 :"36كجم (136.7
ً

طابعة  HP DesignJet T520ورأس الطباعة وخراطيش الحبر 9وحامل الطابعة ودليل
محتويات
صندوق المنتج مرجعي سريع وملصق اإلعداد وبرنامج اإلعداد وسلك الطاقة

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

شدة الصوت

الصيانة والدعم "24
U1W23E
U1V85E
U1V90PE
U1V93PE

ورق مصقول ثقيل الوزن من ( HPمعتمد من)PEFC™
 610مم ×  30,5م ( 100 × "24قدم)
11
ورق صور مصقول فاخر من ( HPمعتمد منFSC®)
قدما)
 610مم ×  15,2م (ً 50 × "24
"36
الدعم بموقع العمل في يوم العمل التالي لمدة  3سنوات
U6T83E
من HP
االستجابة خالل  4ساعات والدعم بموقع العمل على
U6T88E
13
مدار  13ساعة ×  5أيام لمدة  3سنوات من HP
U6U05PE
الدعم بموقع العمل في يوم العمل التالي لمدة سنة
واحدة بعد انتهاء الضمان من HP
U6T84PE
الدعم بموقع العمل على مدار  13ساعة ×  5أيام
واالستجابة خالل  4ساعات من االتصال لمدة سنة واحدة
13
بعد انتهاء الضمان من HP
11

12

حلوال لبيئات األعمال الحيوية
تقدم خدمات دعم طابعات HP DesignJet
ً
تتضمن عمليات 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 يمكن االعتماد عليه الذي يتيح أوقات تعطل أقل .تم
معا كنظام طباعة ُمحسن لتوفير دقة
تصميم هذه المكونات الهامة وتركيبها ً
خطية دقيقة باإلضافة إلى األلوان السوداء الداكنة.

درجة حرارة التخزين 25- :إلى  55درجة مئوية ( 13-إلى  131درجة فهرنهايت)

ضغط الصوت 48 :ديسبل (( )Aأثناء التشغيل)؛ <  16ديسبل (( )Aاستعداد)

لالطالع على قائمة شاملة بمواد طباعة التصميمات العر يضة من ،HP
ُيرجى مراجعة .HPLFMedia.com

درجة الرطوبة أثناء التشغيل 20 :إلى  %80رطوبة نسبية

قوة الصوت 6.5 :بل (( )Aأثناء التشغيل)؛  3.4بل (( )Aاستعداد)

فولطية الدخل (ضبط آلي)  100إلى  240فولت تيار متردد (50 ،)%10 -/+ 60/هرتز
( 3-/+هرتز)  1200أمبير بحد أقصى
األمان

الواليات المتحدة األمريكية وكندا (معتمد من قبل  )CSAواالتحاد
األوروبي (متوافقة مع  LVDو  )EN 60950-1وروسيا ()GOST
وسنغافورا ( )PSBوالصين ( )CCCوالمكسيك ()NYCE

بيئيا
ً

معتمدة من  ENERGY STARو  WEEEو  EU RoHSو  REACHو EuP
و  FEMPو EPEAT Bronze

متوافقة مع متطلبات الفئة "ب" ،بما في ذلك :الواليات المتحدة
التوافق
الكهرومغناطيسي األمريكية (قواعد لجنة االتصاالت الفيدرالية) وكندا ( )ICESواالتحاد
األوروبي (توجيهات  )EMC/R&TTEوأستراليا ( )ACMAونيوزيالندا
( )RSMوالصين ( )CCCواليابان ()VCCI؛ معتمدة بصفتها جهاز من
الفئة "أ" :كوريا ()KCC
الضمان

CZ987A

ورق مصقول من ( HPمعتمد من)PEFC™
قدما)
 610مم ×  45,7م (ً 150 × "24

11
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للحصول على مزيد من المعلومات ،تفضل بزيارة .hp.com/go/OriginalHPinks

استهالك الطاقة <  35واط (طباعة) 4.5 < ،واط (سكون) 0.3 < ،واط (استعداد)
االعتماد

CZ129A
CZ130A
CZ131A
CZ132A
CZ133A
CZ134A
CZ135A
CZ136A

خرطوشة طباعة الحبر األسود  HP 711سعة  38مل
خرطوشة طباعة الحبر السماوي  HP 711سعة  29مل
خرطوشة طباعة الحبر األرجواني  HP 711سعة  29مل
خرطوشة طباعة الحبر األصفر  HP 711سعة  29مل
خرطوشة طباعة الحبر األسود  HP 711سعة  80مل
مجموعة ثالثية لخراطيش طباعة الحبر السماوي  HP 711سعة  29مل
مجموعة ثالثية لخراطيش طباعة الحبر األرجواني  HP 711سعة  29مل
مجموعة ثالثية لخراطيش طباعة الحبر األصفر  HP 711سعة  29مل
ورق أبيض ساطع من  HPبنفث الحبر
أمرياك الشمالية وأمرياك الالتينية
12
11
(معتمد من ®)FSC
أوروبا وآسيا
قدما)
 610مم ×  45,7م (ً 150 × "24

مواد طباعة
C1860A
التصميمات
C6035A
العر يضة األصلية
من HP
C6019B

الحد األدنى لعرض  0.02مم ( HP-GL/2( )"0.0008يمكن الوصول إليها)
الخط

مواد الطباعة

المنتج
الملحقات

CQ893A
B3Q37A
B3Q36A
J8021A
C1Q10A

طابعة  HP DesignJet T520بحجم "36
عمود دوران  HP DesignJet T520بحجم "36
عمود دوران  HP DesignJet T120/T520بحجم "24
10
خادم الطباعة الالسلكي HP Jetdirect ew2500 802.11b/g
طقم استبدال رؤوس الطباعة HP 711 DesignJet

ضمان محدود لمدة سنة واحدة

4 4زمن الطباعة اآللي .تمت الطباعة في الوضع السريع على الورق العادي باستخدام أحبار HP
األصلية.
5 5وقت الطباعة المياكنيكي باستخدام أحبار  HPاألصلية .تم القياس باستخدام طابعة بحجم ."36
6 6وقت الطباعة المياكنيكي باستخدام أحبار  HPاألصلية .تم القياس باستخدام طابعة بحجم ."24
 %0.1-/+7 7من طول المتجه المحدد أو  0,2-/+مم (أيهما أكبر) عند  23درجة مئوية ( 73درجة
فهرنهايت) ورطوبة نسبية من  50إلى  %60والطباعة على مواد طباعة بحجم  E/A0في الوضع
األفضل أو العادي باستخدام التغذية بلفات ورق مصقول ثقيل الوزن من  HPوأحبار  HPاألصلية.
8 8تم القياس باستخدام أغشية غير المعة من .HP
مضمنة مع الطابعة بحجم ."36
9 9خراطيش الحبر القياسية
ّ
1 10معتمدة لتدفقات العمل التالية فقط :الطباعة عن طريق  WJAو  FTPو .IPsec
1 11رمز ترخيص  FSC®-C017543لعالمة FSC®التجارية ،راجع  .fsc.orgرمز ترخيص PEFC™/29-31-
 198لعالمة ™ PEFCالتجارية ،راجع  .pefc.orgقد ال تتوافر جميع المنتجات المعتمدة من ® FSCأو
 PEFC™في بعض المناطق.
1 12يمكن إعادة التدوير من خالل برامج إعادة التدوير العمومية.
1 13غير متوفر في أمرياك الشمالية وأمرياك الالتينية.

لمزيد من المعلومات ،الرجاء زيارة
hp.com/go/designjetT520
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