صفحة البيانات

سلسلة الطابعات اإللكترونية
HP Designjet T1500
طابعة إلكترونية حديثة التصميم ومزودة بأسطوانتين لفرق عمل محترفة

تجربة مبتكرة للمستخدم

اطبع من أي مكان تقري ًبا

•تخلص من المطبوعات غير المرتبة  -احصل على مطبوعات مستوية مرتبة بفضل درج
ترتيب المطبوعات المدمج.

•استخدم هاتفك الذكي أو اللوحي من نوع ® Appleأو بنظام التشغيل ™Android
للطباعة تقريبًا من أي مكان.2

•احصل على التحكم  -راقب أسطوانات الوسائط واستعرض حالة الطابعة على شاشة
اللمس وتعقب الوظائف أثناء الطباعة.

•ادخل إلى المشاريع واطبعها عندما تكون خارج المكتب باستخدام HP Designjet
 2ePrint & Shareأو الطباعة من .USB

•تحميل أسطوانتي ورق بدون مجهود  -بل وأثناء جلوسك  -في وجود تحميل اإلسطوانة
األمامية الحقيقي والمحازاة التلقائية إلسطوانة الورق.

•احفظ نسخ مشاريعك تلقائيًا في السحابة عندما تطبع باستخدام
.2HP Designjet ePrint & Share

•اطبع بحجم يصل إلى  A0/Eباستخدام طابعة صغيرة الحجم بقياس  36بوصة تم
مستو لتتحقق من مطبوعاتك بسرعة.
تصميمها بسطح
ٍ

•اطبع بدون برامج تشغيل باستخدام ذاكرة  USBأو أرسل مشاريعك عبر البريد
اإللكتروني مباشرة إلى الطابعة اإللكترونية  HP Designjet T1500لديك.2

2

أفضل أداء في البيئات متعددة المستخدمين
•ساعد على تقليل وقت توقف العمل  -اطبع عدة مهام طباعة على أنواع وأحجام مختلفة
للوسائط باستخدام أسطوانتين وتبديل ذكي.
•تحكم في مهام الطباعة المنتظرة وتعقب تكاليف الطباعة واطبع الصور 1بدون حدود
واحصل على ما تراه في معاينات الطباعة الحقيقية.
•احصل على درجات األسود الداكن ودرجات الرمادي المحايد الحقيقي واأللوان البراقة
باستخدام ستة أحبار أصلية من  HPورأس  HPللطباعة.

للمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة
hp.com/go/DesignjetT1500

1
2

ورق الصور مطلوب لطباعة الصور بدون حدود.
يتطلب األمر وجود حساب  ،HP Designjet ePrint & Shareواتصال الطابعة باإلنترنت ،وجهاز يمكن االتصال باإلنترنت
من خالله .عند استخدام تطبيق الهاتف المحمول  ،HP Designjet ePrint & Shareيتطلب األمر وجود جهاز بنظام التشغيل
 Apple® iOSأو ™ Androidواتصال باإلنترنت .قد تسري رسوم على البيانات أو االتصال .قد تختلف أوقات الطباعة.
لمزيد من المعلومات ،قم بزيارة .hp.com/go/eprintandshare

•اطبع الملفات المعقدة بسرعة  -ورقة واحدة بحجم  A1/Dفي  21ثانية مع محرك
أقراص صلبة بسعة  320جيجابايت وطاقة معالجة موازية.

 .1بعد تثبيت  ،Aurasmaيرجى االنتقال إلى قناة  HP Designjetعلى http://auras.ma/s/ke25m
 .2إذا لم يكن  Aurasmaمثب ًتا ،يرجى تنزيله:
أGoogle Play - http://auras.ma/s/android .
بApple Store - http://auras.ma/s/ios .
بمجرد االنتهاء ،انتقل إلى قناة  HP Designjetعلى http://auras.ma/s/ke25m
 .3افتح التطبيق وأشر إلى الصورة لعرض فيديو HP Designjet
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المواصفات الفنية
الطباعة

الرسوم الخطية
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دقة الطباعة

معلومات طلب المنتج
 21ثانية/صفحة للمطبوعات بحجم  A1/Dبمعدل  120طبعة بحجم A1/D
في الساعة
حتى  1200 × 2400نقطة في البوصة لدقة الطباعة المحسنة

اإلسطوانة 5 × 5 × 5 × 5 :مم ( 0.2 × 0.2 × 0.2 × 0.2بوصة)
الهوامش (أعلى ×
أسفل × يسار × يمين) (بدون حدود على أوراق الصور)
الصفحة 5 × 5 × 22 × 5 :مم ( 0.2 × 0.2 × 0.87 × 0.2بوصة)
تقنية تسخين االحبار
التقنية
أنواع الحبر
الصبغات ()Y ،pK ،M ،G ،C؛ المواد الملونة ()mK

الوسائط

الذاكرة
االتصال

7

األبعاد (العرض ×
العمق × االرتفاع)
الوزن

نزول الحبر

)6 pl (C, M, Y, G, pK); 9 pl (mK

رؤوس الطباعة

)1 (C, G, M, mK, pK, Y
4
%0.1 -/+

دقة الخط
الحد األدنى لعرض
السطر
حد أدنى مضمون
للسطر
المعالجة

االعتماد

الضمان

رأس طباعة HP
األصلي

 0.02مم ( 0.0008بوصة) ( HP-GL/2قابل للعنونة)
 0.07مم ( 0.0028بوصة) ())ISO/IEC 13660:2001(E
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لغات الطباعة
(قياسية)

الطابعة اإللكترونية األساسية،JPEG ،TIFF ،HP-RTL ،HP-GL/2 :
URF ،HP PCL 3 GUI ،CALS G4
الطابعة اإللكترونية ®،Adobe PostScript 3 :PostScript
،TIFF ،HP-RTL ،HP-GL/2 ،Adobe PDF 1.7 Extension Level 3
URF ،HP PCL 3 GUI ،CALS G4 ،JPEG

مسارات الطباعة

برنامج تشغيل الطابعة ،HP Designjet ePrint & Share ،خادم الويب
المدمج من  ،HP Instant Printing ،HPطباعة من محرك الفالش USB
مباشرة ،طباعة عبر البريد اإللكتروني

برامج التشغيل
(مدرجة)

برنامجا التشغيل  HP-GL/2, HP-RTLلنظام التشغيل ®Windows؛ برنامج
التشغيل بواجهة المستخدم الرسومية ( )GUIلنظام التشغيل Mac OS X؛ برامج
8
تشغيل  PostScriptلنظم التشغيل  Windowsو LinuxوMac

الطابعة

 1110 × 916 × 1399مم ( 43.7 × 36.1 × 55.1بوصة)

الشحن

 775 × 759 × 1502مم ( 30.5 × 29.9 × 59.1بوصة)
 88كجم ( 194رطالً)
 116.5كجم ( 256.3رطالً)

محتويات الصندوق الطابعة اإللكترونية  HP Designjet T1500ورأس الطباعة وخراطيش الحبر ودرج الرص وحامل
الطابعة وسلة الوسائط واألعمدة ودليل الرجوع السريع وملصق اإلعداد وبرنامج بدء التشغيل وكبل طاقة
درجة حرارة التشغيل :من  5إلى °40مئوية (من  41إلى 104فهرنهايت)
األبعاد البيئية
درجة حرارة التخزين :من  25-إلى °55مئوية (من  13-إلى °131فهرنهايت)
نسبة الرطوبة عند التشغيل 20 :إلى  %80رطوبة نسبية
الخصائص الصوتية ضغط الصوت 47 :ديسيبل (( )Aطباعة)؛  39ديسيبل (( )Aاستعداد)؛ < 16ديسيبل (( )Aسبات)
استهالك الطاقة

الملحقات

CR357A
CN538A

المحول األساسي  HP Designjetبقياس  3بوصة

COE65A

عمود  HP Designjet T9x0/Tx500بقياس  36بوصة

CQ654B/
CQ654C

ماسح ضوئي HP Designjet HD

B3P06A

رأس الطباعة HP 727 Designjet

خراطيش أحبار B3P17A HP
األصلية

اإلدخال :تغذيتان تلقائيتان إلسطوانة تحميل أمامي ،التبديل الذكي لإلسطوانة،
التغذية بالصفحات ،المخرج :درج رص مخرجات مدمج (بدءًا من الحجم
 A4/Aإلى  AO/Eمع سعة تصل إلى  50من الحجم  ،)A1/Dسلة وسائط،
قاطع تلقائي
2
 60إلى  328ج/م
الوزن
األسطوانات 279 :إلى  914مم ( 11إلى  36بوصة)
الحجم
الصفحات 279 × 210 :إلى  1219 × 914مم ( 11 × 8.3إلى × 36
 48بوصة)
الصفحات القياسية)E ،D ،C ،B ،A( A0 ،A1 ،A2 ،A3 ،A4 :
يصل إلى  0.5مم ( 19.7ملّي بوصة)
السُمك
الطابعة اإللكترونية األساسية 64 :جيجابايت (افتراضي) 320 ،6جيجابايت لمساحة القرص الصلب
6
طابعة  PostScriptاإللكترونية 64 :جيجابايت (افتراضي)  320 ،جيجابايت لمساحة القرص الصلب
االتصال (قياسية)
جيجابت إيثرنت ()1000 Base-T

الطابعة
الشحن

المنتج

CR356A

طابعة  HP Designjet T1500اإللكترونية بقياس  36بوصة
الطابعة اإللكترونية  HP Designjet T1500 PostScriptبقياس  36بوصة

طاقة الصوت 6.5 :بل (( )Aطباعة)؛  5.8بل (( )Aاستعداد)؛ < 1.9بل (( )Aسبات)
<  120وات (طباعة) 260 < ،وات (حد أقصى) 4 < ،وات (<  7وات مع طرف رقمي مدمج)
(سبات) 0.1 ،وات (إيقاف تشغيل تلقائي) 0 ،وات (إيقاف تشغيل من مفتاح الجهاز)
الجهد الكهربي لإلدخال (تحديد تلقائي للنطاق)  100إلى  240فولت تيار متردد (،)%10 -/+
 60/50هرتز ( 3 -/+هرتز) 4.2 ،أمبير بحد أقصى (أقصى تيار)
السالمة
الواليات المتحدة األمريكية وكندا (معتمدة من  ،)CSAاالتحاد األوروبي
(متوافقة مع  LVDو ،)EN60950-1روسيا ( ،)GOSTسنغافورة (،)PSB
الصين ( ،)CCCاألرجنتين ( ،)IRAMالمكسيك ( ،)NYCEكوريا ()KATS
تتوافق مع متطلبات الفئة الثانية ،وتشمل :الواليات المتحدة األمريكية (قواعد
التأثير
 ،)FCCكندا ( ،)ICESاالتحاد األوروبي (الئحة  ،)EMCأستراليا (،)ACMA
الكهرومغناطيسي
نيوزيلندا ( ،)RSMالصين ( ،)CCCاليابان ()VCCI؛ معتمدة كمنتج من الفئة
األولى :كوريا ()KCC
التأثير البيئي
 ،ENERGY STARو ،WEEEو ،EU RoHSو ،China RoHSو،REACH
و ،EuPو ،FEMPوEPEAT Bronze
ضمان محدود لمدة عام على األجهزة

مواد الطباعة
األصلية بالحجم
الكبير من HP

الخدمة والدعم

خرطوشة الحبر  HP 727 Designjetبلون أسود للصور بسعة  40ملليلتر

B3P13A

خرطوشة الحبر  HP 727 Designjetلون سماوي بسعة  40ملليلتر

B3P14A

خرطوشة الحبر  HP 727 Designjetلون ارجواني بسعة  40ملليلتر

B3P15A

خرطوشة الحبر  HP 727 Designjetلون أصفر بسعة  40ملليلتر

B3P18A

خرطوشة الحبر  HP 727 Designjetلون رمادي بسعة  40ملليلتر

C1Q11A

خرطوشة الحبر  HP 727 Designjetلون أسود غير المع سعة  69ملليلتر

B3P23A

خرطوشة الحبر  HP 727 Designjetبلون أسود للصور بسعة  130ملليلتر

B3P19A

خرطوشة الحبر  HP 727 Designjetلون سماوي بسعة  130ملليلتر

B3P20A

خرطوشة الحبر  HP 727 Designjetلون ارجواني بسعة  130ملليلتر

B3P21A

خرطوشة الحبر  HP 727 Designjetلون أصفر بسعة  130ملليلتر

B3P24A

خرطوشة الحبر  HP 727 Designjetلون رمادي بسعة  130ملليلتر

B3P22A

خرطوشة الحبر  HP 727 Designjetلون أسود غير المع سعة  130ملليلتر

C1Q12A

خرطوشة الحبر  HP 727 Designjetلون أسود غير المع سعة  300ملليلتر

C1861A

ورق طابعات الحبر ناصع البياض من ( HPمعتمد من ®)FSC
 914مم ×  45.7م ( 36بوصة ×  150قدمًا)

C6020B

11
10
ورق  HPالمغطى (معتمد من ®)PEFC
 914مم ×  45.7م ( 36بوصة ×  150قدمًا)

C6030C

ورق  HPالمغطى ثقيل الوزن (معتمد من ™)PEFC
 914مم ×  30.5م ( 36بوصة ×  100قدم)

Q1421A

11
ورق الصور الالمع العالمي HP
 914مم ×  30.5م ( 36بوصة ×  100قدم)
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10

10

11

U7Z11E

12
دعم في الموقع ليوم العمل التالي لمدة  3أعوام من HP
دعم في الموقع ليوم العمل التالي لمدة  3أعوام مع االحتفاظ بالوسائط المعيبة

U7Z88E

دعم  9×5في الموقع والرد خالل  4ساعات لمدة  3أعوام من HP

U7Z91E

دعم  13×5في الموقع والرد خالل  4ساعات لمدة  3أعوام من HP

U7Z08E

13

 U7Z94PEدعم في الموقع ليوم العمل التالي لمدة عام بعد الضمان من HP

12
12

12

 U7Z95PEدعم في الموقع ليوم العمل التالي لمدة عام بعد الضمان من  HPمع االحتفاظ بالوسائط
13
المعيبة
 U7Z99PEدعم  13×5في الموقع والرد خالل  4ساعات لمدة عام بعد الضمان من HP
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ً
ً
فضل عن
حلول لبيئات األعمال التجارية الحرجة  -تركيب وصيانة ودعم موسع،
تقدم خدمات دعم HP Designjet
مجموعة متنوعة من الخدمات ذات القيمة المضافة.
للمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة .hp.com/go/designjet/support
استخدم األحبار ورؤوس الطباعة األصلية من  HPللحصول على أداء موثوق وعالي الجودة ،يمكنك من تقليل وقت
التوقف أثناء العمل .تم تصميم مكونات نظام الطباعة المهمة هذه وهندستها معًا كنظام طباعة محسن لتوفير دقة
منضبطة للسطر إلى جانب درجات األسود الداكن ودرجات الرمادي المحايد الحقيقي.14
للمزيد من المعلومات ،قم بزيارة .hp.com/go/OriginalHPinks
لالطالع على الملف الكامل لمواد طباعة التنسيقات الكبيرة من  ،HPالرجاء الرجوع إلى .globalBMG.com/hp
3
4

5
6
7
8
9
10

11
12
13
14

وقت الطباعة الميكانيكية .مطبوعة في الوضع السريع باستخدام ورق طابعات الحبر ناصع البياض من ( HPخفيف) وأحبار  HPاألصلية.
 %0.1-/+من قوة الموجه المحددة أو  0.2-/+مم (أيهما أعلى) عند  °23مئوية (°73ف) %60-50 ،رطوبة نسبية على مادة طباعة
بحجم  A0/Eفي الوضع األفضل أو العادي باستخدام فيلم غير المع من  HPوأحبار  HPاألصلية.
بالقياس على فيلم  HPغير الالمع.
على أساس  RAMبسعة  1.5جيجابايت.
يشمل خادم طباعة  Jetdirectمدمج.
مدرجة مع طابعات  PostScriptفقط.
متوفر فقط في أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا.
رمز ترخيص العالمة التجارية ® FSCوهو  ،FSC®-C017543انظر  .fsc.orgرمز ترخيص العالمة التجارية ™ PEFCوهو
 ،PEFC™/29-31-198انظر  .pefc.orgال تتوفر كل المنتجات المعتمدة من ® FSCأو ™ PEFCفي كل المناطق.
يمكن إعادة تدويره من خالل برامج إعادة التدوير المتوفرة بشكل كبير.
غير متوفر في أمريكا الشمالية والالتينية.
غير متوفر في أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا.
يسري على طابعات  HP Designjetمن السلسلة  Tوالطابعات اإللكترونية والطابعات اإللكترونية متعددة األغراض .درجات رمادي
محايد حقيقي تنتجها الطابعات المتوافقة مع مجموعة األحبار بدرجات اللون األسود الثالثة من .HP

للمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة
hp.com/go/DesignjetT1500
حقوق النشر © عام  2014-2013لشركة  .Hewlett-Packard Development Company, L.P.المعلومات المتضمنة في هذه الوثيقة عُرضة للتغيير دون إشعار مسبق .تم ذكر الضمانات الوحيدة لمنتجات وخدمات
 HPفي بيانات الضمان الصريحة المصاحبة لهذه المنتجات والخدمات .ولم يرد هنا ما يمكن تفسيره على أنه ضمان إضافي HP .غير مسؤولة عن أي أخطاء فنية أو تحريرية أو عمليات الحذف الموجودة هنا.
 Adobeو Adobe PostScript 3عالمتان تجاريتان مملوكتان لشركة  ENERGY STAR .Adobe Systems Incorporatedوعالمة  ENERGY STARهي عالمات أمريكية مسجلة.
 Windowsعالمة تجارية مسجلة في الواليات المتحدة لصالح شركة  PANTONE .Microsoft Corporationمملوكة لشركة  .Pantone, Inc.إن  Macوشعار  Macعالمتان تجاريتان مملوكتان
لشركة  Apple Computer, Inc.ومسجلتان في الواليات المتحدة والدول األخرى.
 ،4AA4-5694AREيوليو  ،2014المراجعة 7

11

