صفحة البيانات

الطابعة اإللكترونية HP Designjet
Z5400 PostScript®
أول طابعة إلكترونية متعددة األسطوانات للرسومات إلنتاج مطبوعات
عالية الجودة وقدرة تحمل فائقة

تنفيذ سريع بأسطوانتين ومسار عمل ذكي

تشغيل سهل كفء بدعم من عالمة  HPمحل الثقة

•استعد  -نفذ الطلبات العاجلة باستخدام أول طابعة إلكترونية للرسوم بأسطوانات متعددة
وتبديل ذكي للوسائط.

•أجعل عملياتك أبسط باستخدام محرك فالش  USBوطباعة من البريد اإللكتروني 3وشاشة
ملونة تعمل باللمس ومعاينة طباعة.

•ارفع وقت التشغيل بمرات تغيير إسطوانة أقل وإعالمات مفيدة بمستويات الحبر
وتحديثات برامج المصنع وغير ذلك.

•اضمن لو ًنا يُعتمد عليه مع محاكاة ألوان ® HP Professional PANTONEوتقنية
 Adobe® PostScript®/PDFالمدمجة.

•معاينة واقتصاص وطباعة  PDFو® PostScriptو HP-GL/2و TIFFوملفات JPEG
سريعة باستخدام برنامج .HP Instant Printing PRO

•يساعد تتبع اإلسقاط التلقائي والتغطية الذكية على التأكد من جودة الصورة وتقليل عمليات
التنظيف والمخلفات.

•قلل أوقات التسليم مع محرك قرص صلب بسعة  320جيجابايت وطباعة بدون حدود
وأحبار الصور سريعة الجفاف من .HP
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•استخدم الحبر بكفاءة أكبر بفضل تهيئة الحبر المحسنة.4

الجودة والتحمل إلثارة إعجاب عمالئك

Eco Highlights

•قم بإنتاج الملصقات والصور والمطبوعات القماشية والمطبوعات ذات اإلضاءة الخلفية
وملصقات  POSوالرسومات الخطية والخرائط بنفسك.

Breakthrough color consistency can help reduce unnecessary reprints
Free, convenient HP ink cartridge and printhead recycling1
FSC®-certified papers,2 range of recyclable HP media with a take-back program1
ENERGY STAR® qualified and EPEAT Bronze registered3

•احصل على إعجاب العمالء بصور أبيض وأسود بأعلى جودة باستخدام ثالثة ظالل من
أحبار الصور السوداء من .HP
•احصل على درجات لون سلسة بفضل تقنية وضع اإلسقاط الذكي متعددة األبعاد من .HP

Program availability varies. Please check hp.com/recycle for details.
BMG trademark license code FSC®-C115319, see fsc.org. HP trademark license code FSC®-C017543, see fsc.org. Not all
FSC®-certified products are available in all regions.
EPEAT registered where applicable/supported. See epeat.net for registration status by country.

•اجعل عروضك أفضل بمطبوعات مقاومة للماء تستمر حتى  200سنة باستخدام أحبار
 HPللصور.2

•
•
•
•
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Please recycle large-format printing hardware and printing supplies.
Find out how at our website
hp.com/ecosolutions
1
2

3
4

ورق الصور مطلوب لطباعة الصور بدون حدود.
مع أحبار الصور  HP 772أو  HP 70األصلية .عرض درجة الثبات للمناظر في األماكن المغلقة/بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة،
أسفل الزجاج من قِبل  HP Image Permanence Labعلى مجموعة من وسائط  .HPتم اختبار قدرتها على مقاومة المياه بواسطة
 ،HP Image Permanence Labوذلك باستخدامها على مجموعة وسائط  ،HPكما أنها متوافقة مع وسيلة االختبار .ISO 18935
لالطالع على التفاصيل ،انظر .hp.com/go/supplies/printpermanence
يمكن إرسال الملفات بتنسيق  TIFFو JPEGو PDFفقط عبر البريد اإللكتروني بحد للحجم يبلغ  10ميجابايت.
بالمقارنة مع طابعة الصور .HP Designjet Z5200

 -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

صفحة البيانات | الطابعة اإللكترونية ®HP Designjet Z5400 PostScript

المواصفات الفنية
الطباعة

جودة الصور

الوسائط

التطبيقات
الذاكرة
واجهات

األبعاد (العرض ×
العمق × االرتفاع)
الوزن

معلومات طلب المنتج

أقصى سرعة للطباعة
دقة الطباعة
الهوامش
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أنواع الحبر
دقة الخط
الحد األدنى
لعرض السطر
حد أدنى
مضمون للسطر
ثبات اللون على
المدى القصير
تكرار نسخ الطباعة
طويل األمد
أقصى كثافة بصرية

 53م/2ساعة ( 570قدم/2ساعة)
حتى  1200 × 2400نقطة في البوصة لدقة الطباعة المحسنة
اإلسطوانة 5 × 5 × 5 × 5 :مم ( 0.2 × 0.2 × 0.2 × 0.2بوصة)
(بدون حدود على وسائط أسطوانات الصور)،
الصفحة 5 × 5 × 17 × 5 :مم ( 0.2 × 0.2 × 0.67 × 0.2بوصة)
احبار سائلة
6
%0.1 -/+
 0.04مم ( 0.0015بوصة) ( HP-GL/2قابل للعنونة)
 0.08مم ( 0.0031بوصة) ())ISO/IEC 13660:2001(E

7

<  1 dE2000في أقل من  5دقائق

8

المتوسط <  %95 ،0.5 dE2000من األلوان < 1.4 dE2000

8

CN633A

C9449A

خرطوشة الحبر  HP 70بلون أسود للصور بسعة  130ملليلتر

C9451A

خرطوشة الحبر  HP 70لون رمادي فاتح بسعة  130ملليلتر

C9452A

خرطوشة الحبر  HP 70لون سماوي بسعة  130ملليلتر

C9453A

خرطوشة الحبر  HP 70لون ارجواني بسعة  130ملليلتر

C9454A

خرطوشة الحبر  HP 70لون أصفر بسعة  130ملليلتر

C6810A

ورق طابعات الحبر ناصع البياض من ( HPمعتمد من ®)FSC
 914مم ×  91.4م ( 36بوصة ×  300قدم)

Q7996A

لغات الطباعة
(قياسية)

 Adobe PostScript 3و Adobe PDF 1.7و TIFFو JPEGو CALS G4وHP
2
 PCL 3 GUIو 2HP-GL/2وHP-RTL

C0F29A

مسارات الطباعة

برنامج تشغيل الطابعة ،خادم الويب المدمج من HP Instant Printing ،HP
 ،USB ،PROطباعة عبر البريد اإللكتروني

ورق الصور الالمع الممتاز سريع الجفاف ( HPمعتمد من ®)FSC
 1067مم ×  30.5م ( 42بوصة ×  100قدم)
البروبيلين الالمع الالصق لالستخدام اليومي من  ،HPعبوتان
 1067مم ×  22.9م ( 42بوصة ×  75قدمًا)

C6030C

برامج التشغيل
(مدرجة)
الطابعة
الشحن
الطابعة
الشحن

برنامج تشغيل  PostScriptلنظامي التشغيل  WindowsوMac

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

C2T54A

بولي بروبيلين ممتاز غير المع من  ،HPعبوتان
 1067مم ×  22.9م ( 42بوصة ×  75قدمًا)

CH025A

البروبيلين غير الالمع لالستخدام اليومي من  ،HPعبوتان
 1067مم ×  30.5م ( 42بوصة ×  100قدم)
15
دعم في الموقع ليوم العمل التالي لمدة  3أعوام من HP

U0LZ6E

دعم في الموقع ليوم العمل التالي لمدة  3أعوام من  HPمع االحتفاظ بالوسائط المعيبة

U0LZ8E

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

U0MA2PE

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

U0MA3PE

دعم في الموقع ليوم العمل التالي لمدة عام بعد الضمان من  HPمع االحتفاظ بالوسائط
16
المعيبة
15
دعم  5 × 9في الموقع والرد خالل  4ساعات لمدة عام بعد الضمان من HP

 1050 × 721 × 1770مم ( 41.3 × 28.4 × 69.7بوصة)
 710 × 770 × 1930مم ( 28 × 30.3 × 76بوصة)
 86كجم ( 189رطالً)
 115كجم ( 253.5رطالً)

السالمة

الواليات المتحدة األمريكية وكندا (معتمدة من  ،)CSAاالتحاد األوروبي (متوافقة
مع  LVDو ،)EN 60950-1روسيا/كازاخستان ( ،)EACسنغافورة (،)PSB
الصين ( ،)CCCاألرجنتين ( ،)IRAMالمكسيك ()NYCE
تتوافق مع متطلبات الفئة الثانية ،وتشمل :الواليات المتحدة األمريكية (قواعد
 ،)FCCكندا ( ،)ICESاالتحاد األوروبي (الئحة  ،)EMCأستراليا (،)ACMA
نيوزيلندا ( ،)RSMالصين ( ،)CCCاليابان ()VCCI؛ معتمدة كمنتج من الفئة
األولى :كوريا ()KCC

المتطلبات

التأثير
الكهرومغناطيسي
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CN630A

خرطوشة الحبر  HP 772 Designjetلون أصفر بسعة  300ملليلتر
خرطوشة الحبر  HP 772 Designjetبلون أسود للصور بسعة  300ملليلتر

C9448A

استهالك

9

CN629A

خرطوشة الحبر  HP 772 Designjetلون ارجواني بسعة  300ملليلتر

خرطوشة الحبر  HP 70لون أسود غير المع سعة  130ملليلتر

9
 *4 Lدقيقة2.5 D/
تغذيتان تلقائيتان لإلسطوانة ،التبديل الذكي لإلسطوانة ،التغذية بالصفحات،
المعالجة
10
سلة مخرجات الوسائط ،قاطع تلقائي
األسطوانات 279 :إلى  1118مم ( 11إلى  44بوصة)
الحجم
الصفحات 279 × 210 :إلى  1676 × 1118بوصة ( 11 × 8.3إلى × 44
 66بوصة) الصفحات القياسية)E ،D ،C ،B ،A( A0 ،A1 ،A2 ،A3 ،A4 :
يصل إلى  0.8مم ( 31.5مللي)
السُمك
الرسوم الخطية والعروض والخرائط والكتابات وتصميم الرسوم والرسوم المكتبية والملصقات والصور
والفن الرقمي الدقيق والشعارات الكبيرة والمعارض ورسومات الفعاليات وصناديق اإلضاءة  -األفالم،
نقاط البيع/العروض
 64جيجابايت (افتراضي) 320 ،11جيجابايت لمساحة القرص الصلب
االتصال
جيجابت إيثرنت ( ،)1000Base-Tمعتمد لمنفذ  USB 2.0عالي السرعة ،فتحة
(قياسية)
ملحق EIO Jetdirect

الطاقة

10

C9407A

CN636A

الخصائص
الصوتية

8

C9406A

رأس الطباعة  HP 70لون ارجواني وأصفر
رأس الطباعة  HP 70لون أسود ورمادي فاتح للصور

خرطوشة الحبر  HP 772 Designjetلون سماوي بسعة  300ملليلتر

طاقة الصوت

7

C9404A

رأس الطباعة  HP 70لون أسود غير المع وسماوي

CN635A

 6.7بل (( )Aالوضع نشط)؛  4.1بل (( )Aوضع االستعداد)
<  120وات (طباعة) 27 < ،وات (استعداد) 4 < ،وات (<  22وات مع طرف
رقمي مدمج) (سبات) 0.1 ،وات (إيقاف تشغيل)
الجهد الكهربي لإلدخال (تحديد تلقائي للنطاق)  100إلى  240فولت تيار متردد
( 60/50 ،)%10 -/+هرتز ( 3 -/+هرتز) 2 ،أمبير بحد أقصى

6

G6H51A

الماسحة HP Designjet HD Pro

CN634A

البرامج مدرجة

5

رؤوس طباعة
 HPاألصلية

J8025A

خادم الطباعة HP Jetdirect 640n

خرطوشة الحبر  HP 772 Designjetلون رمادي فاتح بسعة  300ملليلتر

برنامج تشغيل الطابعة HP Instant Printing PRO ،لنظام التشغيل  ،Windowsبرامج طابعة HP
المساعدة ،وتشمل HP Designjet Excel Accounting Tool ،HP Color Center
 5إلى °40مئوية (من  41إلى °104فهرنهايت)
درجة حرارة التشغيل
من  25-إلى °55مئوية ( 13-إلى °131ف)
درجة حرارة التخزين
الرطوبة النسبية من  %20إلى ( %80بدون تكثف)
رطوبة التشغيل
ضغط الصوت
 45ديسيبل (( )Aالوضع نشط)؛  23ديسيبل (( )Aوضع االستعداد)

الضمان

Q6709A

عمود تغذية إسطوانة  HP Designjetبقياس  44بوصة

خرطوشة الحبر  HP 772 Designjetلون أسود غير المع سعة  300ملليلتر

محتويات
الصندوق

االعتماد

الملحقات

CN538A

المحول األساسي  HP Designjetبقياس  3بوصة

خراطيش أحبار
 HPاألصلية

الطابعة اإللكترونية ® ،HP Designjet Z5400 PostScriptرؤوس الطباعة ،خراطيش الحبر األولي،
درج الرص ،حامل الطابعة ،سلة الوسائط ،األعمدة ،دليل الرجوع السريع ،ملصق اإلعداد ،برنامج بدء
التشغيل ،كبل طاقة

األبعاد البيئية

المنتج

E1L21A

الطابعة اإللكترونية HP Designjet Z5400 PostScriptبقياس  44بوصة

مواد الطباعة
األصلية بالحجم
الكبير من HP

الخدمة والدعم

U0LZ3E

U0MA4PE

14

13

13

13

14

14

14

14

16

15

15

استخدم أحبار الصور ورؤوس الطباعة من  HPللحصول على أداء موثوق ومتسق وعالي الجودة ،يتيح تقليل وقت
التوقف أثناء العمل وزيادة اإلنتاجية .تم تصميم مكونات نظام الطباعة المهمة هذه وهندستها معًا لتوفير كفاءة محسنة
17
ومجموعة كبيرة من األلوان مطبوعات ال تبهت لمدة تزيد على  200سنة.
للمزيد من المعلومات ،قم بزيارة .hp.com/go/OriginalHPinks
لالطالع على الملف الكامل لمواد طباعة التنسيقات الكبيرة من  ،HPالرجاء الرجوع إلى .globalBMG.com/hp
ً
ً
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

التأثير البيئي
ENERGY STAR, WEEE, EU RoHS, China RoHS, REACH, FEMP,
EPEAT Bronze
ضمان محدود لمدة عام على األجهزة

وقت الطباعة الميكانيكية .مطبوعة في الوضع السريع مع تشغيل نظام  ،Economodeباستخدام ورق الحبر النفاث ناصع البياض
من ( HPخفيف) وأحبار  HPللصور.
 %0.1 -/+من قوة الموجه المحددة أو  0.2 -/+مم (أيهما أعلى) عند  º23درجة مئوية ( º73ف) %60-50 ،رطوبة نسبية على
فيلم  A0/Eغير المع من  HPفي الوضع األفضل أو العادي باستخدام أحبار الصور البراقة من .HP
بالقياس على فيلم  HPغير الالمع.
باستخدام وسائط الصور الالمعة الممتازة فورية الجفاف من  HPمع أحبار  HPللصور بعد المعايرة مباشرة.
باستخدام وسائط الصور الالمعة الممتازة فورية الجفاف من  HPمع أحبار الصور من .HP
يمكنها تقطيع جميع الوسائط باستثناء األقمشة والالفتات.
على أساس  RAMبسعة  768ميجابايت.

 12ال يتوفر إال عبر  HP Instant Printing PROأو خادم الويب المدمج من .HP
 13رمز 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.
 14يختلف مدى توفر برامج إعادة تدوير وسائط التنسيقات الكبيرة من  .HPقد ال تكون برامج إعادة التدوير متوفرة في منطقتك.
راجع  hp.com/recycleلمزيد من التفاصيل.
 15غير متوفر في أمريكا الشمالية والالتينية.
 16غير متوفر في أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا.
 17مع أحبار الصور  HP 772أو  HP 70األصلية .تصنيف ثبات العرض للمعروضات الداخلية/البعيدة عن ضوء الشمس المباشر من
معمل  HP Image Permanence Labلمجموعة من وسائط .HP
لالطالع على التفاصيل ،انظر .hp.com/go/supplies/printpermanence

للمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة
hp.com/go/DesignjetZ5400
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