بيع ملخص مبيعات عائلة HP Officejet Pro

أظهر لعمالئك قيمة الطابعات
الحبرية لألعمال

اشرح لهم مزايا طابعات  HP Officejet Proالجديدة وكذا طابعات اللك في واحد

طابعات  HP Officejet Proوالطابعات المتعددة
الوظائف
•Officejet Pro 8100 ePrinter
•Officejet Pro 8600 Series e-All-in-Ones
• Officejet Pro 200 Series e-All-in-Oneو ePrinter
•سلسلة طابعات  Officejet Pro Xالمتعددة
الوظائف وطابعاتها
ثالثة أسباب سريعة الختيار HP Officejet Pro
1.1طباعة ملونة محترفة بتلكفة أقل بنسبة تصل
إلى  50%من الليزر
2.2مزايا إنتاجية فائقة وسهولة االستخدام
3.3التقدم في مراعاة البيئة

لِ م اقتناء طابعات  HP Officejet Proهو الخيار األمثل؟
1.1طباعة ملونة محترفة بتلكفة أقل بنسبة تصل إلى  50%من الليزر

1

•طباعة منخفضة التلكفة – حتى  50%أقل في تلكفة الصفحة واستهالك الطاقة من طابعات
4 ،3
الليزر األلوان المنافسة 2 ،1وأحبار الصباغة المقاومة للماء والتظليل والتمييز والتالشي
باإلضافة إلى خيارات الطاقة العالية  -بعضها مثل علب الحبر األسود  HP 970XLالتي تنتج عدداً
5
مقارنة بأسعار علب حبر الليزر.
أكبر بكثير من الصفحات
ً

•جودة  HPوموثوقيتها – اطبع مستندات وصو اًر محترفة بجودة عالية ،واختر كميات الصفحات
الشهرية الموصى بها لما يتراوح بين  250إلى  4200صفحة في الشهر ،بحسب الموديل.

2.2مزايا إنتاجية فائقة وسهولة االستخدام

•مزايا أمنية وإدارية سهلة – اإلدارة المسبقة ومراقبة الحالة عن بعد مع مجموعة متفرقة من
المزايا األمنية واإلدارية على مستوى المؤسسات والتي ُيمكن دمجها بسهولة في البنية التحتية
لتكنولوجيا المعلومات .احصل على أدوات وخدمات سهلة االستخدام مثل HP Web Jetadmin6
و ( Managed Print Servicesمتوفرة في جميع الموديالت) .تقدم طابعة The Officejet Pro 200
وسلسلة  Officejet Pro Xأيضاً  7Universal Print Driverودعم  WJAممتد.

•سرعة طباعة عالية – 8تستطيع طابعة  Officejet Pro 8100وسلسلة  8600طباعة حتى
 20صفحة في الدقيقة بالحبر األسود ،وحتى  16صفحة باأللوان ( 18/13لموديل 8600
األساسي) .تستطيع سلسلة طابعات  Officejet Pro 200طباعة حتى  20صفحة في الدقيقة
بالحبر األسود ،و 15صفحة في الدقيقة باأللوان ،كما تتميز سلسلة  Officejet Pro Xبتكنولوجيا
 HP PageWideالفائقة ،لسرعات هائلة تصل إلى  70صفحة في الدقيقة (في الوضع المكتبي العام).

•مزايا إنتاجية فائقة وسهولة االستخدام – طباعة تلقائية على الجانبين باإلضافة إلى المسح
والنسخ والفاكس (طابعات اللك في واحد/طابعات الوظائف المتعددة فقط)؛ شاشات لمسية
كبيرة؛ طباعة من األجهزة المحمولة مثل هاتف  Samsung Galaxy S4الجديد وتابلت HP Slate7
و  9HP ePrintو  10AirPrintو  Officejet Pro 8600( 11HP wireless directو  Officejet Pro 200و
.)Officejet Pro X series
تدخل أقل – استبدال علب الحبر مرات أقل مع علب الحبر العالية الطاقة التي ال تجف وتطبع
• ّ
حتى  9200صفحة بالحبر األسود و  6600صفحة ألوان 12،وأدراج ورق اختيارية تسع حتى 1050
ورقة (سلسلة .)Officejet Pro X

•صالحية استخدام ممتازة – تمديد وزيادة ضمانك القياسي مع خدمات  HP Care Packوالتي
تشمل اإلصالح في الموقع في يوم العمل التالي واالستبدال في الموقع في يوم العمل التالي
عزز ضمانك القياسي بخدمات HP Care Pack
(بمساعدة وبدون مساعدة) وأكثر من ذلكّ .
االختيارية .يسهم نطاق خدمات الدعم التي نقدمها لك في أن تنعم براحة البال بشأن التاكليف
المتوقعة  -بحيث يمكنك التركيز على اهتماماتك.

3.3التقدم في مراعاة البيئة

•تستهلك سلسلة طابعات  HP Officejet Pro Xوالطابعات المتعددة الوظائف حتى  50%أقل
من الطاقة  18وإنتاج أقل من  50%من مخلفات المستلزمات 19مقارنة بطابعات الليزر األلوان.
تتيح الطباعة التلقائية على الجانبين المتوفرة في لك موديل الفرصة لتوفير الورق .كما تفي
طابعات  Officejet Pro Xبمتطلبات التصنيف البيئي األكثر صرامة في العالم.

مبيعات عائلة HP Officejet Pro

حصري إلتش بي .لالستخدام الداخلي إلتش بي وشريك القناة.

منافسة  :1صناع قرارات
األعمال ()BDMs

تقدم سلسلة  HP Officejet Proطباعة ألوان محترفة لما يصل
إلى نصف تاكليف الطباعة بطابعات الليزر األلوان 1.في الوقت
ذاته تقدم سلسلة  Officejet Pro Xتكنولوجيا حبر جديدة وحديثة
مقارنة بطابعات
تتيح الطباعة العالية الجودة بسرعة مضاعفة
ً
الليزر التي تقع في نفس الفئة السعرية 15وبفضل أحبار
الصباغة من  ،HPفإن لكيهما يقدم طباعة مقاومة للماء والتمييز
4 ،3
والتظليل والتالشي.
أسئلة ارجو ازالة استكشافية

األشياء الرئيسية التي يريدها صناع قرارات
األعمال:
توفير التاكليف – إنهم يبحثون عن طرق
للتوفير من بينها توفير التاكليف واالقتصاد في
استهالك الورق بفضل خاصية الطباعة على
الجانبين وجودة المطبوعات بتلكفة تقل عن
1
طابعات الليزر األلوان بما يصل إلى النصف

الجودة والموثوقية – إنهم يريدون مطبوعات
ذات جودة فائقة مقاومة للماء والتظليل
والتالشي 3،4مما يحافظ على الجودة على مدى
4
عقود

اإلنتاجية – إنهم يبحثون عن طرق أسرع
للعمل مثل سرعات الطباعة الفائقة والشاشات
اللمسية السهلة االستخدام والطباعة
الالسلكية والمزايا المتقدمة مثل المسح
واإلرسال عبر البريد اإللكتروني

الصالحية – إنهم يحتاجون إلى إعداد
فضال عن خيارات الخدمة
واستخدام سهل،
ً
المعتمدة للحد من وقت التعطل والحفاظ على
سير األعمال وتقدمها

فكرت في استخدام طابعات
•هل ترغب في توفير ما يصل إلى نصف تلكفة الطباعة؟ هل سبق أن ّ
 - inkjetالتي يمكن أن تسهم بشلك كبير في خفض تاكليف الطباعة  -في مكتبك؟

•هل ترغب في الحصول طابعات سريعة وموثوقة تنتج مطبوعات محترفة وذات جودة عالية
تتميز بمقاومتها للماء والتظليل والتالشي  4، 3ويأتي معها مزايا سهلة االستخدام مثل الشاشات
اللمسية والطباعة الالسلكية؟
•هل يرغب أحد موظفيك في طباعة مستندات أو صور في أثناء عدم تواجده بالمكتب ليعود إلى
المكتب ويجدها مطبوعة وجاهزة؟

•هل ترغب في طباعة مواد تسويقية على الجانبين مثل النشرات والمنشورات اإلعالنية وأكثر من
ذلك في المنزل؟

نقاط إثبات

•احصل على طباعة بما يصل إلى  50%أقل من تلكفة طابعات الليزر األلوان المنافسة

2 ،1

•اطبع مستندات بجودة فائقة مقاومة للماء والتظليل والتالشي 4 ،3مما يحافظ على الجودة على
4
مدى عقود

•اختر طابعة توفر علب حبر اقتصادية كبيرة وتستهلك طاقة أقل بما يصل إلى  50%من طابعات
16
الليزر 2ومستلزمات وعلب أقل من طابعات الليزر

•توقع الموثوقية والمتانة من  .HPاختر من عروض  HP Care Packلجعل الصيانة أكثر سهولة
وانعم براحة البال

•وفر وقتك مع مزايا تعزيز اإلنتاجية مثل الشاشات اللمسية الكبيرة الحجم وتطبيقات األعمال

17

المزايا الرئيسية لسلسة Officejet Pro

طباعة ملونة محترفة بتلكفة أقل بنسبة تصل إلى  50%للصفحة من طابعات الليزر
1
المنافسة

50%

المحافظة على الموارد دون التضحية باألداء مع أجهزة ® ENERGY STARالمؤهلة هذه والتي
2
تستهلك طاقة أقل بنسبة تصل إلى  50%من طابعة الليزر المشابهة
طباعة أكثر مع علب الحبر الكبيرة الفردية االقتصادية
تقديم مطبوعات مشرقة وقوية ومحترفة تتميز بمقاومتها للماء والتمييز والتظليل والتالشي،
مع أحبار الصباغة من .HP

3،4

تسهيل المهام المكتبية بفضل عدة مزايا مثل الشاشات اللمسية وتطبيقات األعمال 17وفتحات
البطاقات والطباعة التلقائية على الجانبين
االتصال والطباعة-في المكتب أو خارجه مع حلول الطباعة المتحركة من ( 9HP ePrintو
 10AirPrintو )11HP wireless direct
إدارة جهازك بسهولة بفضل عدة مزايا مثل  HP Embedded Web Server 6،HP Web Jetadminو the
( 7HP Universal Print Driverتتميز طابعات  Officejet Pro 200وسلسلة  Officejet Pro X featureبدعم
موسع للك من  WJAو )UPD

CarePrint

2

تعزيز ضمانك القياسي بخدمات  HP Care Packاالختيار ية .يسهم نطاق خدمات الدعم
التي نقدمها لك في أن تنعم براحة البال بشأن التاكليف المتوقعة  -بحيث يمكنك التركيز على
اهتماماتك.

مبيعات عائلة HP Officejet Pro

األشياء الرئيسية التي يريدها صناع قرارات
تكنولوجيا المعلومات:
الجودة والموثوقية – إنهم يريدون مطبوعات
ذات جودة فائقة مقاومة للماء والتمييز
والتظليل والتالشي 3،4مما يحافظ على الجودة
4
على مدى عقود
المرونة – إنهم يحتاجون إلى وضع الطابعة
وإدارتها من أي ماكن باستخدام الموارد
المكتبية الموجودة

األمان – إنهم يريدون مزايا أمنية متوافقة مع
المؤسسات

الصالحية – إنهم يبحثون عن خيارات الخدمة
المعتمدة للحد من أوقات التعطل والحفاظ
على سير األعمال وتقدمها

توفير التاكليف – إنهم يبحثون عن طرق
للتوفير من بينها توفير التاكليف واالقتصاد في
استهالك الورق بفضل خاصية الطباعة على
الجانبين وجودة المطبوعات بتلكفة تقل عن
1
طابعات الليزر األلوان بما يصل إلى النصف

حصري إلتش بي .لالستخدام الداخلي إلتش بي وشريك القناة.

منافسة  :2صناع قرارات
تكنولوجيا المعلومات
()ITDMs

أظهر للمسؤولين اإلداريين عن تكنولوجيا المعلومات طرق
خفض التاكليف وإيجاد طرق أسهل لدمج طابعات inkjet
التجارية في أساطيل الطابعات الخاصة بهم مع طابعات
 .HP Officejet Proينتبه صناع قرارات تكنولوجيا المعلومات عندما
يدركون الجودة والموثوقية والمرونة واألمان وتوفير التاكليف
الذي تقدمه هذه الطابعات وطابعات اللك في واحد والطابعات
المتعددة الوظائف .تأتي موديالت  Officejet Pro 200و Officejet
 Pro Xالجديدة بمزايا إدارة أسطول  HPالتي ُتشاهد سابقاً فقط
على موديالت.HP LaserJet
أسئلة

•هل يوجد بمكتبك أجهزة طباعة مشتركة بين عدد يصل إلى  15موظفاً ؟

•هل تستهلك إدارة طابعاتك وقتاً ثميناً من مهام تكنولوجية هامة أخرى؟

•هل ترغب في إضافة طابعات جديدة فعالة من حيث التلكفة وتستحوذ على مساحة صغيرة
تحتوي على مزايا إدارية مبتكرة ومزايا أمنية وداعمة لإلنتاجية؟

فكرت سابقاً في شراء طابعات - inkjet
•هل ترغب في خفض تاكليف الطباعة بشلك كبير؟ هل ّ
1
التي يمكن أن توفر ما يصل إلى نصف تاكليف الطباعة مقارنة بطابعات الليزر؟

نقاط إثبات

•االستفادة من مزايا مرونة  HPالتي توجد دائماً في طابعات HP LaserJet

•طباعة مستندات مقاومة للماء والتمييز والتظليل والتالشي 4 ،3مما يحافظ على الجودة على مدى
4
عقود
•االستمتاع بسرعات طباعة عالمية فائقة 13وأفضل تلكفة للصفحة من فئتها 2 14،وقدرة طباعة
وكفاءة طاقة مع موديالت HP Officejet Pro X
•الحصول على طباعة بما يصل إلى  50%أقل من تلكفة طابعات الليزر األلوان المنافسة

2 ،1

•توقع الموثوقية والمتانة من  .HPاالختيار من عروض  HP Care Packلجعل الصيانة أكثر سهولة
واالستمتاع براحة البال

المزايا الرئيسية لسلسة Officejet Pro

إدارة جهازك بسهولة بفضل عدة مزايا مثل  HP Embedded Web Server ،HP Web Jetadminو
( 7HP Universal Print Driverتتميز طابعات  Officejet Pro 200وسلسلة Officejet Pro X feature
بدعم موسع للك من  WJAو )UPD
6

االتصال والطباعة—في المكتب أو خارجه مع حلول الطباعة المتحركة من ( 9HP ePrintو
 10AirPrintو )11HP wireless direct
تعزيز األمان مع المزايا المدمجة (موديالت  Officejet Pro 200و )Officejet Pro X

CarePrint

تعزيز ضمانك القياسي بخدمات  HP Care Packاالختيار ية .يسهم نطاق خدمات الدعم
التي نقدمها لك في أن تنعم براحة البال بشأن التاكليف المتوقعة  -بحيث يمكنك التركيز على
اهتماماتك.
طباعة ملونة محترفة بتلكفة أقل بنسبة تصل إلى  50%للصفحة من طابعات الليزر
1
المنافسة
طباعة أكثر مع علب الحبر الكبيرة الفردية االقتصادية

50%

الحفاظ على الموارد دون التضحية باألداء مع أجهزة ® ENERGY STARالمؤهلة هذه والتي
2
تستهلك طاقة أقل بنسبة تصل إلى  50%من طابعة الليزر المشابهة

3

حصري إلتش بي .لالستخدام الداخلي إلتش بي وشريك القناة.

مبيعات عائلة HP Officejet Pro

مزايا اإلعداد

مناسبة للماكتب الصغيرة
وفرق العمل

أضف مزايا إدارية تكنولوجية متقدمة

طابعات OJ Pro X 476/576
المتعددة الوظائف و طابعات X
451/551

سلسلة OJ Pro 8600
 eAiOو ePrinter 8100

المستخدمون المقتروحون

 5 – 1مستخدم

 5 – 1مستخدم

 15 – 3مستخدم

كمية الصفحات الشهر ية
المقترحة

 1،250 – 250صفحة في الشهر

 1،250 – 250صفحة في الشهر

 2،800 – 500إلى 4،200 – 750
صفحة في الشهر

•دعم ممتد لـ
HP Web Jetadmin
7
• •)Universal Print Driver (UPD
•خدمات الطباعة المدارة
•)HP Embedded Web Server (EWS
•إدارة شراكت موزعةPCL 5c، PCL 6، :
PS3، PDF

•دعم ممتد لـ
HP Web Jetadmin
7
• •)Universal Print Driver (UPD
•خدمات الطباعة المدارة
•HP Embedded Web Server
)(EWS
•إدارة شراكت موزعةPCL 5c، :
PCL 6، PS3، PDF

سرعات الطباعة/الصفحات في
8
الدقيقة (أيزو) أسود/لون

حتى  8600( 18/13نموذج أساسي)؛
حتى  8600 ،8100( 20/16إضافي)

حتى 20/15

التلكفة المقدرة للصفحة:
1
أسود/اللون

€0.064/€0.014

€0.064/€0.014

حتى ( to 42/42 36/36أيزو);
 55إلى ( 70الوضع
المكتبي العام)
€0.060/€0.012

نتاج الصفحات المطبوعة بحبر
كبير أسود/لون

( 2300/1500أحبار )HP 950/951

( 2300/1500أحبار )HP 950/951

( 9200/6600أحبار )HP 970/971

مزايا إدارية تكنولوجية

مدخل قياسي

•دعم HP Web Jetadmin
•)HP Embedded Web Server (EWS
•PCL 3
6

طابعة  OJ Pro 276dwالمتعددة
الوظائف وطابعة 251dw

6

 250ورقة ( 500ورقة مع درج ورق
 250ورقة ( 500ورقة مع درج 8600
ممتاز أو درج ورق اختياري بسعة  250اختياري بسعة  250ورقة)
ورقة)

احصل على سرعات مذهلة
واخفض تلكفة الطباعة للصفحة

6

 550ورقة ( 1050ورقة مع درج
ورق اختياري بسعة  500ورقة)

توصيل قياسي

•USB
•Ethernet
•802.11b/g/n
11
•HP wireless direct

•USB
•Ethernet
•802.11b/g/n
11
•HP wireless direct
•طباعة من  /مسح إلى أقراص
USB

•USB
•Ethernet
•* 802.11b/g/n
•*11HP wireless direct
•طباعة من  /مسح إلى أقراص
*( USBالالسلكي متاح على موديالت

المزايا األمنية

•جدار الحماية (أمان الشبكة)
•لكمة مرور ( EWSنظام التحذير
المبكر) ،قفل لوحة التحكم
•SSL
•تمكين/تعطيل مضيف
 USBوالبروتوكوالت و
9
 11HP wireless directو ePrint
التطبيقات

•جدار الحماية (أمان الشبكة)
•لكمة مرور ( EWSنظام التحذير
المبكر) ،قفل لوحة التحكم
•SSL
•االندماج في مركز  HPألمن
الصور والطباعة
•تمكين/تعطيل مضيف
 USBوالبروتوكوالت و
9
 11HP wireless directو ePrint
التطبيقات والشهادات
•توثيق  802.1xالالسلكي

•جدار الحماية (أمان الشبكة)
•لكمة مرور ( EWSنظام التحذير
المبكر) ،قفل لوحة التحكم
•SSL
•االندماج في مركز  HPألمن
الصور والطباعة
•تمكين/تعطيل مضيف
 USBوالبروتوكوالت و
9
 11HP wireless directو ePrint
التطبيقات والشهادات
•توثيق  802.1xالسلكي
والالسلكي (اختر الموديالت)

4

 X451dwو  X476dwو  X551dwو
)X576dw

حصري إلتش بي .لالستخدام الداخلي إلتش بي وشريك القناة.

مبيعات عائلة HP Officejet Pro

الطباعة للشراكت الصغيرة والمتوسطة/
المؤسسات –دليل التوصية
ال

ّ
فكر في طابعات HP
 LaserJetاألحادية الوظيفة
والطابعات المتعددة
الوظائف

نعم
فريقنا يريد
الطباعة باأللوان

نحن نطبع في
المتوسط

نحتاج
للطباعة فقط

 1،500–250صفحة في
الشهر ( 5–1مستخدم)

شركة  HPتوصي بـHP :
Officejet Pro 251dw

HP Officejet Pro 8100
HP Officejet Pro 6100

 2،800–750صفحة
في الشهر (نحو 10–3
مستخدم)

شركة  HPتوصي بـHP :
Officejet Pro X451dw

بديل HP LaserJet Pro :HP
400 color M451

 4،200–2،800صفحة
في الشهر (نحو 15–6
مستخدم)

شركة  HPتوصي بـHP :
Officejet Pro X551dw

بديل HP LaserJet Pro :HP
500 color M551

بديل HP LaserJet Pro :HP
200 color MFP M251

4

نحتاج
للطباعة
والنسخ
واإلرسال
عبر البريد
اإللكتروني
والمسح

شركة  HPتوصي بـHP :
Officejet Pro 276dw MFP
HP Officejet Pro 8600
eAiO
HP Officejet Pro 8600
Plus eAiO

شركة  HPتوصي بـHP :
Officejet Pro X476dw MFP

بديل HP LaserJet Pro :HP
400 color MFP M475

 + 4،200صفحة في الشهر
(أكثر من  15مستخدم)

تحتاج إلى حلول مرنة وأمان
وطرف ثالث متقدمة و/أو
تدفقات أعمال رقمية

ّ
فكر في طابعات HP
 LaserJetللمؤسسات
والطابعات المتعددة
الوظائف

شركة  HPتوصي بـHP :
Officejet Pro X576dw MFP
بديل HP LaserJet Pro :HP
500 color MFP M575

HP Officejet Pro 6700
Premium eAiO

بديل HP LaserJet Pro :HP
200 color MFP M276

5

حصري إلتش بي .لالستخدام الداخلي إلتش بي وشريك القناة.

مبيعات عائلة HP Officejet Pro

ميز سلسلة طابعات  HP Officejet Proوتجعلها على قمة المنافسة
المزايا الرئيسية التي ُت ّ

سلسة
HP Officejet Pro 8100
و 8600

سلسلة
HP Officejet Pro 200
وX

Brother HL‑4150cdn

Brother
HL‑4570cdw

Samsung
CLP‑620ND

التلكفة للصفحة :أسود/
1
اللون

€0.064/€0.014
(موديالت  OJ Pro 8100و
)8600

€0.064/€0.014
(موديالت )OJ Pro 200

€0.136/€0.017

€0.178/€0.015

€0.124/€0.017

€0.060/€0.012
(موديالت )OJ Pro X

لغات تعريف الصفحات
()PDLs

PCL 3

PCL 5c، PCL 6، PS 3، PDF

PCL 6، PS 3، PDF

PCL 6، PS 3، PDF

،PCL 5c، PCL 6
PS 3

محرك أقراص الطباعة
العالمي

غير مدعوم

UPD، PCL 5، PCL6، PS

UPD، PS

UPD، PS

UPD، PCL 6، PS

أداة إدارة األسطول ()WJA

HP Web Jetadmin
(برنامج  HPلإلدارة
الرابح للجوائز)

 Web Jetadminالممتد
(برنامج  HPلإلدارة
الرابح للجوائز)

Web BRAdmin

Web BRAdmin

SycThru Web Admin

أداة التوافق األمني

غير مدعوم

مركز أمان  HPللصور
والطباعة ()HP IPSC

غير مدعوم

غير مدعوم

غير مدعوم

•جدار الحماية (أمان
الشبكة)
•لكمة مرور ( EWSنظام
التحذير المبكر) ،قفل
لوحة التحكم
•SSL
•تمكين/تعطيل مضيف
 USBوالبروتوكوالت
11
HP wireless direct
و فتحتات البطاقات

أمن

سرعات الطباعة أسود/لون

8

•جدار الحماية (أمان
الشبكة)
•لكمة مرور ( EWSنظام
التحذير المبكر) ،قفل
لوحة التحكم
•SSL
•تمكين/تعطيل مضيف
 USBوالبروتوكوالت
11
HP wireless
9
 directو ePrint
و التطبيقات و
الشهادات
•توثيق  802.1xالسلكي
والالسلكي (اختر
الموديالت)
•فتحة USB
•فتحة بطاقة
(سلسلة )200

حتى ( 18/13أيزو) (موديل حتى  20/15صفحة في
الدقيقة (أيزو) (موديالت
 8600األساسي)
)OJ Pro 200
حتى ( 20/16أيزو) (،8100
حتى  36/36إلى 42/42
Plus 8600
(أيزو) (موديالت )OJ Pro X
حتى  55إلى ( 70في
الوضع المكتبي العام)
(موديالت )OJ Pro X

6

•لكمة مرور ( EWSنظام
التحذير المبكر) ،قفل
لوحة التحكم
•SSL
•تمكين/تعطيل مضيف
 USBوالبروتوكوالت
والشهادات
•توثيق سلكي

 25/25صفحة في
الدقيقة

•لكمة مرور ( EWSنظام
التحذير المبكر) ،قفل
لوحة التحكم
•SSL
•تمكين/تعطيل مضيف
 USBوالبروتوكوالت
والشهادات
•توثيق 802.1x
الالسلكي

 30/30صفحة في
الدقيقة

•لكمة مرور EWS
•SSL
•تمكين/تعطيل
مضيف USB
والبروتوكوالت

 21/21صفحة في
الدقيقة

مبيعات عائلة HP Officejet Pro

بيانات االتصال

Hewlett-Packard Company
Hanover Street 3000
Palo Alto، CA 94304-1185
(857-1501 )650
(857-5518 )650
hp.com
Officejet Pro 8100 Officejet
Pro 8600

حصري إلتش بي .لالستخدام الداخلي إلتش بي وشريك القناة.

اقتباسات خاصة بموديل Officejet Pro 8600

“تمثل موديالت  The Officejet Pro 8600الزبد لمنتجات حبر
جيت المكتبية .فهي ميسورة التلكفة وتتميز بسمات فائقة
للشراكت الصغيرة التي تريد طباعة ملونة في المكتب وخارجه.
إننا نعطي هذه الموديالت جائزة اختيار محررنا”.
– شركة Better Buys for Business

“إذا اكن هنا ميزة هامة تريد توفيرها في طابعة مكتبية متعددة
الوظائف باأللوان لم تجدها في موديل  ،Plus 8600فأنا حقاً ال
أعلم ما هذه الميزة”.
– PC Magazine

Officejet Pro X576dw
Officejet Pro 8600 Plus
أسرع وقت لطباعة  500ورقة
بطابعة ألوان مكتبية*
Officejet Pro X551dw
Officejet Pro X576dw
Officejet Pro 276dw
Officejet Pro X551dw
Officejet Pro X576dw
Officejet Pro 8600 Plus

اقتباس خاص بموديل Officejet Pro 200

“تستطيع طابعة  HP Officejet Pro 251dwمواجهة طابعات
الليزر الرخيصة الثمن ومنافستها في السرعة والتعامل مع
الورق مع تقديم نصوص مطبوعة أفضل من طابعات ”.inkjet
– PC Magazine

اقتباسات خاصة بموديل Officejet Pro X

“فائز مكتسح لجميع األعمال الصغيرة ومجموعات العمل”.
– Computer Shopper

“من الصعب إيجاد سبب سائغ لعدم اعتالئه المنافسة”.
– PC Magazine

Officejet Pro X576dw

“يخضع السوق المكتبي بصورة تقليدية لسيطرة التكنولوجيا
الليزرية ،ولكن جاء طرح أجهزة  page-wide inkjetبالسرعة
القياسية وجودة الطباعة وقدرات التعامل مع الورق من شركة
رائدة في السوق مثل  HPليشلك تغيي اًر حقيقياً لكيفية رؤية
العمالء لتكنولوجيا ”.inkject
– اكثي مارتنInfo Trends ،

اعرف المزيد على
hp.com/go/officejetpro
hp.com/go/officejetprox
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1 1سلسلة  Officejet Pro Xيتوقف ادعاء التلكفة للصفحة على أغلبية طابعات الليزر الملونة المتعددة األغراض التي يقل سعرها عن  MSRP $1000وطابعات الليزر األلوان التي
بناء على الحصة السوقية التي تقررها شركة البيانات الدولية  IDCاعتبا اًر من
يقل سعرها عن  $800اعتبا اًر من مارس  ،2012بحسب الطباعة المستمرة في الوضع التلقائي ً
الربع األول من عام  .2012تعتمد مقارنات التلكفة للصفحة لموارد طابعات الليزر على المواصفات المنشورة لعلب الحبر المتاحة ذات الطاقة العالية للشركة المصنعة.
يتوقف سعر التلكفة للصفحة على سعر الشارع المقدر لعلبة الحبر  .HP 970XL/971XLيتوقف ادعاء التلكفة للصفحة لسلسلة  Officejet Pro 200على أغلبية طابعات
بناء على الطباعة
الليزر األلوان اللك في واحد التي يقل سعرها عن  ،$500سبتمبر  ،2012للتفاصيل ،انظر .hp.com/officejetنتاج  OJ Pro ISOمع علب الحبر بالطاقة األعلى ً
المستمرة .يتوقف ادعاء التلكفة للصفحة لسلسلة  Officejet Pro 8600على أغلبية طابعات الليزر األلوان اللك في واحد التي يقل سعرها عن  ،$600سبتمبر  .2012لمزيد
بناء على الطباعة المستمرة .يتوقف ادعاء التلكفة للصفحة لسلسلة Officejet Pro 8100
من التفاصيل .hp.com/go/officejet :نتاج  OJ Pro ISOمع علب الحبر بالطاقة األعلى ً
على أغلبية طابعات الليزر األلوان اللك في واحد التي يقل سعرها عن  ،$300مارس  ،2011للتفاصيل ،انظر  .hp.com/go/officejetنتاج  OJ Pro ISOمع علب الحبر بالطاقة
بناء على الطباعة المستمرة .لمزيد من المعلومات.hp.com/go/learnaboutsupplies :
األعلى ً
2 2يتوقف ادعاء الطاقة لسلسلة  Officejet Pro Xعلى أغلبية طابعات الليزر األلوان التي يقل سعرها عن  $800وطابعات الليزر المتعددة الوظائف التي يقل سعرها $1000
بناء على اختبار  HPوالطرف الثالث الملكف من  .HPقد تتباين التلكفة الفعلية واستهالك الطاقة .يتوقف ادعاء استهالك الطاقة
اعتبا اًر من أكتوبر  .2012استهالك الطاقة ً
بناء على اختبار  HPباستخدام معيار نظام
لسلسلة  Officejet Pro 200على أغلبية طابعات الليزر األلوان التي يقل سعرها عن  ،$300سبتمبر  .2012استهالك الطاقة ً
اختبار  TECلبرنامج ® .Energy Starيتوقف ادعاء استهالك الطاقة لسلسلة  Officejet Pro 8600على أغلبية طابعات الليزر األلوان اللك في واحد التي يقل سعرها عن
بناء على اختبار  HPباستخدام معيار نظام اختبار  TECلبرنامج ® .Energy Starيتوقف ادعاء
 ،$600سبتمبر  OJ Pro ،2012بعلب الحبر ذات الطاقة العالية .استهالك الطاقة ً
استهالك الطاقة لسلسلة  Officejet Pro 8100على أغلبية طابعات الليزر األلوان اللك في واحد التي يقل سعرها عن  ،$300مارس  OJ Pro ،2011بعلب الحبر ذات الطاقة
العالية .يعتمد استهالك الطاقة على اختبار  .HPلمزيد من التفاصيل ،انظر .hp.com/go/officejet
3 3
بناء على اختبار  HPالداخلي ،باستخدام الورق مع شعار ® .ColorLokلمزيد من التفاصيل ،انتقل إلى .hp.com/go/printpermanence
ً
4 4
بناء على توقعات صناعة الورق لألوراق الخالية من األحماض وأحبار  HPاألصلية؛ بيانات ثبات األلوان في درجة حرارة الغرفة وفقاً لألنظمة المشابهة
الحبر
تالشي
مقاومة
ً
المختبرة وفقاً لمعيار أيزو  11798ومعيار أيزو .18909
5 5
مقارنة بـ  HP 03Aو  304Aعلب حبر التونر األسود .Laserjet
بناء على علب الحبر األسود HP 970XL
ً
مقارنة ً
6 6إن برنامج  HP Web Jetadminمجاني ويمكن تنزيله من.hp.com/go/webjetadmin
7 7إن برنامج  HP Universal Print Driverمجاني ويمكن تنزيله من  .hp.com/go/updإن مجموعة أدوات الموارد اإلدارية لطابعات ) (HP PARKمجانية ويمكن تنزيلها من
.hp.com/go/upd
8 8إما بعد الصفحة األولى أو بعد المجموعة األولى من صفحات اختبار أيزو .لالطالع على التفاصيل ،انظر .hp.com/go/printerclaims
9 9يحتاج إلى اتصال باإلنترنت لطابعة  HPالمزودة بخدمة الويب وتسجيل حساب لدى  HPإي برينت (للحصول على قائمة بالطابعات المناسبة ،والوثائق المدعومة وأنواع
الصور وغيرها من بيانات  ،HP ePrintانظر  .)hp.com/go/eprintcenterتحتاج األجهزة المحمولة إلى إنترنت وبريد إلكتروني .قد تحتاج إلى نقطة إنترنت السلكية .قد يتم
تطبيق رسوم خطط البيانات المشتراة أو رسوم االستخدام بشلك منفصل .قد تتباين أوقات الطباعة وسرعات االتصال.
110تدعم  OS X® Lionو  OS X® Mountain Lionواألجهزة التالية التي تعمل بنظام  iOS 4.2أو األحدث( iPad® :جميع الموديالت) 3GS( iPhone® ،أو األحدث) أو ( iPod touchالجيل
الثالث أو األحدث) .تعمل معا طابعات  HPالمزودة بـ -AirPrintويلزم توصيل الطابعة بنفس الشبكة الموصل بها جهاز  OS xأو  .iOSيعتمد األداء الالسلكي على البيئة
المادية والمسافة من نقطة الوصول .إن  OS Xو  iPadو  iPhoneو iPod touchعالمات تجارية خاصة بشركة  ،Apple® Inc.مسجلة في الواليات المتحدة ودول أخرى .كما
أن  AirPrintوشعار  AirPrintعالمتين تجاريتين مملوكتين لشركة  .Apple® Inc.يعتمد األداء الالسلكي على البيئة المادية والمسافة من نقطة الوصول .عمليات السلكية
متوافقة مع أجهزة توجيه (راوتر)  2.4ج/ه فقط.
111قد يلزم توفير تطبيق أو محرك الستخدام  .HP wireless directلمزيد من المعلومات ،تفضل بزيارة  .hpconnected.comيعتمد األداء الالسلكي على البيئة والمسافة الفعلية
من الطابعة.
112تعتمد كميات الورق على علبة الحبر األسود  HP 970XLو  HP 971XLوعلب الحبر الزرقاء المخضرة واألرجوانية والصفراء.
113
بناء على أسرع سرعات الطباعة المنشورة لموديالت HP X551dwو  576dwمقارنة بطابعات الليزر والحبر الملونة المكتبية المتعددة األغراض بأقل من  $1000وطابعات
ً
بأقل من  1000دوالر المعتمدة من  WirthConsulting.orgيناير  .2013لمزيد من المعلومات ،انظر.hp.com/go/printerspeeds
114
بناء على تحليل  InfoTrendsالمفوض لشركة  HP 2013لسلسلة طابعات  HP Officejet Pro Xوطابعات الليزر المنافسة المتعددة الوظائف في يناير .2013
ً
115
بناء على أسرع سرعات الطباعة المنشورة لموديالت HP X551dwو  576dwمقارنة بطابعات الليزر والحبر الملونة المكتبية المتعددة األغراض بأقل من  $1000وطابعات
ً
بأقل من  $800المعتمدة من  WirthConsulting.orgيناير  .2013لمزيد من المعلومات ،انظر.hp.com/go/printerspeeds
116مقارنة وزن علبة الحبر الفارغة ومواد التغليف الالزمة لعدد  15،000صفحة باستخدام أقوى علب الحبر من فئتها لطابعات الليزر األلوان المتعددة الوظائف من الشراكت
المنافسة والتي يقل سعرها عن  $1000وطابعات ليزر ألوان يقل سعرها عن  $800اعتبا اًر من أكتوبر  .2012تم اختبارها بواسطة  .Buyers Lab Incلمزيد من المعلومات
.hp.com/go/officejet
117يحتاج إلى نقطة وصول السلكية ووصلة إنترنت بالطابعة .خدمات تتطلب التسجيل .يختلف توافر التطبيق بحسب الدولة واللغة واالتفاقيات ،ويحتاج إلى تحديث البرامج
الثابتة .لمعرفة التفاصيل.hp.com/go/eprintcenter ،
بناء على
الطاقة
استهالك
.2012
أغسطس
من
ر
اعتبا
€1000
عن
تقل
التي
اض
ر
األغ
المتعددة
األلوان
الليزر
وطابعات
118أغلبية طابعات الليزر األلوان التي تقل عن €800
اً
ً
اختبار  HPوالشراكت األخرى الملكفة باالختبار من قبل  .HPقد تتباين التلكفة الفعلية واستهالك الطاقة .لمزيد من التفاصيل ،انظر .hp.com/go/officejet
119مقارنة وزن علبة الحبر الفارغة ومواد التغليف الالزمة لعدد  15،000صفحة باستخدام أقوى علب الحبر من فئتها لطابعات الليزر الملونة المتعددة الوظائف من الشراكت
المنافسة والتي يقل سعرها عن  €1000وطابعات ليزر ملونة يقل سعرها عن  €800اعتبا اًر من أكتوبر  .2012تم اختبارها بواسطة  .Buyers Lab Incلالطالع على التفاصيل،
انظر .hp.com/go/officejet

* أسرع وقت لطباعة  500صفحة بطابعة ألوان مكتبية ،معتمد من ®.GUINNESS WORLD RECORDS
© Guinness World Records Limited 2013
© حقوق الطبع  2013-2014محفوظة لشركة  .Hewlett-Packard Development Company، L.Pتخضع المعلومات الواردة في هذه الوثيقة للتغيير دون إشعار .الضمانات الوحيدة لمنتجات وخدمات
احة في بيانات الضمان المصاحبة لمثل هذه المنتجات والخدمات .ليس في هذه الوثيقة ما ُيمكن تفسيره على أنه يشلك ضماناً إضافياً  HP .غير مسؤولة عن األخطاء الفنية أو
شركة HP
موضحة صر ً
ّ
التحريرية أو السهو أو النسيان في هذه الوثيقة.
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هذه طباعة رقمية زرقاء من .HP

