ورقة بيانات

طابعة اإلنتاجية
HP DesignJet T7200

حل طباعة باأللوان معتمد بتلكفة إجمالية منخفضة للملكية

احصل على حل اكمل األلوان للطباعة
بكميات كبيرة

تشغيل منخفض التلكفة وتحكم اكمل في
سير العمل

•تسريع اإلنتاج بطباعة عالية السرعة باأللوان واحصل على ما يصل إلى
أربعة صفحات بحجم  D/A1في الدقيقة

مقدما واالستفادة من االستثمار البدائي المنخفض مقارنة
•التوفير
ً
2
بتقنيات الطباعة الماكفئة

•زيادة الكفاءة باستخدام ملحقات األجهزة االختيارية مثل المجمعة
الخارجية ووحدة طي يمكنها االتصال باإلنترنت والماسحة الضوئية

•تعرض تقنية  HP Crystal Previewالخاصة ببرنامج HP SmartStream
4
ستطبع بها المستندات الفنية
بدقة الطريقة التي ُ
•االعتماد على التشغيل المستمر مع الصيانة واستكمال المستلزمات
من HP Designjet Partner Link

•طباعة الرسوم باألبيض واألسود بنفس تلكفة طباعة الصفحة مثل
3
الطابعات المماثلة بإضاءة  LEDللطباعة باألبيض واألسود

•تعزيز اإلنتاجية وإدارة ملفات  PDFوتقليل وقت تجهيز المهام بنسبة
1
تصل إلى  %50باستخدام برنامج HP SmartStream

•الطباعة بسرعة تصل إلى  1968قدم ( 600م) بسرعة عالية

خراطيش حبر وثالث لفات ثقيلة من HP

طباعة متعددة االستخدامات مدعومة
بتقنية  HPالموثوقة

اﻟﻤﻤﻴﺰات اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
•
•
•
•

•استخدام طابعة واحدة لتلبية جميع احتياجات الطباعة باألبيض
بدءا من رسوم  CADحتى الصور المعالَ جة
واألسود وباأللوان ً
والرسومات

١

بدءا من الورق المقوى
•الطباعة على تشكيلة واسعة من مواد الطباعة ً
وحتى ورق الصور الالمع لتحقيق قدر أكبر من تعدد االستعماالت
•إنتاج تطبيقات احترافية ذات خطوط حادة وواضحة وألوان دقيقة
متسقة بسهولة

•الحصول على مطبوعات عالية الجودة بسرعة باستخدام تقنية HP
 Double Swathوالمستشعر الضوئي المتقدم لمواد الطباعة من HP

٢

ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻮرق ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام إﻋﺪادات اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻴﺔ وﺗﻀﻤﻴﻦ اﻟﺼﻮر
١
ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ® ENERGY STARوﻣﺴﺠﻠﺔ ﻟﺪى EPEAT Bronze
٢
ﻣﺠﺎﻧﺎ وﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ
إﻋﺎدة ﺗﺪوﻳﺮ ﺧﺮاﻃﻴﺶ اﻟﺤﺒﺮ ورؤوس اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻣﻦ HP
ً
٢
ورق ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ® FSCوﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﻮاد اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﺪوﻳﺮ وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹرﺟﺎع ﻣﻦ HP

ﻣﻌﺘﻤﺪا .راﺟﻊ  epeat.netﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺣﺴﺐ اﻟﺒﻠﺪ.
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ و/أو
ﺗﺴﺠﻴﻞ  EPEATﺣﻴﺜﻤﺎ ﺎﻛن ذﻟﻚ
ً
ً
ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞُ .ﻳﺮﺟﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ  hp.com/recycleﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ .رﻣﺰ ﺗﺮﺧﻴﺺ  FSC®-C115319ﻟﻌﻼﻣﺔ  BMGاﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،راﺟﻊ
 .fsc.orgرﻣﺰ ﺗﺮﺧﻴﺺ  FSC®-C017543ﻟﻌﻼﻣﺔ  HPاﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،راﺟﻊ  .fsc.orgﺗﺘﻮﻓﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ® FSCﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺪودة
ﻓﻘﻂ .ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻣﻮاد ﻃﺒﺎﻋﺔ اﻟﺘﺼﻤﻴﻤﺎت اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﻣﻦ  ،HPاﻟﺮﺟﺎء زﻳﺎرة ﻣﻮﻗﻊ .globalBMG.com/hp

اﻟﺮﺟﺎء إﻋﺎدة ﺗﺪوﻳﺮ أﺟﻬﺰة ﻃﺒﺎﻋﺔ اﻟﺘﺼﻤﻴﻤﺎت اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ وﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻚ.
اﻛﺘﺸﻒ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻌﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ
hp.com/ecosolutions
1
2

3
4

1تعتمد النتيجة على اختبار داخلي أجرته  HPلقياس الوقت المطلوب الستخراج الصفحات من مستند مكون من 50
مقارنة باستخدام برامج ماكفئة.
صفحة وطباعتها باستخدام العديد من الطابعات
ً
2تستند مقارنة التاكليف إلى الطابعات المتعددة الوظائف باأللوان للتصميمات العريضة بقيمة أكثر من  20000دوالر
اعتبارا من يناير  .2014تختلف
المصنعة
اكت
ر
الش
قبل
من
المنشورة
وفقا ألسعار التجزئة الموصى بها
أمريكي ً
ً
أساليب االختبار.
3مقارنة مع الطابعات المتعددة الوظائف المعدة للطباعة بكميات قليلة للتصميمات العريضة والمزودة بإضاءة LED
والتي تطبع بسرعة تصل إلى  7صفحات بحجم  Arch Dفي الدقيقة.
4تتوفر عند استخدام برنامج  HP SmartStreamمع طابعة اإلنتاجية .HP DesignJet T7200

أ .إذا تم تثبيت ُ ،Aurasmaيرجى االنتقال إلى قناة  HP DesignJetعلى الموقع http://auras.ma/s/ke25m
ب.في حالة عدم تثبيت ُ ،Aurasmaيرجى تنزيله من:
	  أGoogle Play - http://auras.ma/s/android .
	  بApple Store - http://auras.ma/s/ios .
وبمجرد االنتهاءُ ،يرجى االنتقال إلى قناة  HP DesignJetعلى الموقع http://auras.ma/s/ke25m
ج .افتح التطبيق وأشر إلى الصورة لعرض فيديو HP DesignJet

ورقة بيانات  |  طابعة اإلنتاجية HP DesignJet T7200

المواصفات الفنية
الطباعة

الرسوم الخطية
صور باأللوان

5

6

الحد األقصى
لسرعة الطباعة
دقة الطباعة
الهوامش (علوي
× سفلي × أيسر
× أيمن)
أنواع الحبر
5

بسرعة  15.5ث/صفحة للورق بحجم  A1/Dو  165ورقة بحجم  A1/Dفي
الساعة
تصل إلى 17.5 :ثانية/الصفحة بحجم  A1/Dأو تصل إلى  117.5م/2س (1265
قدم/2س) على مواد طباعة مصقولة
 123.3م/²س ( 1320قدم/2س)
محسنة في البوصة
تصل إلى  1200 × 2400نقطة
َّ
 5 × 5 × 5 × 5مم ()"0.2 × 0.2 × 0.2 × 0.2

مخضب (أسود
صبغي (سماوي وأرجواني وأصفر ورمادي ورمادي داكن)؛
ّ
غير المع)
 6بيكولتر (سماوي وأرجواني ورمادي داكن ورمادي)؛  9بيكولتر (أصفر وأسود
نقاط الحبر
غير المع)
 6ألوان (سماوي وأرجواني وأصفر وأسود غير المع ورمادي ورمادي داكن)
خراطيش الحبر
( 8سماوي وأرجواني و 2أصفر ورمادي داكن ورمادي و  2أسود غير المع)
رؤوس الطباعة
7
دقة طباعة الخطوط %0.1 -/+
الحد األدنى لعرض  0.02مم ( HP-GL/2( )"0.0008يمكن الوصول إليها)
الخط
8
 0.06مم ()ISO/IEC 13660:2001(E)( )"0.0024
الحد األدنى
المعتمد لعرض
الخط
التغذية من خالل لفتين (قابلة للترقية إلى ثالث لفات) والتبديل التلقائي بين
المناولة
مواد الطباعة
قدما) للفة الواحدة ومقص آلي
(650
م
200
إلى
يصل
لفات
وطول
اللفات
ً
وصندوق لمواد الطباعة
لفات بطول من  280إلى  1067مم (من  11إلى  )"42بوزن يصل إلى  18كجم
الحجم
( 26.5رطالً )
حتى  0,4مم ( 15.7مل)
السمك
ُ
الرسومات الخطية والصور المعالجة والعروض التقديمية والخرائط ورسوم األورتوفوتو
التطبيقات
والملصقات ونقاط البيع/العرض والصور الفوتوغرافية
 64ج ب (ظاهرية) 9ومحرك أقراص ثابت  320ج ب
الذاكرة
محسنة
 Gigabit Ethernet (1000Base-T)وفتحة إدخال/إخراج Jetdirect
إماكنيات التوصيل الواجهات
ّ
للملحقات
(األساسية)
 HP-GL/2و  HP-RTLو CALS G4
لغات الطباعة
(أساسية)
 Adobe PostScript 3و  Adobe PDF 1.7و  TIFFو JPEG
لغات الطباعة
(اختيارية)
مضمن
مسارات الطباعة برنامج  HP Web SmartStreamوبرنامج تشغيل الطابعة وخادم ويب
ّ
من HP
برامج تشغيل  HP-GL/2و  HP-RTLلنظام Windows؛ برامج تشغيل
برامج التشغيل
 PostScriptألنظمة  Windowsو  Mac OS Xمع طقم الترقية PostScript/PDF
(مرفقة)
االختياري .متوافق مع برنامج تشغيل الطباعة العام  HP DesignJetلـ HP-
 GL/2وبرنامج تشغيل الطباعة العام  HP DesignJetلـ ( PSمع طقم الترقية
)PostScript/PDF
 1374 × 700 × 1974مم ()"54.1 × 27.6 × 77.7
األبعاد (عرض × الطابعة
عمق × ارتفاع)
 1269 × 761 × 2232مم ()"50 × 30 × 87.9
الشحن
 187كجم ( 412رطالً )
الطابعة
الوزن
 225كجم ( 496رطالً )
الشحن
طابعة اإلنتاجية  HP DesignJet T7200وعمود دوران  "2ورؤوس طباعة وخراطيش حبر تمهيدية
محتويات
محول عمود دوران بحجم ( "3مجموعتان)
صندوق المنتج وحامل طابعة وصندوق لمواد الطباعة ومجموعة
ّ
وخرطوشة صيانة وبرنامج بدء التشغيل ودليل مرجعي سريع وملصق إعداد وأسالك طاقة
 5إلى 40درجة مئوية ( 41إلى  104فهرنهايت)
النطاقات البيئية درجة الحرارة عند
التشغيل
درجة حرارة التخزين  20-إلى 55درجة مئوية ( 4-إلى  131فهرنهايت)

شدة الصوت

درجة الرطوبة أثناء
التشغيل
ضغط الصوت

 53ديسيبل (( )Aطباعة)؛  39ديسيبل (( )Aجاهزية)؛  39ديسيبل (( )Aالسكون)

الطاقة

االستهالك

 270واط (طباعة)؛ <  48واط (الجاهزية)؛ <  5.3واط (السكون)؛

طاقة الصوت

المتطلبات
االعتماد

األمان
التوافق
الكهرومغناطيسي
بيئيا
ً

الضمان
5
6
7

8
9

 20إلى  %80رطوبة نسبية
 7بل (( )Aطباعة)؛  5.5بل (( )Aجاهز)؛  5.5بل (( )Aسكون)

<  0.3واط (إيقاف التشغيل)
الجهد الكهربائي لإلدخال (ضبط آلي) 100 :إلى  127فولت تيار متردد (-/+
 5 ،)%10أمبير؛  220إلى  240فولت تيار متردد ( 3 ،)%10 -/+أمبير؛ 50 60/هرتز
( 3 -/+هرتز)
الواليات المتحدة وكندا (معتمدة من )CSA؛ االتحاد األوروبي (متوافقة
مع  LVDو )1-60950 EN؛ روسيا ()GOST؛ سنغافورة ()PSB؛ الصين ()CCC؛
األرجنتين ()IRAM؛ المكسيك ()NYCE؛ كوريا ()KC
متوافقة مع متطلبات الفئة "أ" ،بما في ذلك :الواليات المتحدة األمريكية
(قواعد لجنة االتصاالت الفيدرلية) وكندا ( )ICESوأوروبا (إرشادات )EMC
واستراليا ( )ACMAونيوزيالندا ( )RSMوالصين ( )CCCواليابان ( )VCCIوكوريا
()MSIP
 ENERGY STARو  WEEEو ( RoHSاالتحاد األوروبي والصين وكوريا والهند)
و  REACHو EPEAT Bronze

يوما لألجهزة
ضمان محدود لمدة ً 90

5زمن الطباعة اآللي .تتم الطباعة في الوضع السريع باستخدام ورق أبيض ساطع من  HPبنفث الحبر
(مقوى) وأحبار  HPاألصلية.
6زمن الطباعة اآللي .تمت الطباعة في الوضع السريع باستخدام أحبار  HPاألصلية.
 %0.1 -/+7من طول المتجه المحدد أو  0,2 -/+مم (أيهما أكبر) عند  23درجة مئوية ( 73درجة فهرنهايت)
ورطوبة نسبية من  50إلى  %60والطباعة على أغشية فلمية غير المعة من  HPبحجم  A0/Eفي الوضع
"األفضل" أو "العادي" باستخدام أحبار  HPاألصلية.
8تم القياس باستخدام أغشية غير المعة من .HP
استنادا إلى ذاكرة  RAMسعة  1ج ب .وهي قابلة للتوسيع إلى ذاكرة  RAMسعة  1.5جيجابايت من
9
ً
ومضمنة فقط في ملحق طقم الترقية HP DesignJet
خالل فتحة  SODIMMمعتمدة من HP DesignJet
ّ

معلومات حول الطلب

 F2L46Aطابعة اإلنتاجية  HP DesignJet T7200بحجم "42
المنتج
 CQ743Aمجموعة ترقية لفات HP DesignJet
الملحقات
 CQ745Bمجموعة ترقية HP DesignJet PostScript/PDF
 CQ742Aوحدة تجميع  HP DesignJetبجهد  220فولت
 G6H51Aالماسحة الضوئية HP DesignJet HD Pro
 J8025Aخادم الطباعة HP Jetdirect 640n
HP SmartStream Preflight Manager L3J69AAE
 L3J77AAEوحدة التحكم في الطباعة  HP SmartStreamلطابعة اإلنتاجية HP DesignJet
T7100/T7200
 L3J71AAEاشتراك لمدة سنة واحدة ألداة HP SmartStream Preflight Manager
 —GERAوحدة طي Butterfly Extra II
الملحقات
10
es-te - estefold 4211 HP
المدعومة
 CH645Aرأس طباعة أصفر HP 761 DesignJet
رؤوس
الطباعة
 CH646Aرأس طباعة أرجواني وسماوي HP 761 DesignJet
HP
من
األصلية
 CH647Aرأس الطباعة ذو اللون الرمادي والرمادي الداكن HP 761 DesignJet
 CH648Aرأس الطباعة ذو اللون األسود واألسود غير الالمع HP 761 DesignJet
 F9J50Aخرطوشة الحبر األصفر  HP 765 DesignJetسعة  400مل
خراطيش
مسحوق
 F9J51Aخرطوشة الحبر األرجواني  HP 765 DesignJetسعة  400مل
الحبر
 F9J52Aخرطوشة الحبر السماوي  HP 765 DesignJetسعة  400مل
ومستلزمات
 F9J53Aخرطوشة الحبر الرمادي  HP 765 DesignJetسعة  400مل
الصيانة
األصلية من  F9J54A HPخرطوشة الحبر الرمادي الداكن  HP 765 DesignJetسعة  775مل
 F9J55Aخرطوشة الحبر األسود غير الالمع  HP 765 DesignJetسعة  775مل
 CH649Aخرطوشة صيانة DesignJet 761 HP
12
11
مواد طباعة
 C6810Aورق أبيض ساطع من  HPبنفث الحبر (معتمد من)FSC®
التصميمات
 914مم ×  91,4م ( 300 × "36قدم)
العر يضة
12
11
 C6569Cورق مصقول ثقيل الوزن من ( HPمعتمد من)PEFC™
األصلية من HP
 1067مم ×  30,5م ( 100 × "42قدم)
 Q1422Bورق صور مصقول عالمي من HP
 1067مم ×  30,5م ( 100 × "42قدم)
13
 CH025Aحزمتان من ورق البولي بروبلين غير الالمع لألعمال اليومية من HP
 1067مم ×  30,5م ( 100 × "42قدم)
12
11
 Q8751Aورق سندات عالمي من ( HPمعتمد منFSC®)
قدما)
 914مم ×  175م (ً 574 × "36

الصيانة والدعم
H4518E
U1XV4E

خدمة التركيب مع إعداد الشبكة من  HPلطابعات  DesignJetمتوسطة النطاق
والمتطورة
خدمة الصيانة الوقائية من  HPلطابعات DesignJet

 U7SX8Eالدعم بموقع العمل في يوم العمل التالي لمدة سنتين من  HPمع االحتفاظ
بالوسائط المعيبة لطابعات DesignJet T7200
 U5AG3Eالدعم بموقع العمل في يوم العمل التالي لمدة  3سنوات من  HPمع االحتفاظ
بالوسائط المعيبة لطابعات DesignJet T7200
 U5AG4Eالدعم بموقع العمل في يوم العمل التالي لمدة  5سنوات من  HPمع االحتفاظ
بالوسائط المعيبة لطابعات DesignJet T7200
 U5AG5PEالدعم بموقع العمل في يوم العمل التالي لمدة سنة واحدة من  HPبعد انتهاء
الضمان مع االحتفاظ بالوسائط المعيبة لطابعات DesignJet T7200
 U5AG6PEالدعم بموقع العمل في يوم العمل التالي لمدة سنتين من  HPبعد انتهاء
الضمان مع االحتفاظ بالوسائط المعيبة لطابعات DesignJet T7200

حلوال لبيئات األعمال الحيوية تتضمن عمليات التركيب والصيانة
تقدم خدمات دعم طابعات HP DesignJet
ً
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
معا كنظام طباعة ُمحسن لتوفير
عليه الذي يقلل أوقات التعطل .تم تصميم هذه المكونات الهامة وتركيبها ً
دقة خطية دقيقة باإلضافة إلى األلوان السوداء الداكنة واأللوان الرمادية المتعادلة 15.للحصول على مزيد من
المعلومات ،تفضل بزيارة
.hp.com/go/OriginalHPinks
لالطالع على القائمة الشاملة لمواد الطباعة كبيرة التنسيق من ُ ،HPيرجى مراجعة
.globalBMG.com/hp
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