صفحة البيانات

طابعة HP DesignJet T795
مطبوعات كبيرة لمشروعات ضخمة

جودة — تمنحك الجودة نتائج فائقة
• ُتنتج ستة أحبار أصلية من  HPمجموعة كبيرة من
األلوان التي تعد مثالية للرسومات الملونة.
•توفر األحبار األصلية الرمادية والسوداء للصور من
 HPخطوط دقيقة ودرجات األسود الداكن والرمادي
المحايد.
•تواصل بدقة — صمم خطط ورسومات وخرائط
بجودة خطوط ممتازة تصل إلى  2400نقطة
لكل بوصة.
•اطبع حتى مقاس  A0/Eدون تحديد الجودة؛ احصل
على مطبوعات مقاس  A1/Dفي  28ثانية فقط مع
خاصية .Economode

بساطة وسهولة —اعمل على تسريع الطباعة

مرونة — ُتطبع على ورق أو أسطوانات حتى

لسهولة مسار العمل

 44بوصة

•اطبع ملفات  TIFFو JPEGو PDFمن محرك USB
الخاص بالطابعة مباشرة ،دون الحاجة إلى كمبيوتر.
1

•إذا أردت الطباعة أثناء التنقل ،قم بإرفاق المستند إلى
البريد اإللكتروني وأرسله مباشرة إلى طابعتك عبر
2
خاصية .ePrint
• ُتسهل الشاشة اللمس من عمليات التنقل والطباعة.

•تمتع بمرونة الطباعة على مجموعة متنوعة من
المقاسات ،من الورق وحتى أسطوانات ذات عرض
 44بوصة ( 1118مم).
•استخدم وسائط مختلفة—تدعم هذه الطابعة جميع
أنواع الوسائط من الورق الخفيف والمطلي حتى
الفيلم والفينيل.
•اطبع مجموعة من تطبيقات التصاميم بواسطة
الكمبيوتر ( )CADونظم المعلومات الجغرافية ،بما
في ذلك مشروعات البنية التحتية الضخمة والخرائط
الجغرافية المكانية.

للمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة
hp.com/go/DesignJetT795
 1ملفات  PDFمتوفرة فقط مع ملحق )( PostScript® (PSملحق إضافي يتم شرائه بصورة منفصلة).
 2تحتاج الطباعة المحلية إلى جهاز محمول وطابعة متصلين بنفس الشبكة (توصل عادة نقاط الدخول على  Wi-Fiاالتصال الالسلكي باالتصال السلكي) أو تتمتع باتصال السلكي مباشر .يعتمد أداء االتصال الالسلكي على البيئة المادية والمسافة من نقطة االتصال.
إن عمليات االتصال الالسلكي متوافقة مع عمليات  2.4جيجا هرتز فقط .تحتاج الطباعة عن بعد إلى اتصال االنترنت بطابعة  HPالمتصلة باإلنترنت .يتطلب استخدام الالسلكي واسع النطاق إلى عقد خدمة يُشترى لألجهزة المحمولة .تأكد من مقدم الخدمة بشأن
التغطية والتوافر في منطقتك.
راجع  http://www.hp.com/go/DesignJetmobilityلمزيد من التفاصيل.
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المواصفات الفنية
الطباعة

الرسوم الخطية

3

صور ملونة

4

معلومات طلب المنتج
 28ثانية/صفحة للطبعات مقاس  ،A1/Dبمعدل  103طبعة مقاس  A1/Dفي الساعة

المنتج

CR649C

طابعة  HP DesignJet T795حجم  44بوصة

سريعة 41 :م/2ساعة ( 445قدم/2ساعة) على الوسائط المطلية
األفضل 3.1 :م/2ساعة ( 33.3قدم/2ساعة) على الوسائط الالمعة
حتى  1200 × 2400نقطة في البوصة لدقة الطباعة المحسنة

الملحقات

CN538A

المحول األساسي  HP DesignJetبقياس  3بوصة

دقة الطباعة
الهوامش (أعلى × أسفل األسطوانة 5 × 5 × 5 × 5 :مم ( 0.2 × 0.2 × 0.2 × 0.2بوصة)
× يسار × يمين)
الصفحة 5 × 5 × 17 × 5 :مم ( 0.2 × 0.2 × 0.67 × 0.2بوصة)
التقنية
طابعة الحبر الحرارية HP
أنواع الحبر

الصبغات ()Y ،pK ،M ،G ،C؛ المواد ،الملونة ()mK

نزول الحبر

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

رؤوس الطباعة

)3 (G & pK, mK & Y, M & C
5
%0.1 -/+

دقة الخط

الوسائط

التطبيقات
الذاكرة
واجهات

الحد األدنى لعرض السطر  0.02مم ( 0.0008بوصة) ( HP-GL/2قابل للعنونة)
6
الحد األدنى المضمون  0.06مم ( 0.0024بوصة) ())ISO/IEC 13660:2001(E
لعرض السطر
التغذية بالورق ،تغذية باألسطوانة ،قاطع تلقائي
المعالجة
2
 60إلى  328جرام/م
الوزن
األسطوانات 210 :إلى  1118مم ( 8.3إلى  44بوصة)
الحجم
الصفحات 279 × 210 :إلى  1676 × 1118مم ( 11 × 8.3إلى  66 × 44بوصة)
الصفحات القياسية)E ،D ،C ،B ،A( A0 ،A1 ،A2 ،A3 ،A4 :
حتى  0.8مم ( 31.5ملّي بوصة)
السُمك
الرسوم الخطية والتقديم والعروض التقديمية
 16جيجابايت (افتراضي) ،7قرص صلب اختياري بمساحة  160جيجابايت
(متوفر مع ترقية )PostScript
االتصال (قياسية)
جيجابت إيثرنت ( ،)1000Base-Tمعتمد لمنفذ  USB 2.0عالي السرعة،
فتحة ملحق EIO Jetdirect
لغات الطباعة (قياسية) HP PCL 3 GUI ،CALS G4 ،JPEG ،TIFF ،HP-GL/2

رؤوس طباعة
 HPاألصلية
خراطيش أحبار
 HPاألصلية

مواد الطباعة
األصلية بالحجم
الكبير من HP

لغات الطباعة (اختيارية) Adobe PDF 1.7 ،Adobe PostScript 3
مسارات الطباعة

برامج تشغيل الطابعة ،الطباعة المباشرة من محرك الفالش  ،USBالطباعة عبر
البريد اإللكتروني

األبعاد (العرض ×
العمق × االرتفاع)
الوزن

برامج التشغيل (مدمجة) برامج التشغيل  HP-RTL ،HP-GL/2لنظام التشغيل ® ،Windowsبرنامج التشغيل
 HP PCL 3بواجهة المستخدم لنظام التشغيل  Mac OS Xو OS Xوبرامج تشغيل
 PostScript Windowsو Macمع مجموعة الترقية االختيارية PostScript/PDF
 1050 × 701 × 1770مم ( 41.3 × 27.6 × 69.7بوصة)
الطابعة
 770 × 766 × 1930مم ( 30.3 × 30.2 × 76بوصة)
الشحن
 81.6كجم ( 180رطالً)
الطابعة
 103كجم ( 227رطالً)
الشحن

محتويات الصندوق

الطابعة  HP DesignJet T795ورأس الطباعة وخراطيش الحبر األولية وحامل الطابعة والعمود ودليل
الرجوع السريع وملصق اإلعداد وبرنامج بدء التشغيل وكبل الطاقة
درجة حرارة التشغيل 5 :إلى  40درجة مئوية ( 41إلى  104درجة فهرنهايت)
درجة حرارة التخزين 25- :إلى  °55درجة مئوية ( 13-إلى  °131درجة فهرنهايت)
نسبة الرطوبة عند التشغيل 20 :إلى  %80رطوبة نسبية

الخصائص الصوتية

ضغط الصوت 43 :ديسيبل (( )Aالوضع النشط)؛  29ديسيبل (( )Aوضع االستعداد)

األبعاد البيئية

استهالك الطاقة

االعتماد

الضمان

طاقة الصوت 6.1 :بل (( )Aالوضع نشط)؛  4.7بل (( )Aوضع االستعداد)
<  120وات (طباعة) 27 < ،وات (استعداد) 7 < ،وات (<  25وات مع طرف رقمي أمامي مدمج)
(سبات) 0.1 ،وات (إيقاف التشغيل)
الجهد الكهربي لإلدخال (تحديد تلقائي للنطاق)  100إلى  240فولت تيار متردد ( 60/50 ،)%10 -/+هرتز
( 3 -/+هرتز) 2 ،أمبير بحد أقصى
السالمة
الواليات المتحدة األمريكية وكندا (معتمدة من  ،)CSAاالتحاد األوروبي
(متوافقة مع  LVDو ،)EN 60950-1روسيا ( ،)GOSTسنغافورة (،)PSB
الصين ( ،)CCCاألرجنتين ( ،)IRAMالمكسيك ( ،)NYCEكوريا ()KC
التأثير الكهرومغناطيسي يتوافق مع متطلبات الفئة األولى ،وتشمل :الواليات المتحدة األمريكية (قواعد ،)FCC
كندا ( ،)ICESاالتحاد األوروبي (الئحة  ،)EMCأستراليا ( ،)ACMAنيوزيلندا
( ،)RSMالصين ( ،)CCCاليابان ( ،)VCCIكوريا ()MSIP
التأثير البيئي
قوانين  ENERGY STARومخلفات المعدات الكهربائية واإللكترونية والئحة حظر
المواد الخطرة (االتحاد األوروبي ،الصين ،كوريا ،الهند) وقانون تسجيل الكيماويات
وتقييمها واعتمادها وحظرها وبرنامج إدارة الطاقة الفيدرالي وEPEAT Bronze
ضمان محدود لمدة عام على األجهزة

الخدمة والدعم
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مزايا صديقة للبيئة

 1مسجلة في  EPEATحيثما ينطبق و/أو يكون مدعوم .راجع  epeat.netلالطالع على حالة التسجيل حسب الدولة.
 2يختلف مدى توفر البرنامج .يرجى زيارة  hp.com/recycleلالطالع على التفاصيل .لالطالع علىرمز ترخيص العالمة التجارية
 BMGوهو  ،FSC®-C115319انظر  .fsc.orgلالطالع على رمز ترخيص العالمة التجارية  HPوهو ،FSC®-C017543
انظر .fsc.orgال تتوفر جميع المنتجات المعتمدة من ® FSCفي جميع المناطق.للمزيد من المعلومات حول مواد طباعة التصاميم
والرسومات الكبيرة من  ،HPالرجاء زيارة .HPLFMedia.com

يرجى إعادة تدوير مواد طباعة التصاميم والرسومات الكبيرة ومعداتها
تعرف على طرق القيام بذلك على موقع الويب الخاص بنا
hp.com/ecosolutions

CQ654C

ماسح ضوئي HP DesignJet HD

J8025A

خادم الطباعة HP Jetdirect 640n

C9380A

رأس الطباعة  HP 72 DesignJetلون رمادي وأسود للصور

C9383A

رأس الطباعة  HP 72 DesignJetلون قرمزي وسماوي

C9384A

رأس الطباعة  HP 72 DesignJetلون أسود غير المع وأصفر

C9397A

خرطوشة الحبر  HP 72 Designjetلون أسود للصور بسعة  69مل

C9398A

خرطوشة الحبر  HP 72 DesignJetلون سماوي بسعة  69مل

C9399A

خرطوشة الحبر  HP 72 DesignJetلون قرمزي بسعة  69مل

C9400A

خرطوشة الحبر  HP 72 DesignJetلون أصفر بسعة  69مل

C9401A

خرطوشة الحبر  HP 72 DesignJetلون رمادي بسعة  69مل

C9403A

خرطوشة الحبر  HP 72 DesignJetلون أسود غير المع سعة  130مل

C9370A

خرطوشة الحبر  HP 72 Designjetلون أسود للصور بسعة  130مل

C9371A

خرطوشة الحبر  HP 72 DesignJetلون سماوي بسعة  130مل

C9372A

خرطوشة الحبر  HP 72 DesignJetلون قرمزي بسعة  130مل

C9373A

خرطوشة الحبر  HP 72 DesignJetلون أصفر بسعة  130مل

C9374A

خرطوشة الحبر  HP 72 DesignJetلون رمادي بسعة  130مل

CH575A

خرطوشة الحبر  HP 726 DesignJetلون أسود غير المع سعة  300مل

C6036A

ورق ناصع البياض لطابعات الحبر النافثة من ( HPمعتمد من ®)FSC
 914مم ×  45.7م ( 36بوصة ×  150قدم)
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C6567B

8
ورق مطلي من ( HPمعتمد من ™)PEFC
 1067مم ×  45.7م ( 42بوصة ×  150قدم)

C6569C

ورق مطلي ثقيل الوزن من( HP معتمد بواسطة)PEFC™
 1067مم ×  30.5م ( 42بوصة ×  100قدم)

Q1422B

ورق الصور الالمع العالمي من ( HPمعتمد من ®)FSC
 1067مم ×  30.5م ( 42بوصة ×  100قدم)

H4518E

خدمة تثبيت  HP DesignJetمع إعداد الشبكة
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HQ012PE

دعم  12NBDفي الموقع لمدة عام واحد بعد انتهاء ضمان  HPمع DMR

U7UW3PE

دعم  12NBDفي الموقع لمدة عامين بعد انتهاء ضمان  HPمع DMR

U7UW2E

دعم  12NBDفي الموقع لمدة عامين من  HPمع DMR

HQ006E

دعم  12NBDفي الموقع لمدة  3أعوام من  HPمع DMR

13
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HQ011E

13

دعم  12NBDفي الموقع لمدة  4أعوام من  HPمع DMR

HQ008E

دعم  12NBDفي الموقع لمدة  5أعوام من  HPمع DMR

U1XV4E

دعم  HWللصيانة الوقائية (للحدث)
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لالطالع على الملف الكامل لمواد طباعة التصاميم والرسومات الكبيرة من  ،HPالرجاء الرجوع إلى
.HPLFMedia.com
3
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وقت الطباعة الميكانيكية .يمكنها الطباعة في الوضع السريع مع تشغيل خاصية  ،Economodeباستخدام ورق الحبر
النفاث ناصع البياض من ( HPخفيف) وأحبار  HPاألصلية.
وقت الطباعة الميكانيكية مع أحبار  HPاألصلية.
 %0.1-/+من قوة الموجه المحددة أو  0.2-/+مم (أيهما أعلى) عند  23درجة مئوية ( 73درجة فهرنهايت)،
 %60-50رطوبة نسبية على فيلم  A0/Eغير المع من  HPفي الوضع األفضل أو العادي باستخدام أحبار  HPاألصلية.
بالقياس على فيلم  HPغير الالمع.
على أساس ذاكرة عشوائية سعة  640ميجابايت.
لالطالع علىرمز ترخيص العالمة التجارية  BMGوهو  ،FSC®-C115319انظر  .fsc.orgلالطالع على رمز
ترخيص العالمة التجارية  HPوهو  ،FSC®-C017543انظر  .fsc.orgلالطالع رمز ترخيص العالمة التجارية
 BMGوهو  ،PEFC™/29-31-261انظر  .pefc.orgلالطالع على رمز ترخيص العالمة التجارية HP
وهو  ،PEFC™/29-31-198انظر  .pefc.orgال تتوفر جميع المنتجات المعتمدة من ® FSCأو ™ PEFCفي
جميع المناطق.
يمكن إعادة تدويره من خالل برامج إعادة التدوير المتوفرة بشكل كبير.
في أوروبا ،يمكن إعادة التدوير في أنظمة تجميع األجهزة االستهالكية التي تقبل مواد تغليف السوائل.
قد يختلف توافر حزم الخدمات والمواصفات حسب المنتج والدولة.
للمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة .hp.com/go/designjetsupport
يوم العمل التالي.
االحتفاظ بالوسائط المعيبة.
درجات رمادي محايد تنتجها الطابعات المتوافقة مع مجموعة األحبار بدرجات اللون األسود الثالثة من .HP

حقوق النشر ©  2012و 2015لشركة  HPللتطوير ،وهي ذات شراكة محدودة .المعلومات المتضمنة في هذه الوثيقة عُرضة للتغيير دون إشعار مسبق .تم ذكر الضمانات الخاصة بمنتجات 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.
 ENERGY STARوعالمة  ENERGY STARعالمتان تجاريتان مسجلتان ومملوكتان لوكالة حماية البيئة األمريكية.
 Adobeو PostScriptو Adobe PostScript 3عالمات تجارية مملوكة لشركة  Windows .Adobe Systems Incorporatedعالمة تجارية مسجلة في الواليات المتحدة لصالح شركة .Microsoft Corporation
 Macوشعار  Macعالمتان تجاريتان مملوكتان لشركة  Apple Computer, Inc.ومسجلتان في الواليات المتحدة والدول األخرى.
 ،4AA5-0902AREنوفمبر  ،2015المراجعة 4
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استخدماألحبار ورؤوس الطباعة األصلية من  HPللحصول على أداء موثوق وعالي الجودة ،يمكنك من تقليل وقت
التوقف أثناء العمل .لقد تم تصميم وهندسة مكونات الطباعة الحساسة هذه كنظام طباعة محسن لتوفير دقة منضبطة
للسطر إلى جانب درجات األسود الداكن والرمادي المحايد 14.للمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة
.hp.com/go/OriginalHPinks

6

•	 معتمد من ® ENERGY STARومسجل لدى EPEAT Bronze
2
•	 برامج مريحة ومجانية إلعادة تدوير خراطيش حبر  HPورؤوس الطباعة
2
•	 ورق معتمد من ® FSCومجموعة من وسائط  HPالقابلة إلعادة التدوير متضمنة في برنامج االسترجاع

Q6709A

تقدم خدمات دعم  HP DesignJetحلوالً لبيئات األعمال التجارية الحرجة — تركيب وصيانة ودعم موسع،
فضالً عن مجموعة متنوعة من الخدمات ذات القيمة المضافة .للمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة
.hp.com/go/designjetsupport

5

1

CN500B

مجموعة ترقية HP DesignJet PostScript/PDF
عمود تغذية أسطوانة  HP DesignJetبقياس  44بوصة

