صفحة البيانات

HP Designjet Z6800
طابعة إنتاج
أسرع طابعة  60بوصة إلنتاج الرسومات ذات جودة طباعة مثالية
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صممت لتعمل بسرعة وبإنتاجية عالية

إدارة متقدمة لأللوان بدعم من عالمة  HPمحل الثقة

•تطبع بسرعة  1500قدم 2في الساعة ( 140م 2في الساعة) في الوضع السريع و212
2
قدمًا 2في الساعة ( 20م 2في الساعة) في الوضع عالي الجودة

•قم بإنشاء ملفات تعريف  ICCمخصصة واحصل على دقة ألوان مع مقياس الطيف المدمج
4
ومركز األلوان

•قم بتقليل أوقات التنفيذ وعالج حموالت البيانات الكبيرة بدون مجهود بفضل طاقة
المعالجة المرتفعة

•احصل على دقة في اللون  -تغطية كاملة لمجموعات  SWOPو ISOوGRACOL
و 3DAPو EUROSCALEو TOYOوFOGRA

•قم بإنشاء مطبوعات عالية الجودة بأعلى سرعة باستخدام تقنية HP Double Swath
ومستشعر  HP Optical Mediaالمتطور

•أختر كيفية الطباعة التي تريدها-أرسل المهام من تطبيقات التصميم المفضلة أو عبر
برامج  RIPالمتوفرة فى االسواق

•اطبع بثقة بدون متابعة للطابعة بفضل لفافات الوسائط الطويلة وخراطيش الحبر بقياس
 775مللي من  HPوبكرة السحب المدمجة

•احصل على لون يُعتمد عليه مع محاكاة ألوان ® HP Professional PANTONEوتقنية
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 Adobe® PostScript®/PDFالمدمجة

جودة غير مسبوقة للصور الملونة واألبيض واألسود

Eco Highlights

•الوان متناهية الدقة  -احبار تنتج درجة وضوح عالية جداً من  HPمع لون احمر يرفع
انتاجية االلوان متناهية الدقة ذات لمعان موحد

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

•قم بإنشاء مطبوعات متفردة باألسود واألبيض  -ثالث درجات من حبر  HPاألسود
تعطي كثافة ثرية وانتقاالت سلسة في درجة اللون
•قدم لعمالئك مطبوعات عالية التحمل تستمر حتى  200سنة بدون تغيير فى االلوان
باستخدام أحبار  HPللصور عالية الجوده

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.

•قم بإنتاج الملصقات والصور والمطبوعات القماشية والالفتات المضاءة وعروض POP
والخرائط بجودة غير مسبوقة
1

2

3

بالمقارنة مع طابعات الحبر كبيرة الحجم األقل من  25,000دوالر أمريكي لتطبيقات الرسومات .على أساس سرعات اللون األسرع
تصني ًفا حسب المنشور من جهات التصنيع حتى أكتوبر  .2013أساليب االختبار مختلفة.
باستخدام الورق العادي والوضع السريع ،تستطيع طابعة اإلنتاج  HP Designjet Z6800تحقيق سرعات تصل إلى  1500قدم 2في
الساعة ( 140م 2في الساعة) .باستخدام الورق الالمع والوضع العادي ،تستطيع الطابعة  Z6800تحقيق سرعات طباعة تصل إلى
 212قدمًا 2في الساعة ( 20م 2في الساعة).
تصنيف ثبات العرض للمعروضات الداخلية/البعيدة عن ضوء الشمس المباشر من معمل  HP Image Permanence Labوشركة
 Wilhelm Imaging Research, Inc.لمجموعة من وسائط  HPوباستخدام أحبار الصور البراقة من  .HPللمزيد من المعلومات،
انظر .globalBMG.com/hp

•
•
•
•

1
2

3

Please recycle large-format printing hardware and printing supplies.
Find out how at our website
hp.com/ecosolutions
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مدمج في طابعة  HP Designjetهذه مقياس طيف بتقنية األلوان  i1من  .X-Riteيضمن التعاون الوثيق بين  HPو X-Riteأن الحل
محل ثقة تم اختباره بدقة لتلبية مطالب العميل من حيث السهولة والجودة والفعالية.
يتم بيع محاكاة لون  PANTONEاالحترافي من  HPمجموعة ترقية  Adobe PostScript/PDFالمدمجة بشكل منفصل.

 .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 | طابعة إنتاج الصور HP Designjet Z6800

المواصفات الفنية
الطباعة

أقصى سرعة للطباعة

معلومات طلب المنتج

 140م/2ساعة ( 1500قدم/2ساعة) على الوسائط العادية
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صور ملونة

األفضل 3.2 :دقيقة للصفحة على الورق بحجم  A1/Dأو حتى  13.1م/2ساعة
( 141قدم/2ساعة) على الوسائط الالمعة
العادي 2.1 :دقيقة للصفحة على الورق بحجم  A1/Dأو حتى  19.7م/2ساعة
( 212قدم/2ساعة) على الوسائط الالمعة
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دقة الطباعة

حتى  1200 x 2400نقطة في البوصة لدقة الطباعة المحسنة

الهوامش

 5 x 5 x 5 x 5مم ( 0.2 x 0.2 x 0.2 x 0.2بوصة)

أنواع الحبر

احبار سائلة

رؤوس طباعة HP
األصلية

التقنية

طابعة الحبر الحرارية HP

خراطيش األحبار

( 8أحمر براق وارجواني وأصفر وسماوي فاتح ورمادي فاتح وارجواني فاتح
وأسود غير المع وأسود للصور)

دقة الخط

%0.1 -/+
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الحد األدنى لعرض السطر  0.02مم ( 0.0008بوصة) ( HP-GL/2قابل للعنونة)
حد أدنى مضمون للسطر  0.067مم ( 0.0026بوصة) ())ISO/IEC 13660:2001(E
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جودة الصور

الوسائط

دقة اللون

الوسائط <  %95 ،1.25 dE2000من األلوان < 2.75 dE2000

ثبات اللون على المدى
القصير

<  1 dE2000أقل من  5دقائق

تكرار نسخ الطباعة
طويل األمد

المتوسط <  %95 ،0.5 dE2000من األلوان < 1.25 dE2000

أقصى كثافة بصرية

*4.5 Lدقيقة2.31 D/

الذاكرة

11
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المعالجة

تغذية دائرية ،قاطع تلقائي ،بكرة سحب

أنواع الوسائط

الورق الموصول والمغطى والورق الفني واألفالم وورق الصور وورق
المراجعة والملصقات والالفتات ذات الظالل ذاتية اللصق واألقمشة ومواد
الطباعة الفنية الدقيقة

الحجم

واجهات
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أسطوانات بقياس  279إلى  1524مم ( 11إلى  60بوصة)
يصل إلى  0.56مم ( 22ملّي بوصة)

السُمك
التطبيقات

المنتج
الملحقات

الملصقات والالفتات والنماذج والصور والفن الرقمي الدقيق والتجارب الطباعية والمعارض ورسومات
 POP/POSوصناديق اإلضاءة  -األفالم ،المعارض ،رسوم األحداث
 64جيجابايت (افتراضي)  320 ،جيجابايت لمساحة القرص الصلب
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االتصال (قياسية)

جيجابت إيثرنت ( ،)1000Base-Tفتحة ملحق EIO Jetdirect

لغات الطباعة (قياسية)

CALS G4 ،HP-RTL ،HP-GL/2

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

برنامج تشغيل الطابعة ،خادم ويب  HPالمدمج

برامج التشغيل (مدرجة)

برامج التشغيل  HP-RTL ،HP-GL/2لنظم التشغيل  WindowsوPostScript
 Windowsو Macمع مجموعة ترقية  PostScript/PDFاختيارية

F2S72A
G6H51A
CQ745B
CQ754A
J8025A
Q6714A
Q6715A
CE017A
CE018A
CE019A
CE020A

خراطيش الحبر وقطع C1Q37A
الصيانة األصلية
C1Q38A
من HP
C1Q39A
C1Q40A
C1Q41A
C1Q42A
C1Q43A
C1Q44A
CH644A
مواد الطباعة األصلية
بالحجم الكبير من Q8000A HP
Q6578A
Q8707A
Q8750A

الخدمة والدعم
H4518E
U1ZS8E
U1ZS9E
U1ZT0E
U1ZT2PE
U1ZT1PE
U1XV4E

 HP Designjet Z6800طابعة إنتاج الصور
الماسحة HP Designjet HD Pro
مجموعة ترقية HP Designjet PostScript/PDF
عمود  HP Designjetبقياس  60بوصة
خادم الطباعة HP Jetdirect 640n
سلة الستقبال المطبوعات بقياس  60بوصة
مجموعة صيانة المستخدم HP Designjet
رأس الطباعة HP 771 Matte Black and Chromatic Red Designjet
رأس الطباعة  HP 771 Designjetلون ارجواني وأصفر
رأس الطباعة  HP 771 Designjetلون ارجواني فاتح وسماوي فاتح
رأس الطباعة HP 771 Photo Black and Light Gray Designjet
خرطوشة الحبر  HP 773C Designjetلون أسود غير المع سعة  775ملليلتر
خرطوشة الحبر  HP 773C Designjetلون أحمر براق بسعة  775ملليلتر
خرطوشة الحبر  HP 773C Designjetلون ارجواني بسعة  775ملليلتر
خرطوشة الحبر  HP 773C Designjetلون أصفر بسعة  775ملليلتر
خرطوشة الحبر  HP 773C Designjetلون ارجواني فاتح بسعة  775ملليلتر
خرطوشة الحبر  HP 773C Designjetلون سماوي بسعة  775ملليلتر
خرطوشة الحبر  HP 773C Designjetلون أسود للصور بسعة  775ملليلتر
خرطوشة الحبر  HP 773C Designjetلون رمادي فاتح بسعة  775ملليلتر
خرطوشة الصيانة HP 771 Designjet
ورق الصور الالمع الممتاز سريع الجفاف ( HPمعتمد من ®)FSC
م ( 60بوصة  100 xقدم)

14
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 1524مم 30.5 x

ورق الصور الالمع العالمي سريع الجفاف من ( HPمعتمد من ®)FSC
 30.5 xم ( 60بوصة  100 xقدم)
القماش غير الالمع  HP Artistبقياس  1524مم  15.2 xم ( 60بوصة  50 xقدم)
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فيلم براق األلوان بظالل خلفية ممتازة من HP
( 60بوصة  100 xقدم)

 1524 15مم

 1524 16مم  30.5 xم

خدمة تثبيت  HPمع إعداد الشبكة
دعم في الموقع ليوم العمل التالي لمدة عامين مع  DMRمن *HP
دعم في الموقع ليوم العمل التالي لمدة  3أعوام مع  DMRمن HP
دعم في الموقع ليوم العمل التالي لمدة  5أعوام مع  DMRمن HP
دعم في الموقع ليوم العمل التالي لمدة عام بعد الضمان مع  DMRمن *HP
دعم في الموقع ليوم العمل التالي لمدة عامين بعد الضمان مع  DMRمن HP
خدمة الصيانة الوقائية من HP

األبعاد (العرض ×
العمق × االرتفاع)

الطابعة

 1370 x 690 x 2430مم ( 53.9 x 27.2 x 95.7بوصة)

الشحن

الوزن

الطابعة

 1200 x 750 x 2700مم ( 47.2 x 29.5 x 106.3بوصة)
 190كجم ( 419رطالً)

* االحتفاظ بالوسائط المعيبة يجعل بياناتك الحساسة في أمان .لالمتثال لقواعد األمان ،يمكنك االحتفاظ بالقرص الصلب أو مكون ذاكرة االحتفاظ بالبيانات المعيبين
مع الحصول على قرص أو ذاكرة بديلين.

الشحن

 252كجم ( 555.6رطالً)

ً
ً
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

محتويات الصندوق

األبعاد البيئية

الخصائص الصوتية
استهالك

االعتماد

الضمان

طابعة إنتاج الصور  HP Designjet Z6800والعمود ورؤوس الطباعة وخراطيش الحبر األولية
وخرطوشة الصيانة وحامل الطابعة وبكرة السحب ومجموعة  3في محول العمود ودليل الرجوع السريع
وملصق اإلعداد وبرنامج بدء التشغيل وكبل طاقة
درجة حرارة التشغيل

 20-إلى �55مئوية ( 4-إلى �131ف)

درجة حرارة التخزين

 20-إلى �55مئوية ( 4-إلى �131ف)

رطوبة التشغيل

 20إلى  %80رطوبة نسبية

ضغط الصوت

 53ديسيبل (( )Aطباعة)؛  39ديسيبل (( )Aاستعداد)؛  39ديسيبل (( )Aسبات)

طاقة الصوت

 7.0بل (( )Aطباعة)؛  5.5بل (( )Aاستعداد)؛  5.5بل (( )Aسبات)

الطاقة

 270وات (طباعة)؛ <  48وات (استعداد)؛ <  5.3وات (سبات)؛ < 0.3
وات (إيقاف تشغيل)

المتطلبات

جهد الدخل (المدى التلقائي) 100 :إلى  127فولت تيار ترددي (5 ،)%10 -/+
أمبير؛  220إلى  240فولت تيار ترددي ( 3 ،)%10 -/+أمبير؛  60/50هرتز
( 3 -/+هرتز)

السالمة

الواليات المتحدة األمريكية وكندا (معتمدة من  ،)CSAاالتحاد األوروبي (متوافقة
مع  LVDو ،)EN 60950-1روسيا ( ،)GOSTسنغافورة ( ،)PSBالصين
( ،)CCCاألرجنتين ( ،)IRAMالمكسيك ( ،)NYCEكوريا ()KC

التأثير الكهرومغناطيسي

يتوافق مع متطلبات الفئة األولى ،وتشمل :الواليات المتحدة األمريكية (قواعد
 ،)FCCكندا ( ،)ICESاالتحاد األوروبي (الئحة  ،)EMCأستراليا (،)ACMA
نيوزيلندا ( ،)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 وEPEAT Bronze

ضمان محدود لمدة عام على األجهزة

استخدم أحبار الصور زاهية األلوان رؤوس الطباعة من  HPللحصول على أداء موثوق وعالي الجودة ،يمكنك من
تقليل وقت التوقف أثناء العمل وزيادة اإلنتاجية .تم تصميم مكونات نظام الطباعة المهمة هذه وهندستها معًا لتوفير
كفاءة محسنة ومجموعة كبيرة من األلوان وطباعات ال تبهت لمدة  200سنة 17.للمزيد من المعلومات ،قم بزيارة
.hp.com/go/OriginalHPinks
لالطالع على الملف الكامل لمواد طباعة التنسيقات الكبيرة من  ،HPالرجاء الرجوع إلى .globalBMG.com/hp
 6وقت الطباعة الميكانيكية .مطبوعة في الوضع السريع باستخدام أحبار الصور البراقة من HP
 7وقت الطباعة الميكانيكية .مطبوعة باستخدام أحبار الصور البراقة من .HP
 %0.1 -/+ 8من قوة الموجه المحددة أو  0.2 -/+مم (أيهما أعلى) عند �23درجة مئوية (�73ف) %60-50 ،رطوبة نسبية على
فيلم  A0/Eغير المع من  HPفي الوضع األفضل أو العادي باستخدام أحبار الصور البراقة من .HP
 9بالقياس على فيلم  HPغير الالمع.
 10دقة القياس اللوني المطلقة  ICCعلى ورق الصور الممتاز سريع الجفاف من  HPمع أحبار  HPاألصلية.
 11باستخدام ورق الصور الالمع الممتاز سريع الجفاف من  HPوأحبار  HPاألصلية بعد المعايرة مباشرة.
 12باستخدام ورق الصور الالمع الممتاز سريع الجفاف من  HPمع أحبار الصور البراقة من .HP
 13على أساس  RAMبسعة  1جيجابايت .ذاكرة  RAMقابلة للتوسيع حتى  1.5جيجابايت عبر وحدة  SODIMMمجهزة للعمل مع
 Designjetومدرجة فقط في مجموعة ترقية الملحق  HP Designjet PostScript®/PDFاالختيارية.
 14رمز ترخيص العالمة التجارية  BMGوهو  ،FSC®-C115319انظر  .fsc.orgرمز ترخيص العالمة التجارية  HPوهو
 ،FSC®-C017543انظر  .fsc.orgال تتوفر كل المنتجات المعتمدة من ® FSCفي كل المناطق.
 15في أوروبا ،قابلة إلعادة التدوير في نظم تجميع األجهزة االستهالكية التي تقبل معلبات السوائل.
 16يختلف مدى توفر برامج إعادة تدوير وسائط التنسيقات الكبيرة من  .HPقد ال تكون برامج إعادة التدوير متوفرة في منطقتك .راجع
 hp.com/recycleلمزيد من التفاصيل.
 17تصنيف ثبات العرض للمعروضات الداخلية/البعيدة عن ضوء الشمس المباشر من معمل  HP Image Permanence Labوشركة
 Wilhelm Imaging Research, Inc.لمجموعة من وسائط  HPوباستخدام أحبار  HPاألصلية .انظر .globalBMG.com/hp

للمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة
hp.com/go/DesignjetZ6800
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