الشبكة

محطة العمل  HP Flow 8500 fn2اللتقاط
المزودة بمرسل رقمي
المستندات
ّ
 3299يورو

سعر الشارع المقدر
رقم القطعة

L2762A

السرعة باأللوان وباألبيض واألسود
HP EveryPage

تبلغ 92 100/صفحة 184 200/صورة في الدقيقة
(بحجم /A4)letter
نعم

1

نعم

اكتشاف التلقيم المتعدد بالموجات
فوق الصوتية
سعة وحدة التغذية التلقائية
للمستندات (ورق)

150

دورة الخدمة اليومية الموصى بها

10000

المسح الضوئي على الوجهين

المرسل الرقمي من HP

الدقة القصوى (بكسل في البوصة)

ُتعد محطة العمل  HP Digital Sender Flow 8500 fn2اللتقاط المستندات
ماسحة ضوئية عالية السرعة واألداء يمكنك مشاركتها مع فريقك .فهي تقدم
واحدا للمسح
جهازا
نظرا ألن لك شخص يستخدم
ً
ً
سهولة رائعة للتعاون ً
الضوئي مباشرة إلى مجلد شبكة مشترك أو طابعة باإلضافة إلى إماكنية
اإلرسال إلى البريد اإللكتروني أو Microsoft® SharePoint®أو محرك أقراص .USB

لوحة التحكم

تحافظ ماسحتنا الضوئية للعمل في الشبكة — المرسل الرقمي HP Flow
—8500 fn2على وتيرة العمل مع زيادة إنتاجية فرق العمل:

ال توجد اختناقات في اإلنتاج .تمكن من تسهيل سير العمل عن طريق المسح
الضوئي لما يصل إلى 92 100/صفحة أو 184 200/صورة في الدقيقة (بحجم
A4.)letter/
عدم انتظار تقنية ( OCRالتعرف الضوئي على األحرف) .ضع ما يصل إلى
 150صفحة في ( ADFوحدة التغذية التلقائية للمستندات) ،ثم اضغط على زر
المسح الضوئي وقم بإزالة المستند .إذ ُتجرى عمليات المسح الضوئي في
الخلفية بحيث يمكن للشخص التالي بدء مهمة المسح الضوئي الخاصة به
دون انتظار انتهاء المهمة األولى.

وبدال من ذلك،
ال حاجة إلى إعادة إدخال إعدادات المسح الضوئي في لك مرة.
ً
مسبقا عن طريق لوحة تحكم كبيرة
حدد ملف تعريف مسح ضوئي محدد
ً
بحجم  20.3سم باستخدام .HP Quick Sets

ال داعي للقلق بشأن الصفحات المفقودة .بفضل تقنية HP EveryPage 
وإماكنية المسح الضوئي عالية الموثوقية وشاشة المعاينة الفورية الكبيرة،
يمكنك التحقق من لك صفحة.

مسار واحد
600

المسح الضوئي لبطاقات الهوية المنقوشة

على سطح زجاج الماسحة الضوئية

معاينة المستندات على الشاشة

نعم

المستندات القابلة للبحث

داخليا
التعرف الضوئي على األحرف
ً

أنواع الملفات

 PDFو  PDF/Aو  PDFمشفر و  PDFقابل للبحث و
 PDF/Aقابل للبحث و  JPEGو  TIFFو  MTIFFو  XPSو
 Textو  Unicode Textو  RTFو  HTMLو CSV

البريد اإللكتروني ومجلد الشبكة وأجهزة USB
المحمولة و /LANفاكس اإلنترنت و Microsoft
SharePoint

وجهات المسح الضوئي

القص اآللي والتوجيه التلقائي واكتشاف األلوان
تلقائيا وحذف
تلقائيا وضبط درجات األلوان
ً
ً
تلقائيا وتصفية األلوان والتعرف
الصفحات الفارغة
ً
الضوئي على األحرف

ميزات المسح الضوئي

حجم السطح الزجاجي المسطح
(عرض × طول سم)

16.12 × 9.79
 6.68 × 3.10إلى 39.17 × 9.79

حجم ورقة وحدة التغذية التلقائية
للمستندات – (عرض × طول سم)

 45إلى 199

أوزان مواد الطباعة (جم/م)2

االتصال ،قياسي

1

تمكن من إدارة أسطولك بالاكمل -الذي يضم ماسحات ضوئية وأجهزة متعددة
الوظائف من  -HPوإدارته باستخدام حلول إدارة وأمان رائدة في السوق من
 HPكما يلي:

•استخدام برنامج HP Web Jetadmin 2إلدارة أجهزة المسح الضوئي ومراقبتها،
وتقنية  HP FutureSmartلتحديث أسطولك للحصول على أداء مثالي.
•اعلم أن معلوماتك الحساسة في أمان على القرص الثابت اآلمن المشفر
عالي األداء من  ،HPفهو أساسي في جمع أجهزة المرسل الرقمي من .HP

•تمكن من إنشاء بيانات العمل الحساسة ومشاركتها بأمان باستخدام ملفات
 PDFمحمية بلكمة مرور.

برامج التشغيل

قابلية اإلدارة عن طريق HP Web Jetadmin

ميزات األمان

تتيح لك الماسحة الضوئية  HP ScanJetللمستندات:

االتصال بمجموعة متنوعة من حلول إدارة المستندات .تدعم الماسحات
الضوئية  HP ScanJetللمستندات حلول األطراف الثالثة الشائعة ،مثل Kofax
و  Laserficheباإلضافة إلى اعتماد معايير  TWAINو .ISIS
تحسين اإلنتاجية والعمليات داخل الشراكت .تمتع بأتمتة العمليات داخل
رقميا ،مثل التطبيقات البنكية والنماذج الحكومية والمستندات
الشراكت
ً
العقارية باستخدام حل من .HP

ّ
وفر الوقت .تحتوي الماسحات الضوئية  HP ScanJetللمستندات على وحدات
تغذية تلقائية للمستندات عالية السعة مثالية لألقسام الكبيرة التي تتعامل
يوميا.
مع مهام كبيرة
ً
دقيقا .ما الفائدة المسح الضوئي السريع إذا تم فقد صفحة؟ تمنحك
كن
ً
تقنية HP EveryPage 1الثقة بأن يتم المسح الضوئي للك مستند بطريقة
تقريبا ،بما في
سليمة في لك مرة .فهي تعالج جميع أنواع المستندات
ً
ذلك المراسالت المطوية وأكوام المستندات وبطاقات العمل مختلطة
األحجام.

احصل على إماكنيات متعددة االستخدامات .تم تزويد الماسحات الضوئية
 HP ScanJetللمستندات بمجموعة من الميزات المرنة التي تتيح لك تنفيذ
العديد من المهام ،مثل المسح الضوئي على الوجهين وإزالة الصفحات
الفارغة واستخدام تقنية التعرف الضوئي على األحرف واإلرسال إلى وجهات
متعددة في المرة الواحدة.

اقتصاديا .لقد صممنا الماسحات الضوئية  HP ScanJetللمستندات
كن
ً
لتناسب معدالت االستخدام العالية والعمر الطويل .فهي تتمتع بكفاءة
ومرونة عالية بفضل أعمال الصيانة الدورية البسيطة ،مثل تنظيف بكرات
ونظرا ألن خط اإلنتاج
وحدة التغذية التلقائية للمستندات واستبدالها.
ً
معتمد بالاكمل من ،ENERGY STAR®فهي تستهلك طاقة أقل.
احصل على الجودة التي تحتاج إليها وتتوقعها .تتضمن الماسحات
الضوئية  HP ScanJetللمستندات ميزات تجعل مهام المسح الضوئي
التي تنفذها في غاية الروعة .إذ يمكن تغيير حجم المستندات وتدويرها
تلقائيا لتبدو لك بالشلك الذي تريده بلمسة زر واحدة.
وتسويتها
ً

10/100/1000 Ethernet؛ مضيف  USBواحد عالي
السرعة ( 1خلفي 1/للتنبيه)؛ تجويف لدمج األجهزة
()HIP؛ منفذ  USB Deviceعالي السرعة

17.5

اختر جهاز  HPالمناسب الحتياجات المسح الضوئي لديك

263.4 × 585.3 × 512

الوزن (كجم)

جميع الماسحات الضوئية في تشكيلة  ScanJetالحائزة على الجوائز لدينا
وسواء
تساعدك في إدارة المستندات وتحسين سير العمل في شركتك.
ً
جزءا من شبكة شركة عالمية،
أاكنت لديك مكتب لشركة صغيرة أم كنت
ً
فنحن نقدم لك ماسحة ضوئية للمستندات سهلة االستخدام واإلدارة.

ذاكء .لست بحاجة إلى مزيد من الوقت لترتيب
نفذ أعمالك بطريق أكثر ً
تدور
نسخك األصلية قبل تنفيذ مهام المسح الضوئي .اترك البرامج ّ
أسا على عقب وتسوي الصفحات الملتوية وتحافظ على
الصفحات
تلقائيا ر ً
ً
أحجام الصفحات األصلية ،وبالتالي يتم الحصول على النتائج بحجم A4
على شلكها الحقيقي .A4

( TWAINالشبكة و )USBISIS/WIA/

األبعاد (عرض × عمق × ارتفاع مم)

دائما
مضمن—محمي
FutureSmart 4
ً
ّ

 XGAاكملة باأللوان بحجم  20.3سم بدقة
768×1024

الماسحات الضوئية  HP ScanJetللمستندات

نعم

5

 HP Sure Startواإلدراج في القائمة البيضاء
واكتشاف االختراقات وقت التشغيل و HP
Connection Inspector

3

التوافق مع بطاقات الوصول

HP Access Control

محرك أقراص ثابت مشفر

خدمات العناية بالعمالء HP Care Pack

قياسية

4

الضمان القياسي

 3سنوات في يوم العمل التالي مع
االحتفاظ بالوسائط المعيبة
 4سنوات في يوم العمل التالي مع
االحتفاظ بالوسائط المعيبة

 5سنوات في يوم العمل التالي مع
االحتفاظ بالوسائط المعيبة

سنة واحدة
U9TW2E
U9TW3E
U9TW4E

حلول HP JetAdvantage
للتعرف على المزيد ،تفضل بزيارة موقع hp.com/go/jetadvantage

 1تتم اإلشارة إلى تقنية  HP EveryPageعلى أنها تقنية  HP Precision Feedفي الماسحات الضوئية  HP ScanJetالتي
تم طرحها قبل مايو  2 .2013ويتوفر  HP Web Jetadmin isللتنزيل دون تلكفة إضافية من موقع .hp.com/go/wja
تطورا من  HPفي أجهزة  HPمن فئة  Enterpriseالتي تتضمن البرنامج الثابت
 3تتوفر ميزات األمان المضمنة األكثر
ً
 FutureSmartإصدار  4.5أو األحدث والتي تستند إلى ميزات األمان المضمنة في الطابعات المنافسة من نفس
الفئة المنشورة في مراجعة  HPلعام  .2018تقدم شركة  HPوحدها مجموعة من ميزات األمان لفحص السالمة
وصوال إلى نظام  BIOSمصحوبة بميزات اإلصالح الذاتي .لالطالع على قائمة بالمنتجات المتوافقة ،تفضل بزيارة:
ً
 .hp.com/go/PrintersThatProtectلمزيد من المعلومات ،تفضل بزيارة.hp.com/go/printersecurityclaims : 4لالطالع
على قائمة شاملة بخدمات  ،HP Care Packتفضل بزيارة موقع .hp.com/go/cpc=Oبموقع العمل=X ،االستبدال.
http://h20195.www2.hp.com/v2/getpdf.aspx/4AA4-3848EEW.pdf 5

© Copyright 2016-2018 HP Development Company, L.P .المعلومات الواردة بهذه الوثيقة عرضة للتغيير
دون إشعار .وتقتصر الضمانات الوحيدة لمنتجات  HPوخدماتها على تلك المعلن عنها ضمن بنود بيان الضمان
إضافيا.
ضمانا
الصريح المرفق مع مثل هذه المنتجات والخدمات .وال يوجد هنا ما يمكن تفسيره على أنه يشلك
ً
ً
وال تتحمل شركة  HPمسؤولية أي أخطاء فنية أو تحريرية أو أي حذف بهذه الوثيقةُ .تعد جميع العالمات التجارية
ملك ألصحابها المعنيين.
ً

وتعد  Google Driveعالمة
ُتعد  ENERGY STARعالمة تجارية مسجلة مملوكة لواكلة حماية البيئة األمريكيةُ .
تجارية لشركة  ،Google Incكما ُتعد  Microsoftو  SharePointعالمتين تجاريتين مسجلتين في الواليات المتحدة
لمجموعة شراكت .Microsoft

 ،4AA5-5899AREﻤﺘﺒﺱ  ،2018اإلصدار 9

تشكيلة الماسحات
الضوئية

االلتقاط.
اإلدارة.
المشاركة.

تغذية الورق

تلقائيا (ADF)
ماسحة ضوئية مسطحة بوحدة لتغذية المستندات
ًّ

سعر الشارع المقدر

HP ScanJet Pro
2500 f1

 399يورو

HP ScanJet Pro
3500 f1

HP ScanJet Pro
4500 fn1

رقم القطعة

L2747A

L2741A

L2749A

L2725B

السرعة باألبيض واألسود

 20صفحة في الدقيقة 40/صور في
الدقيقة بدقة  300بكسل في البوصة

 25صفحة في الدقيقة 50/صور في
الدقيقة بدقة  300بكسل في البوصة

 30صفحة في الدقيقة 60/صور في
الدقيقة بدقة  300بكسل في البوصة

 50صفحة في الدقيقة 100/صور في
الدقيقة بدقة  200بكسل في البوصة

 120صفحة في الدقيقة 240/صور في
الدقيقة بدقة  200بكسل في البوصة

السرعة باأللوان

 20صفحة في الدقيقة 40/صور في
الدقيقة بدقة  300بكسل في البوصة

 25صفحة في الدقيقة 50/صور في
الدقيقة بدقة  300بكسل في البوصة

 30صفحة في الدقيقة 60/صور في
الدقيقة بدقة  300بكسل في البوصة

 50صفحة في الدقيقة 100/صور في
الدقيقة بدقة  200بكسل في البوصة

 120صفحة في الدقيقة 240/صور في
الدقيقة بدقة  200بكسل في البوصة

 30صفحة في الدقيقة 60/صور في
الدقيقة بدقة  300بكسل في البوصة

تقنية HP EveryPage2

ال

نعم

نعم

نعم

نعم

ال

نعم

اكتشاف التلقيم المتعدد بالموجات فوق الصوتية

ال

نعم3

نعم3

نعم

نعم

ال

نعم3

نعم3

سعة وحدة التغذية التلقائية للمستندات
(ورق بوزن  29.6جم للمتر المربع)

50

50

50

100

200

50

50

80

80

دورة الخدمة اليومية الموصى بها

1500

3000

4000

3000

20000

2000

3500

6000

7500

 499يورو

 849يورو

HP ScanJet Enterprise
Flow 7500

HP ScanJet Enterprise
Flow N9120 fn2

 1469يورو

 3899يورو

HP ScanJet Pro
2000 s1
 349يورو

HP ScanJet Pro
3000 s3

L2763A

L2759A

L2753A

L2755A

 30صفحة في الدقيقة 60/صور في
الدقيقة بدقة  300بكسل في البوصة

 35صفحة في الدقيقة 70/صور في
الدقيقة بدقة  300بكسل في البوصة

 50صفحة في الدقيقة 100/صور في
الدقيقة بدقة  300بكسل في البوصة

 75صفحة في الدقيقة 150/صور في
الدقيقة بدقة  300بكسل في البوصة

 35صفحة في الدقيقة 70/صور في
الدقيقة بدقة  300بكسل في البوصة

 50صفحة في الدقيقة 100/صور في
الدقيقة بدقة  300بكسل في البوصة

 75صفحة في الدقيقة 150/صور في
الدقيقة بدقة  300بكسل في البوصة

نعم

نعم
نعم3

 499يورو

HP ScanJet Enterprise
Flow 5000 s4
 799يورو

HP ScanJet Enterprise
1
Flow 7000 s3
 999يورو

L2757A

خيارات المسح الضوئي (وحدة التغذية
التلقائية للمستندات)

المسح الضوئي للوجهين بمرور واحد

المسح الضوئي للوجهين بمرور واحد

المسح الضوئي للوجهين بمرور واحد

المسح الضوئي للوجهين بمرور واحد

المسح الضوئي للوجهين بمرور واحد

المسح الضوئي للوجهين بمرور واحد

المسح الضوئي للوجهين بمرور واحد

المسح الضوئي للوجهين بمرور واحد

المسح الضوئي للوجهين بمرور واحد

الدقة القصوى (بكسل في البوصة)

1200

1200

1200

600

600

1200

1200

1200

1200

المسح الضوئي لبطاقات الهوية المنقوشة

على سطح زجاج الماسحة الضوئية

على سطح زجاج الماسحة الضوئية

على سطح زجاج الماسحة الضوئية

على سطح زجاج الماسحة الضوئية

على سطح زجاج الماسحة الضوئية

من خالل وحدة التغذية التلقائية
للمستندات

من خالل وحدة التغذية التلقائية
للمستندات

من خالل وحدة التغذية التلقائية
للمستندات

من خالل وحدة التغذية التلقائية
للمستندات

المسح الضوئي من اللوحة األمامية

 4أزرار قابلة للتكوين

نظام قائمة لتنفيذ ما يصل إلى
 7أنماط للمسح الضوئي

شاشة لمس باأللوان تدعم المسح
الضوئي إلى الكمبيوتر والبريد
اإللكتروني ومجلد الشبكة

نظام قائمة لتنفيذ ما يصل إلى
 30أنماط للمسح الضوئي

شاشة باأللوان تعمل باللمس بحجم
 20,3سم بأنماط مسح ضوئي قابلة
للتكوين

الزر ( Scanمسح ضوئي)

الزر ( Scanمسح ضوئي)

نظام قائمة لتنفيذ ما يصل إلى  10أنماط للمسح الضوئي

برامج التشغيل

TWAIN/WIA

TWAIN/WIA

TWAIN/ISIS/WIA

TWAIN/ISIS/WIA

( TWAINالشبكة و )USBISIS/WIA/

TWAIN/ISIS/WIA

TWAIN/ISIS/WIA

TWAIN/ISIS/WIA

TWAIN/ISIS/WIA

قابلية اإلدارة عن طريق HP Web Jetadmin

ال

ال

ال

نعم

نعم

ال

ال

حجم السطح الزجاجي المسطح
(عرض × طول سم)

نعم (االستكشاف والمراقبة عن ُبعد)

نعم (االستكشاف والمراقبة عن ُبعد)

29.71 × 21.59

29.71 × 21.59

35.56 × 21.59

35.56 × 21.59

43.18 × 29.71

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

حجم ورقة التغذية التلقائية للمستندات –
الحد األقصى (عرض × طول سم)

 14.73 × 10.41إلى 309.88 × 21.59

 14.73 × 10.41إلى 309.88 × 21.59

 14.73 × 10.41إلى 309.88 × 21.59

 14.73 × 2.67إلى 86.36 × 21.59

 14.73 × 2.75إلى 86.36 × 29.71

 5.08 × 5.08إلى 86.36 × 21.6

 7.4 × 5.08إلى 309.9 × 21.6

 5.08 × 5.08إلى 309.9 × 21.6

 5.08 × 5.08إلى 309.9 × 21.6

أوزان مواد الطباعة (جم/م)2

 60إلى 105

 60إلى 105

 45إلى 120

 49إلى 120

 45إلى 199

 49إلى 180

 40إلى 413

 40إلى 413

 40إلى 413

االتصال ،قياسي

USB 2.0 Hi-Speed

USB 3.0 SuperSpeed

USB 3.0 SuperSpeed

USB 2.0 Hi-Speed

USB 2.0 Hi-Speed

USB 2.0 Hi-Speed

USB 3.0 SuperSpeed

USB 3.0 SuperSpeed

USB 3.0 SuperSpeed

التوصيل بالشبكة

غير متوفر

غير متوفر

 Ethernetو  Wi-Fiو ®Wi-Fi Direct

غير متوفر

10/100/1000 Ethernet

غير متوفر

 Wi-Fi Directمع محول السلكي
 HP ScanJet 100اختياري

 Wi-Fi Directمع محول السلكي
 HP ScanJet 100اختياري

 Wi-Fi Directمع محول السلكي
 HP ScanJet 100اختياري

اإلرسال الرقمي

غير متوفر

غير متوفر

المسح الضوئي إلى البريد
اإللكتروني/مجلد

غير متوفر

المسح الضوئي إلى البريد
اإللكتروني/مجلدSharePoint/

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

األبعاد (عرض × عمق × ارتفاع مم)

121 × 350 × 452

145 × 386 × 460

145 × 386 × 521

203 × 437 × 518

287 × 635 × 602

152 × 173 × 300

190 × 198 × 310

190 × 198 × 310

190 × 198 × 310

الوزن (كجم)

4.30

5.57

5.98

10.60

21.4

2.6

3.4

3.8

3.8

البرامج

ال

ال

نعم

ال

نعم

Kofax VRS

ال

ال

Pro 5.1

Pro 5.1

Pro 5.1

تطبيق HP JetAdvantage Capture
تقنية  OCRمتقدمة

I.R.I.S. Readiris Pro

I.R.I.S. Readiris Pro

I.R.I.S. Readiris Pro

I.R.I.S. Readiris Pro

I.R.I.S. Readiris Pro

I.R.I.S. Readiris Pro

إدارة المستندات الشخصية

Nuance PaperPort 14

Nuance PaperPort 14

Nuance PaperPort 14

Nuance PaperPort 14

Nuance PaperPort 14.6

Nuance PaperPort 14.6

Nuance PaperPort 14.6

بطاقات األعمال

I.R.I.S. Cardiris

I.R.I.S. Cardiris

I.R.I.S. Cardiris

ال

ال

I.R.I.S. Cardiris

I.R.I.S. Cardiris

برامج ( HPتقنية  OCRمع مكون إضافي)

برنامج HP Scan

برنامج HP Smart Document Scan

برنامج HP Scan

برنامج HP Scan

برنامج HP Smart Document Scan

مجلد محلي/على الشبكة والبريد اإللكتروني و Google DriveTMو Dropbox

مجلد محلي/على الشبكة والبريد اإللكتروني و  FTPوالطابعة Microsoft
 SharePointو  OneDriveو  Webfolderو  PaperPortو  Google Driveو  Boxو
 SugarSyncو  Evernoteو  Office 365و Dropbox

مجلد محلي/على الشبكة والبريد اإللكتروني و  Microsoft SharePointو
 OneDriveو  Google Driveو  Dropboxو FTP

مجلد محلي/على الشبكة والبريد اإللكتروني و  FTPوالطابعة و Microsoft
 SharePointو  OneDriveو  Webfolderو  Google Driveو  Office 365و Dropbox

الوجهات

5

ميزات  HP Scanو HP TWAIN

4

تلقائيا؛ القص التلقائي؛ تقويم المحتوى؛ التعريض التلقائي؛ حد تلقائي لألبيض واألسود؛ محتوى محسن باألبيض واألسود؛ دمج الصفحات؛
تلقائيا؛ اكتشاف األلوان
إزالة الصفحات الفارغة؛ التوجيه
ً
ً
التعرف الضوئي على األحرف
إزالة الثقوب؛ مسح الحواف؛ تنظيف الخلفية؛ إزالة الخلفية؛ تصفية األلوان؛ وجهات متعددة؛
ُ

ال

نعم

نعم

نعم

ال

ال

ال

Pro 5.1

I.R.I.S. Readiris Pro

I.R.I.S. Readiris Pro

I.R.I.S. Readiris Pro

Nuance PaperPort 14.6

Nuance PaperPort 14.6

I.R.I.S. Cardiris

I.R.I.S. Cardiris

تلقائيا؛ القص التلقائي؛ تقويم المحتوى؛ التعريض التلقائي؛ حد تلقائي لألبيض واألسود؛ محتوى محسن
تلقائيا؛ اكتشاف األلوان
إزالة الصفحات الفارغة؛ التوجيه
ً
ً
التعرف الضوئي على األحرف
باألبيض واألسود؛ دمج الصفحات؛ إزالة الثقوب؛ مسح الحواف؛ تنظيف الخلفية؛ إزالة الخلفية؛ تصفية األلوان؛ وجهات متعددة؛
ُ

اكتشاف سوء التغذية؛ وجهات تلقائية
متعددة

غير متوفر

اكتشاف سوء التغذية

نعم

نعم

نعم

نعم

سنة واحدة

سنة واحدة

سنة واحدة

سنة واحدة

الدعم بموقع العمل في يوم العمل التالي لمدة
سنة واحدة بعد انتهاء الضمان

]U8TH2PE [X

]U8TG4PE [X
]U8TG5PE [X

ميزات  HP Scanو  HP TWAINإضافية
دعم Mac

خدمات العناية بالعمالء HP Care Pack6
الضمان القياسي

غير متوفر

اكتشاف سوء التغذية

نعم5

نعم5

سنة واحدة

نعم5

ال

ال

سنة واحدة

سنة واحدة

سنة واحدة

سنة واحدة

)U8ZS4PE (X
)U8ZS5PE (OX

]UV257PE [X

]U9TX7PE [X

]U9JQ7PE [X
]U9JQ8PE [OX

]U9JR5PE [X
]U9JR6PE [OX

]UH373PE [X
]UH374PE [OX

]U5X46PE [X
]U5X47PE [OX

الدعم بموقع العمل في يوم العمل التالي لمدة
 3سنوات

]U8TG7E [X
]U8TG9E [X

]U8TF9E [X
]U8TG1E [X

]U4939E [X

]U4937E [X
]U4938E [X

]U9TX1E [X

]U9JQ3E [X
]U9JQ4E [OX

]U9JR1E [X
]U9JR2E [OX

]UH370E [X
]UH372E [OX

]U1Q59E [X
]U1Q60E [OX

الدعم بموقع العمل في يوم العمل التالي لمدة
 5سنوات

غير متوفر

غير متوفر

]UH361E [OX

غير متوفر

]U9TX3E [X

غير متوفر

غير متوفر

]U0MF5E [X
]U0QN0E [OX

]U5X50E [X
]U1Q62E [OX

المزودة بوحدة تغذية للورق من قبل محللي Buyers Lab (BLI)على أنها الفائز بجائزة التميز لصيف  )Summer 2017 Pick( 2017من بين "الماسحات الضوئية المتميزة لألقسام.Keypoint Intelligence – Buyers Lab, 2017 ". 2تتم اإلشارة إلى تقنية  HP EveryPageعلى أنها تقنية  HP Precision Feedفي الماسحات الضوئية  HP ScanJetالتي تم طرحها قبل مايو .2013
 1تم اختيار الماسحة الضوئية HP Scanjet Enterprise Flow 7000 s3
ّ
 3تسمح بتحديد مناطق في الصفحات الستثنائها من صفحات متعددة 4 .من المتوقع توفر  Kofax VRS 5.1 Professionalبحلول ربيع عام  5 .2018قد يلزم تنزيل نموذج محدث من موقع .hp.com/support 6أنواع الملفات ألنظمة التشغيل :OS X TIFFو  PNGو  JPEGو  JPEG-2000و  PDFو  PDFقابل للبحث و  RTFو .TXT 7لالطالع على قائمة شاملة بخدمات العناية بالعمالء  ،HP Care Packتفضل بزيارة موقع .hp.com/go/cpc=Oبموقع
العمل=X ،االستبدال

