صفحة البيانات

سلسلة طابعات
HP PageWide XL 5000
إنتاجية فعالة ذات مردود عال للطباعة الملونة واألحادية اللون مع التوفير حتى  %30من التكلفة
1
اإلجمالية لإلنتاج

الريادة والصدارة

تنفيذ سريع للطباعة الملونة واألحادية اللون (األسود)

متطورة ومتنامية

طباعة ملونة سريعة ،وجودة فائقة

موفرة واقتصادية

تقلل تكاليف اإلنتاج اإلجمالية حتى %30

1

•سرعة طباعة تصل إلى  14ورقة مقاس  A1/Dفي
الدقيقة ،مع خروج الورقة األولى بعد  30ثانية فقط

•توفر المزيد من التطور لألعمال ،حيث تقوم بطباعة خرائط
 GISوملصقات وإعالنات نقاط البيع بسرعات مذهلة

•تطبع مستندات فنية أحادية اللون وملونة بنفس تكلفة
8
الطباعة باستخدام الطابعات الضوئية أو أقل منها

•تطبع مجموعات من الوثائق والمستندات الملونة
وأحادية (األسود) اللون معا في نصف الوقت بطريقة
2
سير عمل موحد ومنظم

• ُترسي معيار فني جديد للمستند من خالل الخطوط
الواضحة والتفاصيل الدقيقة والتدرج الرمادي البسيط
5
الذي ينافس الطباعة بالطابعة الضوئية

•تبدأ في الطباعة في نصف الوقت—3نظرً ا للمعالج فائق
السرعة وإدارة ملفات  PDFاألصلية وبرنامج HP
SmartStream

•تحتوي  HP PageWide XLعلى أحبار صبغية
لدرجات اللون األسود الداكن واأللوان الزاهية المشرقة
والمقاومة للرطوبة والتالشي حتى عند الطباعة على
6
الورق الخفيف وغير المكسو

• ُتمكنك من تنفيذ جميع المهام باستخدام جهاز واحد
موفر في المساحة للطباعة أحادية اللون أو الملونة،
أو استخدام الطابعة متعددة الوظائف للطباعة/المسح
الضوئي/النسخ

•توفير وقت المشغل ،حيث يوجد مكدس إنتاج/مجلد
على اإلنترنت 4،حتى  4أسطوانات ،مستلزمات أحبار
مزدوجة مع خاصية التبديل التلقائي

•تقلل تكاليف إعداد المهمة واإلنهاء حتى %50

2

•تستهلك طاقة أقل  5مرات من الطابعات الضوئية

9

•تطبع على مجموعة واسعة من الوسائط حتى 101.6
سم 40/بوصة ،بحيث تفي بمعايير التوازن والمعايير الفنية
7
الخاصة بالواليات المتحدة األمريكية/األيزو ()ISO/US

للمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة
hp.com/go/pagewidexl/5000series

 1التوفير في تكاليف اإلنتاج تم تحديدها بنا ًء على مقارنة طابعة  HP PageWide XL 5000بطابعتين متوسطتين اإلنتاج ،طابعة ضوئية أحادية اللون وطابعة إنتاج ملونة (كالهما أقل من  40000دوالر أمريكي) ابتدا ًء من أبريل  .2015تشتمل تكاليف اإلنتاج على تكاليف الصيانة والمستلزمات وتكاليف استهالك الطاقة وتكاليف المشغل.
لالطالع على معايير االختبار ،يرجى زيارة .hp.com/go/pagewidexlclaims
2
	بناءًا على اختبار  HPالداخلي الخاص بطابعة  HP PageWide XL 5000الذي تتم المقارنة فيه بين تجهيز وتنفيذ مهام الطباعة باستخدام طابعتين مختلفتين (طابعة ضوئية أحادية اللون متوسطة اإلنتاج للصفحات أحادية اللون ،وطابعة أخرى ألوان للصفحات الملونة) .لالطالع على معايير االختبار ،يرجى زيارة
.hp.com/go/pagewidexlclaims
 3استخدام برنامج  HP SmartStreamمقارنة باستخدام برامج أخرى على نفس المستوى .لالطالع على معايير االختبار ،يرجى زيارة .hp.com/go/pagewidexlclaims
 4يعد مجلد  HP PageWide XLملحق اختياري .قد يكون مكدس  HP PageWide XLعالي السعة ملحق اختياري .تختلف الخيارات حسب المنطقة.
 5للطباعة التي يتم إنتاجها بواسطة طابعات  HP PageWide XLوالطابعات الضوئية من شركات التصنيع المختلفة والتي تمثل ما يزيد عن  %50من الشحن السنوي للطابعات الضوئية في أمريكا الشمالية ابتدا ًء من  2014وف ًقا للـ IDC. لالطالع على معايير االختبار ،يرجى زيارة .hp.com/go/pagewidexlclaims
 6مقارنة بالمطبوعات الناتجة عن أحبار  HP 970/971/980المقاومة للتالشي والرطوبة وفق معيار  ISO 11798الخاص بشهادة وسائل الثبات والمتانة .لالطالع على معايير االختبار ،يرجى زيارة .hp.com/go/pagewidexlclaims
 7تشمل المعايير الفنية ومعايير التوازن األمريكية/األيزو ( )ISO/USمعايير حجم الصفحة وف ًقا للمعهد األمريكي للمعايير الوطنية ( )ANSIوالمعايير المعمارية ،والمعيار  ISO Aللمستندات الفنية ومعيار  ISO Bلتوازن حجم الصفحة.
8
	بنا ًء على تكاليف الصيانة والمستلزمات الخاصة .تكاليف طباعة المستندات الفنية أحادية اللون باستخدام الطابعات الضوئية متوسطة اإلنتاج وذلك بنا ًء على طابعات المستندات الفنية ذات التصاميم والرسومات الكبيرة التي تعمل بسرعات من  8إلى  13ورقة مقاس  D/A1في الدقيقة ابتدا ًء من أبريل  2015والتي تمثل ما يزيد عن  %80من حصة
الطابعات الضوئية متوسطة اإلنتاج في السوق في الواليات المتحدة وأوروبا في  2014وف ًقا للـ  .IDCتكاليف طباعة المستندات الفنية الملونة باستخدام الطابعات متوسطة اإلنتاج ،بنا ًء على طابعات يمكنها طباعة  4ورقات أو أكثر مقاس  D/A1في الدقيقة والتي تقل عن  50,000دوالر أمريكي لطباعة المستندات الفنية ذات التصاميم والرسومات
الكبيرة ابتدا ًء من أبريل  2015والتي تمثل ما يزيد عن  %80من السوق في الواليات المتحدة وأوروبا في  2014وف ًقا للـ  .IDCلالطالع على معايير االختبار ،يرجى زيارة .hp.com/go/pagewidexlclaims
 9تستند النتائج على االختبار الداخلي لـ  HPلسيناريو استخدام محدد .الطابعات األخرى على نفس المستوى التي تستخدم التكنولوجيا الضوئية محددة بنا ًء على الطابعات الضوئية التي يمكنها طباعة من  8إلى  13ورقة مقاس  D/A1في الدقيقة والتي تمثل ما يزيد عن  %80من نسبة الطابعات الضوئية متوسطة اإلنتاج في الواليات المتحدة وأوروبا
وف ًقا للـ  IDCابتدا ًء من أبريل  .2015لالطالع على معايير االختبار ،يرجى زيارة .hp.com/go/pagewidexlclaims
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تحطم الرقم القياسي للطباعة باستخدام سير عمل موحد ومنظم ،حيث ُتمكنك من
طباعة مجموعات من الوثائق والمستندات الملونة وأحادية اللون معًا في نصف
الوقت 2.يمكنها أيضًا توفير حتى  %30من تكاليف اإلنتاج اإلجماليةُ 1.تمكنك من
التوفير في المساحة والتقليل من تكاليف سير العمل باستخدام جهاز واحد للطباعة
أحادية اللون والملونة أو باستخدام الطابعة متعددة الوظائف للطباعة/المسح
الضوئي/النسخ.
تكنولوجيا HP PageWide
تشمل سلسلة طابعات  HP PageWide XL 5000عمود دوران ثابت بطول  101.6سم 40/بوصة ممتد لتغطية مساحة
الطباعة بأكملها .ومع تحرك الورق تحت عمود دوران ،يتم طباعة صفحة كاملة في مرة واحدة ،مما يوفر طباعة عالية
السرعة.

أحبار  HP PageWide XLالصبغية لطابعات HP PageWide XL
صممت أحبار  HP PageWide XLالصبغية باالعتماد على مادة ملونة لتوفر عملية تشغيل موثوق فيها ويمكن االعتماد
عليها عند استخدامها مع طابعات  HP PageWide XLإلعطاء نتائج عالية الجودة:
•أسود داكن وألوان زاهية عند استخدام مجموعة كبيرة من الوسائط بما في ذلك ورق الطباعة الخفيف غير المكسو
 8خراطيش حبر HP PageWide XL
(  400× 2مل لكل لون مع خاصية التبديل التلقائي)

•مطبوعات مقاومة للرطوبة وتالشي اللون

6

تكنولوجيا متطورة ومجربة لتشغيل يعتمد عليه
تعتمد سلسلة طابعات  ،HP PageWide XL 5000المصممة خصيصًا لإلنتاج المتوسط ،على تكنولوجيا HP PageWide
المعتمدة التي ُتشغل حاليًا - HP Inkjet Web Pressesالتي تنتج  4مليار طبعة شهريًا -وطابعات األعمال من سلسلة HP X.
توفر رؤوس الطباعة الخاصة بـ  HP 841 PageWide XLتشغيل يمكن االعتماد عليه ويدوم لفترة طويلة مع متوسط
عمر 32لتر من الحبر لكل رأس طباعة.

توفير الوقت والحد من التعقيدات عن طريق الدمج بين سير العمل الموحد
بين الطباعة أحادية اللون والطباعة الملونة
تخلص من العمليات المعقدة والطويلة حيث يجب أن يقوم المشغل بالفصل بين الصفحات أحادية اللون والملونة يدويًا ثم
عليه إرسال الصفحات أحادية اللون وتلك الملونة إلى طابعتين مختلفتين (غالبًا مستخدمًا نوعين مختلفين من البرامج)
وأخيرً ا ،عليه إعادة ترتيب الصفحات أحادية اللون والملونة معًا يدويًا.
يمكنك اآلن تبسيط سير العمل عن طريق إنتاج مجموعات من الوثائق والمستندات الملونة وأحادية اللون معًا مما يساعد
على توفير حتى  %30من تكاليف اإلنتاج اإلجمالية. 1يساعدك برنامج  HP SmartStreamعلى تحسين سير عمل اإلنتاج
الفني الحالي الخاص بك بكفاءة للبيئات التي تحتاج إلى عامل تشغيل واحد أو أكثر عن طريق إعداد المهام الخاصة بك في
3
نصف الوقت.

اﻟﻔﺻل اﻟﯾدوي ﺑﯾن اﻟﺻﻔﺣﺎت
أﺣﺎدﯾﺔ اﻟﻠون واﻟﻣﻠوﻧﺔ

ﺑرﻧﺎﻣﺞ
HP SmartStream

2

ﺗرﺗﯾب ﯾدوي
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اطبع بسرعة لتنفيذ فائق السرعة
1.1باستخدام أداة  ،HP SmartStream Preflight Managerيمكن إعداد المهام في نصف الوقت

3

2.2إن طابعات  ،HP PageWide XLالتي تتميز بالمعالج فائق السرعة و Adobe PDF Print Engine 3المدمج مصممة
خصيصًا للمعالجة السريعة للمهام بما في ذلك أكثرها تعقي ًدا
10

3.3تطبع حتى  14صفحة/الدقيقة مقاس  A1/Dطابعة أحادية اللون وملونة
4.4تقلل من وقت االنتظار للمهام الصغيرة حيث تتم طباعة أول صفحة بعد  30ثانية فقط

تعيين معيار جودة جديد للمستندات الفنية
إن رؤوس الطباعة  ،HP 841 PageWide XLالتي تعمل بأحبار  HP PageWide XLالمعتمدة على مادة ملونة ،مصممة
إلنتاج طباعة عالية الجودة والتحمل تتميز باللون األسود الداكن واأللوان الزاهية.
ينتج عن تعيين مواضع النقاط الدقيق والموثوق فيه خطوط واضحة وتفاصيل دقيقة وتدرج رمادي بسيط .ال تستخدم
طابعات  HP PageWide XLالحرارة مع الورق كجزء من عملية الطباعة مما يوفر مستويات عالية للغاية من دقة الطول
(.)%0.1±

ُتمكنك من التوفير في المساحة والتقليل من تكاليف سير العمل باستخدام جهاز واحد للطباعة أحادية اللون والملونة
أو باستخدام الطابعة متعددة الوظائف للطباعة/المسح الضوئي/النسخ
.3

.2

.4

.1

.5

1.1حتى  4أسطوانات ،تبديل تلقائي بين األسطوانات عند نفاد إحداها أو عند اختيار مقاس صفحة مختلف.
2.2مستلزمات أحبار  HPالمزدوجة سعة  400مل مع خاصية التبديل التلقائي التي تستبدل الخراطيش
المستخدمة أثناء عمل الطابعة.
3.3شاشة باللمس  203مم ( 8بوصة)—يقوم مؤشر الحالة باإلخبار بالحالة الحالية ويوفر تنبيهات
بالمشكالت المحتملة التي قد تؤثر على اإلنتاجية (نفاد الورق أو الحبر).
ي مصمم لتوفير المساحة .تصل سعته إلى  100صفحة .يمكن الجمع بينه وبين مجلد HP
4.4مكدس علو 
4
 PageWide XLأو مكدس  HP PageWide XLعالي السعة للحصول على مسار ثان للمخرجات.
10

إن  Adobe PDF Print Engine 3هو الجيل التالي من برنامج العرض األساسي المحسن لعمليات
سير العمل المعتمد على  PDFالمتكاملة .يجمع  Adobe PDF Print Engine 3بين تحسين األداء
وإطار التحجيم الجديد لتشغيل الطابعات الرقمية فائقة السرعة وطابعات التصاميم والرسومات وأجهزة
 .CTP Platesetterإن  Adobe PDF Print Engine 3هو أسرع برنامج أساسي لإلنتاج الموثوق
فيه للمحتوى الغني بالرسوم والمعقد .للتعرف على المزيد ،يرجى
زيارة .adobe.com/products/pdfprintengine

5.5قدرة عالية حلول إنتاج مصممة خصيصًا لتتماشى مع سرعة طابعات ( HP PageWide XLمكدس
4
 HP PageWide XLعالي السعة ومجلد .)HP PageWide XL

3
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المواصفات الفنية
عام

الوصف
التقنية
التطبيقات
أنواع الحبر
خراطيش األحبار
رؤوس الطباعة
متوسط عمر رأس الطباعة
ضمان رأس الطباعة
دقة الطباعة
الحد األدنى لعرض السطر
حد أدنى مضمون للسطر
دقة الخط
أقصى سرعة للطباعة
A1/Arch D/ANSI D
(الحافة الطويلة أوالً)
A0/Arch E/ANSI E
(الحافة القصيرة أوال)
( ISO B1الحافة الطويلة أوال)
مدة التهيئة (التسخين)
خروج أول صفحة
أسطوانات الوسائط
عرض األسطوانة
طول األسطوانة
قطر األسطوانة
قطر قلب األسطوانة
العرض القابل للطباعة
13
الطول القابل للطباعة

سرعة الطباعة

الوسائط

مكدس عالي السعة

4

المجلد على اإلنترنت

4

وزن الوسائط
سُمك الوسائط
أنواع الوسائط
ناتج الوسائط (قياسي)
ناتج الوسائط (اختياري)
الحد األقصى لمقاس الصفحة
القدرة
وزن الوسائط
األبعاد
الوزن
عرض الصفحة
طول الصفحة
وزن الوسائط للطي
وزن الوسائط للتكديس
القدرة
األبعاد

الماسحة الضوئية

الوزن
أداة وضع الملصقات
الوصف
السرعة
الدقة الضوئية
عرض المسح الضوئي
السُمك األصلي
الحد األقصى لطول النسخ
الحد األقصى لطول المسح
الضوئي
تنسيق المسح الضوئي
ميزات المسح الضوئي
واجهة المسح الضوئي

وحدة تحكم مدمجة

المعالج
الذاكرة
محرك األقراص الثابت
لغات الطباعة (قياسية)
لغات الطباعة (اختيارية)
اإلدارة عن بعد
االتصال
مسارات الطباعة

واجهة المستخدم
األبعاد (العرض × العمق ×
االرتفاع)

واجهة المستخدم
الطابعة
الطابعة متعددة الوظائف

واجهات

طابعة تصاميم ورسومات كبيرة أو طابعة متعددة الوظائف ملونة
تكنولوجيا HP PageWide
الرسوم الخطية ،الخرائط ،الصور الجوية (اورتوفوتو) ،الملصقات
معتمد على مادة ملونة (سماوي ،قرمزي ،أصفر ،أسود)
 400 × 2( 8مل لكل لون) مع خاصية التبديل التلقائي
 8رؤوس الطباعة HP 841 PageWide XL
 32لتر
 10لتر أو  12شهرً ا من التركيب
 1200 × 1200نقطة لكل بوصة
 0.02مم ( 0.0008بوصة) ( HP-GL/2قابل للعنونة)
11
 0.085مم ( 0.0033بوصة) ())ISO/IEC 13660:2001(E
12
%0.1 -/+
 9متر/دقيقة ( 27.8قدم/دقيقة)
 14ورقة/دقيقة 600 ،ورقة/ساعة

11
12

13
14
15

التأثير البيئي

الخصائص الصوتية
استهالك

المتطلبات
االعتماد

السالمة
التأثير الكهرومغناطيسي

 7ورقة/دقيقة 300 ،ورقة/ساعة
 10ورقة/دقيقة 500 ،ورقة/ساعة
ال يوجد مدة للتسخين
 30ثانية (من وضع االستعداد)
أسطوانتان كوضع افتراضي مع خاصية التبديل التلقائي ،يمكن زيادتها إلى  4أسطوانات
 279إلى  1016مم ( 11إلى  40بوصة)
يصل إلى  200متر ( 650قدم)
يصل إلى  177مم ( 7بوصة)
 7.6سم ( 3بوصة)
يصل إلى  1000مم ( 39.4بوصة)
يصل إلى  90متر ( 295قدم) للرسومات والتصاميم الهندسية و 30متر ( 98قدم)
للملصقات
 70إلى  200جرام/متر مربع ( 19إلى  53رطل)
يصل إلى  0.4مم ( 15.7ملّي بوصة)
الورق الخفيف والمعاد تدويره ،ورق الملصقات ،والبولي البروبيلين ،وtyvek
سلة لتجميع الوسائط
مكدس عالي السعة 4،مجلد على اإلنترنت 4،مكدس علوي
14
 122 × 102سم ( 48 × 40بوصة)
تصل إلى  500صفحة
 70إلى  200جرام/متر مربع ( 19إلى  53رطل)
 101 × 125 × 108سم ( 42.6 × 49.1 × 55.6بوصة)
 140كجم ( 308رطالً)
 28إلى  91.4سم ( 11إلى  36بوصة)
الطي المتقاطع 2.5 :متر ( 8.2قدم)
الطي المروحي 6 :متر ( 19.7قدم) (قياسي) ،غير محدود (اختياري مع مجموعة
ترقية مجلد  HP PageWide XLللوجهات الطويلة)
 75إلى  90جرام/متر مربع ( 20إلى  24رطل)
 75إلى  200جرام/متر مربع ( 20إلى  53رطل)
تصل )A0( 150
 1626 × 1245 × 1842مم ( 72.5 × 49 × 64بوصة)
( 2150 × 1245 × 1626مم مع أداة وضع الملصقات (84.6 × 49 × 64
بوصة))
 310كجم ( 683رطل) 350( ،كجم ( 772رطل) مع أداة وضع الملصقات)
متوفر فقط مع مجلد  HP PageWide XLمع أداة وضع الملصقات
ماسح ضوئي  CISبقياس  36بوصة ( 91سم)
ملون :حتى  7.62سم/ثانية ( 3بوصة/ثانية) عند دقة  200نقطة لكل بوصة
تدرج اللون الرمادي :حتى  25.4سم/ثانية ( 10بوصة/ثانية) عند دقة  200نقطة
لكل بوصة
 1200نقطة لكل بوصة
يصل إلى  914مم ( 36بوصة)
يصل إلى  0.26مم ( 0.01بوصة)
 9512مم ( 374.48بوصة)
 18000مم ( 708.66بوصة) ( ،TIFFعرض أصلي  24بوصة عند  200نقطة
لكل بوصة) 8000 ،مم ( 314.96بوصة) ( 5000 ،)JPEGمم ( 196.85بوصة)
()PDF
التنسيق القياسي JPEG :و ،TIFFخياري PDF 1.4 :و PDF 1.4متعدد الصفحات
(مع ترقية )PS/PDF
إمكانية المعاينة مع االقتصاص ،تعيينات المسح الضوئي السريعة ،المسح الضوئي
المجمع
 ،USBمجلد على الشبكة ( ،)SMBالمسح الضوئي إلى البريد اإللكتروني ،المسح
الضوئي إلى برنامج HP SmartStream
Intel Core i3
 8جيجابايت DDR3
 500 × 1جيجابايت  ،HDDتشفير ذاتي بـ AES-256
 HP-GL/2أو PCL 3 Win
 Adobe PostScript 3و  Adobe PDF 1.7و  TIFFو ( JPEGمع ترقية )PS/PDF
 HP PartnerLinkأو  HP Embedded Web Serverأو HP Web Jetadmin
 TCP/IPأو  BootP/DHCPأو مضيف ( USB 2.0معتمد)
برنامج ( HP SmartStreamاختياري)
برنامج تشغيل الطابعة العالمي من  PS( HPو )HP-GL/2
برامج تشغيل الطابعة  PDF( HP PageWide XLوPSو )HP-GL/2
شاشة باللمس قطر  203ملم ( 8بوصة)
 1303 x 800 x 1960مم ( 51.3 x x 31.5 77.2بوصة)
 1303 × 864 × 1960مم ( 51.3 × 34 × 77.2بوصة)

العمق :درج اإلدخال إلى الماسحة الضوئية قابل لإلزالة يصل إلى 64 + 800
ملم لتمريره عبر المداخل ( 2.5 + 31.5بوصة)

الشحن

الوزن

 1764 x 1068 x 2180مم ( 69.5 x 42.1 x 86.8بوصة)

بالقياس على ورق  HPخفيف عالمي.
 %0.1-/+من قوة الموجه المحددة أو  0.2-/+مم (أيهما أعلى) عند  23درجة مئوية ( 73درجة فهرنهايت) %60-50 ،رطوبة نسبية على مادة طباعة بحجم A0/E
في الوضع األفضل أو العادي باستخدام بولي بروبيلين غير المع من  HPوأحبار  HPاألصلية.
للوجهات األطول (حتى  200متر ( 656قدم)) ،قد تقل جودة الصورة.
الوجهات الطويلة مع القدرة المنخفضة.
رمز ترخيص العالمة التجارية  BMGوهو  ،FSC®-C115319انظر  .fsc.orgرمز ترخيص العالمة التجارية  HPوهو  ،FSC®-C017543انظر .fsc.org
ال تتوفر جميع المنتجات المعتمدة من  ®FSCفي جميع المناطق .للمزيد من المعلومات حول مواد طباعة التصاميم والرسومات الكبيرة من  ،HPيرجى زيارة
.HPLFMedia.com

الطابعة
الشحن
درجة حرارة التشغيل
درجة الحرارة الموصى بها
رطوبة التشغيل
ضغط الصوت
ت
طاقة الصو 
الطاقة

التأثير البيئي

الضمان

 430كجم ( 948رطالً)
 521كجم ( 1148رطالً)
من  5إلى  40درجة مئوية ( 41إلى  104درجة فهرنهايت)
من  15إلى  35درجة مئوية ( 59إلى  95درجة فهرنهايت)
من  20إلى  %80رطوبة نسبية ،تعتمد على نوع الوسائط
 53ديسيبل (( )Aطباعة) 35 ،ديسيبل (( )Aاستعداد) 24 < ،ديسيبل (( )Aسبات)
 7.1بل (( )Aطباعة) 5.2 ،بل (( )Aاستعداد) 4.2 ،بل (( )Aسبات)
 0.46كيلو وات (قياسي) 0.8 ،كيلو وات (أقصى حد للطباعة) 108.4 ،وات
(استعداد) 1 < ،وات (<  4.6وات مع طرف رقمي مدمج) (سبات)
الجهد الكهربي لإلدخال (تحديد تلقائي للنطاق)  127-100إلى  240-200فولت تيار
متردد ( 60/50 ،)%10 -/+هرتز ( 3 -/+هرتز) 5/10 ،أمبير
متوافقة مع معايير IEC 60950-1+A1+A2؛ الواليات المتحدة األمريكية وكندا
(معتمدة من )CSA؛ االتحاد األوروبي (متوافقة مع  LVDو)EN 60950-1؛ روسيا
وبيالروسيا وكازاخستان ( EAC)
يتوافق مع متطلبات الفئة األولى ،وتشمل :الواليات المتحدة األمريكية (قواعد ،)FCC
كندا ()ICES ،االتحاد األوروبي (توجيهات  ،)EMCأستراليا ونيوزيلندا ( ،)RCMاليابان
( ،)VCCIكوريا ()KC
 ENERGY STARو EPEAT Silverوعالمة ( CEوتتضمن الئحة حظر المواد الخطرة
ومخلفات المعدات الكهربائية واإللكترونية وقانون تسجيل الكيماويات وتقييمها واعتمادها
وحظرها) .متوافقة مع متطلبات القيود على المواد  WW RoHSفي الصين وكوريا
والهند وفيتنام وتركيا وصربيا وأوكرانيا.

 90يومًا

معلومات طلب المنتج

المنتج

الملحقات

CZ310A
CZ311A
CZ317A

طابعة  40 ،HP PageWide XL 5000بوصة
طابعة  HP PageWide XL 5000متعددة الوظائف  40بوصة
مجموعة ترقية HP PageWide XL PostScript/PDF

CZ318A

درج HP PageWide XL

CZ319A

مكدس  HP PageWide XLعالي السعة

CZ320A

مكدس  HP PageWide XLعلوي

G6H50B

الماسحة الضوئية  HP SD Proبقياس  44بوصة

G6H51B

الماسحة الضوئية  HP HD Proبقياس  42بوصة

K5H75A

مجلد HP PageWide XL

L3J69AAE

أداة HP SmartStream Preflight Manager

L3J71AAE

أداة  HP SmartStream Preflight Managerاشتراك لمدة عام واحد

L3J74AAE

وحدة تحكم  HP SmartStream Print Controllerلسلسلة
طابعات HP PageWide XL 5000
مجلد  HP PageWide XLمع أداة وضع الملصقات

M0V04A

مجموعة ترقية مجلد  HP PageWide XLللوجهات الطويلة

L3M58A
رؤوس طباعة HP
PageWide XL 
ومستلزماتها األصلية
خراطيش حبر HP
 PageWide XL األصلية

مواد الطباعة األصلية
بالحجم الكبير من HP

4

C1Q19A

رأس طباعة HP 841 PageWide XL

F9J47A

حاوية تنظيف رأس الطباعة HP 841 PageWide XL

F9J48A
C1Q65A

خرطوشة الصيانةHP 841 PageWide XL
خرطوشة الحبر  HP 843C PageWide XLلون أسود سعة  400مل

C1Q66A

خرطوشة الحبر  HP 843C PageWide XLلون سماوي سعة  400مل

C1Q67A

خرطوشة الحبر  HP 843C PageWide XLلون قرمزي سعة  400مل

C1Q68A

خرطوشة الحبر  HP 843C PageWide XLلون أصفر سعة  400مل

L4L08A
L5P98A
L5Q03A
L5C80A
L6B19A

15
ورق  HPخفيف عالمي ،قلب  3بوصة (معتمد من ®)FSC
 914مم ×  152.4م ( 36بوصة ×  500قدم)
ورق ملصقات  HPغير المع ،قلب  3بوصة (معتمد من ®)FSC
 1016مم ×  91.4م ( 40بوصة ×  300قدمًا)
15
ورق ملصقات  HPالمع ،قلب  3بوصة (معتمد من ®)FSC
 1016مم ×  91.4م ( 40بوصة ×  300قدمًا)
15
ورق  HPمصقول ثقيل الوزن عالمي ،قلب  3بوصة (معتمد من ®)FSC
 914مم ×  91.4متر ( 36بوصة ×  300قدم)
بولي بروبيلين غير المع من  ،HPقلب  3بوصة
 1016مم ×  45.7م ( 40بوصة ×  150قدمًا)

تمتع بخدمات الدعم األمثل حيث أن طابعة  HPتعمل مع شركاء قناة  HP PageWide XLلتدريبهم ومنحهم شهادات وتجهيزهم للوفاء باحتياجاتك.
يمكنك العمل بثقة كل يوم مع خصائص الدعم الفعالة والمبتكرة مثل المراقبة الذاتية للطابعة ومسارات الدقة المحددة مسب ًقا ومعالجات الصيانة
الحدسية .للمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة .hp.com/go/pagewidexlservice
تستطيع خدمات  HPالمالية مساعدتك في اقتناء حل الطباعة  HP PageWide XLوزيادة أرباح عملك .فيمكن لحلولنا مساعدتك على زيادة مرونة
عملك عن طريق توفير النفقات وترتيب الميزانية مع نظام التقسيط الشهري ،وكذلك توفير طريقة سهلة للترقية إلى أحدث الموديالت عندما يكون
عملك على استعداد .للمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة hp.com/hpfinancialservices

مزايا صديقة للبيئة
•
•
•
•

توفير الورق مع إعدادات الطباعة التلقائية وترتيب الصور
1
معتمد من ® ENERGY STARوEPEAT Silver
2
برامج مريحة ومجانية إلعادة تدوير خراطيش حبر HP
4
أوراق معتمدة من ® 3FSCومجموعة من وسائط  HPالقابلة إلعادة التدوير

 1مسجلة في  EPEATحيثما ينطبق و/أو يكون مدعوم .انظر  epeat.netلالطالع على حالة التسجيل حسب الدولة.
 2يختلف مدى توفر البرنامج .يرجى االطالع  hp.com/recycleعلى التفاصيل.
3
	رمز ترخيص العالمة التجارية  BMGوهو  ،FSC®-C115319انظر  .fsc.orgرمز ترخيص العالمة التجارية  HPوهو  ،FSC®-C017543انظر .fsc.org
ال تتوفر جميع المنتجات المعتمدة من ® FSCفي جميع المناطق .للمزيد من المعلومات حول مواد طباعة التصاميم والرسومات الكبيرة من  ،HPيرجى زيارة
.HPLFMedia.com
 4يمكن إعادة تدويره من خالل برامج إعادة التدوير المتوفرة بشكل كبير.

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

حقوق النشر ©  2015و 2016لشركة  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 إنه ضمان إضافي HP .غير مسؤولة عن أي أخطاء فنية أو تحريرية أو عمليات الحذف الموجودة هنا.
إن  ENERGY STARوعالمة  ENERGY STARهما عالمات تجارية مسجلة ومملوكة لوكالة حماية البيئة األمريكية.
 Adobeو PostScriptو Adobe PostScript 3عالمات تجارية مملوكة لشركة  Intel .Adobe Systems Incorporatedوشعار  Intel Insideهما عالمتان تجاريتان مملوكتان لشركة  Intel Corporationفي الواليات المتحدة والدول األخرى.
 Windowsعالمة تجارية مسجلة في الواليات المتحدة لصالح شركة  Mac .Microsoft Corporationوشعار  Macهما عالمتان تجاريتان مملوكتان لشركة  Apple Computer, Inc.ومسجلتان في الواليات المتحدة والدول األخرى.
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