ورقة بيانات

سلسلة طابعات
HP DesignJet T1530

حسن إنتاجية فرق العمل وأمان الشركة إلى أقصى حد ممكن
ّ
مزودة بـ  6أحبار لتطبيقات  CADو  GISذات جودة احترافية
طابعة بلفتين بحجم "36
ّ

الجودة – مشاريعك بأفضل شلك
واسعا
ا
نطاق
•تنتج أحبار  HPاألصلية الستة
ً
ً
مثاليا للرسوم الملونة
من األلوان مما يعد
ًّ
•تنتج أحبار  HPا ًألصلية بالرمادي واألسود
سوداء
وألوانا
للصور دقة فائقة للخطوط
ً
ً
غامقة ورمادية حيادية

•اجعل مطبوعات الهندسة المعمارية
ساطعة مع الرسومات االحترافية العالية
الدقة – اطلب ميزةAdobe PostScript®

•خبر بدقة – أنتج الخطط والرسوم والخرائط
بخطوط دقيقة حتى  2400نقطة في البوصة

اإلنتاجية – اطمئن على تعزيز قوة فرق
نظرا لعلو الكفاءة
العمل
ً
مركزا على المهام – ُيؤدي
منظما
•ابق
ً
ً
درج التجميع المدمج بسعة  50صفحة إلى
إخراج المطبوعات المسطحة المجمعة

•تساعدك اللفتان في توفير الوقت –
التحميل األمامي السهل والمحاذاة
التلقائية؛ نوعان أو حجمان مختلفان من
مواد الطباعة مع التبديل الذكي

•طباعة الملفات المعقدة بسرعة—طباعة
الورق بحجم  A1/Dفي  21ثانية ( 120ورقة
بحجم  A1/Dفي الساعة) وذاكرة ظاهرية
(استنادا إلى ذاكرة RAM
بحجم  96ج ب
ً
بحجم  1.5ج ب)

•حسن فاعلية فرق العمل بواسطة مركز
المهام – تحكم في قوائم انتظار الطباعة
وتخزين المهام وتعقب تاكليف الطباعة

األمان – متوافقة مع معايير الشراكت
وقابلة لإلدارة من قبل فر يق تقنية
المعلومات
تقريبا
•احصل على طباعة دون مراقبة
ً
بفضل لفتين مقاس  300قدم ( 91.4م)
وخراطيش حبر  HPاألصلية بسعة تصل إلى
 300مل

•احم المعلومات مع بروتوكوالت األمان،
مثل  IPSecو  802.1xو  SNMPv3والطباعة
المحمية برقم تعريف شخصي وغيرها من
1
الخيارات

كون وتحكم في طابعتك بسهولة بواسطة
• ّ
خادم الويب المضمن من  HPأو في
أسطول طابعات  HPلديك بواسطة HP Web
Jetadmin
•تندمج بسهولة مع أجهزتك المكتبية
األخرى – إذ تتوافق تقنية HP Mobile
2
Printing 3مع أنظمة  iOSوAndroid™

لمزيد من المعلومات ،الرجاء زيارة
hp.com/go/designjetT1530

HP DesignJet

25 years reinventing design

 1تتضمن حلول األمان االختيارية مسح القرص اآلمن (متوفرة في جميع الطرز) وقرص ثابت مشفر (ال يتوفر إال في طرز محددة).
مجانا من .Google Play
 2يتوفر تطبيق  HP Print Service Pluginألجهزة Android™المحمولة ألجهزة Android™المحمولة التي تعمل بنظام  Android™ v.4.4أو األحدث .يتوفر التطبيق
ً
3
والبعد عن نقطة الوصول .وتتوافق العمليات الالسلكية مع العمليات
تتطلب الطباعة المحلية اتصال الجهاز المحمول والطابعة بنفس الشبكة (عادة ما تنسق نقاط وصول  WIFIبين التوصيالت الالسلكية والسلكية) .ويعتمد األداء الالسلكي على البيئة الواقعية ُ
عقد توفير خدمة لألجهزة المحمولة يتم شراؤه على حدة .راجع موفر الخدمة لديك للتعرف على التغطية
بتردد  2.4جيجاهرتز فقط .وتتطلب الطباعة عن ُبعد اتصاالً عبر اإلنترنت بطابعة  HPمتصلة بالويب ،كما يتطلب استخدام االتصال الالسلكي واسع النطاق َ
ومدى التوفر في منطقتك .راجع  hp.com/go/designjetmobilityلالطالع على مزيد من التفاصيل.

ورقة بيانات | سلسلة طابعات HP DesignJet T1530

المواصفات الفنية

طباعة

الرسوم الخطية

4

دقة الطباعة
الهوامش (الجانب
العلوي × السفلي ×
األيسر × األيمن)
التقنية

أنواع الحبر
نقاط الحبر
رؤوس الطباعة

الذاكرة

اللفة 3 × 3 × 3 × 3 :مم ()"0.12 × 0.12 × 0.12 × 0.12
الصفحة 3 × 3 × 22 × 3 :مم ()"0.12 × 0.12 × 0.87 × 0.12

الملحقات

اريا من HP
نفث الحبر حر ً
مخضب (أسود
صبغي (سماوي ورمادي وأرجواني وأسود للصور وأصفر)؛
ّ
غير المع)

(سماوي ورمادي وأرجواني وأسود غير المع وأسود للصور وأصفر)

أدنى عرض مضمون
للخط

 0.07مم ()ISO/IEC 13660:2001(E)( )"0.0028

المناولة

رؤوس الطباعة
األصلية من HP
خراطيش حبر
أصلية من HP

 6بيكولتر (سماوي وأرجواني وأصفر ورمادي وأسود للصور)؛  9بيكولتر
(أسود غير المع)
5

مسارات الطباعة

 0.02مم ( HP-GL/2( )"0.0008يمكن الوصول إليها)
6

الطابعة األساسية HP-GL/2 :و  HP-RTLو  TIFFو  JPEGو CALS G4
و  HP-PCL3GUIو URF
طابعةPostScript® Adobe PostScript 3 :و Adobe PDF 1.7 Extension Level
 3و  HP-GL/2و  HP-RTLو  TIFFو  JPEGو  CALS G4و  HP-PCL3GUIو URF

الطباعة مباشرة من محرك أقراص فالش  USBوالطباعة عن طريق البريد
اإللكتروني وبرنامج تشغيل  HPلنظام  Windowsوبرنامج تشغيل  HPلنظام
 MAC OS Xوخدمة الطباعة من  HPلنظام  Androidوبرنامج تشغيل Apple
AirPrint

برامج التشغيل
(مرفقة)

 HP-GL/2وبرامج تشغيل  HP-PLC3GUIألنظمة التشغيل Windows
و Mac OS X؛ برامج تشغيل  PostScriptلنظام  Windowsو  Linuxو Mac OS X

الشحن

 815 × 781 × 1500مم ()"33.5 × 30.8 × 59.1

9

األبعاد (الطول ×
العرض × العمق)
الوزن

الطابعة

 88كجم ( 194رطالً )

الشحن

 120كجم ( 265رطالً )

محتويات صندوق طابعة  HP DesignJet T1530ورأس الطباعة وخراطيش حبر تمهيدية ودرج تجميع وحامل الطابعة
وحاوية لمواد الطباعة وأعمدة دوران ودليل مرجعي سريع وملصق اإلعداد وبرنامج اإلعداد وسلك
المنتج
الطاقة

النطاقات البيئية

درجة الحرارة عند التشغيل من  5إلى  40درجة مئوية ( 41إلى  104درجة فهرنهايت)
درجة حرارة التخزين

 25-إلى  55درجة مئوية ( 13-إلى  131درجة فهرنهايت)

شدة الصوت

ضغط الصوت

 47ديسيبل (( )Aطباعة)؛  39ديسيبل (( )Aجاهزية)؛ <  16ديسيبل (( )Aسكون)

استهالك الطاقة

مضمنة)
 120واط (الطباعة)؛ <  1.3واط في وضع السكون (<  5واط مع واجهة أمامية رقمية
ّ
فولطية الدخل (ضبط آلي)  100إلى  240فولت تيار متردد (50 ،)%10 -/+ 60/هرتز ( 3-/+هرتز)،
تيار إدخال  2أمبير بحد أقصى

االعتماد

درجة الرطوبة أثناء
التشغيل
طاقة الصوت

األمان

التوافق
الكهرومغناطيسي

الضمان

B3P19A
B3P21A

خرطوشة الحبر األصفر  HP 727 DesignJetسعة  130مل

B3P20A

 20إلى  %80رطوبة نسبية

 6.5بل (( )Aطباعة)؛  5.8بل (( )Aجاهز)؛ < 1.9بل (( )Aسكون)

الواليات المتحدة األمريكية وكندا (معتمدة من  )CSAواالتحاد األوروبي
(متوافقة مع  LVDو  )EN 60950-1وروسيا ( )GOSTوسنغافورا ( )PSBوالصين
( )CCCواألرجنتين ( )IRAMوالمكسيك ( )NYCEوكوريا ()KATS
متوافقة مع متطلبات الفئة  ،Aبما في ذلك :الواليات المتحدة
األمريكية (قواعد  )FCCوكندا ( )ICESواالتحاد األوروبي (توجيه التوافق
الكهرومغناطيسي) وأستراليا ( )ACMAونيوزيالندا ( )RSMوالصين ()CCC
واليابان ()VCCI؛ معتمد بصفته جهاز من الفئة :A
كوريا ()KCC

 ENERGY STARو  WEEEو  EU RoHSو  China RoHSو  REACHو EPEAT Bronze

بيئيا
ً
ضمان محدود لمدة سنتين .تختلف خيارات الضمان والدعم بحسب المنتج والبلد والمتطلبات
القانونية المحلية

 4زمن الطباعة اآللي .تتم الطباعة في الوضع السريع باستخدام ورق أبيض ساطع من  HPبنفث الحبر (مقوى)
وأحبار  HPاألصلية.
 %0.1 -/+ 5من 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  E/A0في الوضع "األفضل" أو
"العادي" باستخدام أحبار  HPاألصلية.
 6تم القياس باستخدام أغشية غير المعة من .HP
7
استنادا إلى ذاكرة  RAMسعة  1.5ج ب.
ً
مضمن .HP Jetdirect
 8تتضمن خادم طباعة
ّ
 9متوفرة في طابعات  PostScriptفقط.
 10رمز ترخيص  FSC®-C115319لعالمة  BMGالتجارية ،راجع  .fsc.orgرمز ترخيص  FSC®-C017543لعالمة HP
التجارية ،راجع  .fsc.orgتتوفر بعض المنتجات المعتمدة من FSC®في مناطق محدودة فقط .للحصول على
معلومات حول مواد طباعة التصميمات العريضة من  ،HPالرجاء زيارة .HPLFMedia.com

خرطوشة الحبر األرجواني  HP 727 DesignJetسعة  130مل
خرطوشة الحبر األسود غير الالمع  HP 727 DesignJetسعة  130مل
خرطوشة الحبر األسود للصور  HP 727 DesignJetسعة  130مل
خرطوشة الحبر الرمادي  HP 727 DesignJetسعة  130مل

C1Q12A

خرطوشة الحبر األسود غير الالمع  HP 727 DesignJetسعة  300مل

F9J77A

خرطوشة الحبر األرجواني  HP 727 DesignJetسعة  300مل

F9J80A

C6810A
Q1397A
Q1413B
Q1421B

الخدمة
والدعم

عمود دوران لطابعات  HP DesignJetبحجم "36

B3P06A

F9J79A

Gigabit Ethernet (1000 Base-T)

الماسحة الضوئية  HP SD Proبحجم "44
الماسحة الضوئية  HP HD Proبحجم "42
رأس طباعة HP 727 DesignJet

F9J78A

مواد طباعة
التصميمات
العر يضة األصلية
من HP

طابعة  HP DesignJet T1530 PostScriptبحجم "36

خرطوشة الحبر السماوي  HP 727 DesignJetسعة  130مل

F9J76A

اللفات 279 :إلى  914مم ( 11إلى )"36
الورق 279 × 210 :إلى  1219 × 914م ( 11 × 8.3إلى )"48 × 36
الورق القياسي A4 :و  A3و  A2و  A1و A0( Aو  Bو  Cو  Dو )E

الطابعة

L4R66A

B3P24A

اإلدخال :لفتان للتغذية التلقائية بالتحميل األمامي ،التبديل الذكي بين
اللفات ،تغذية الورق
(بدءا من حجم  A4/Aإلى  AO/Eبسعة
اإلخراج :درج تجميع مدمج لإلخراج
ً
إلى  50ورقة بحجم  )A1/Dوحاوية لمواد الطباعة ومقص آلي

 1110 × 916 × 1399مم ()"43.7 × 36.1 × 55.1

CN538A

G6H50B
G6H51B

B3P23A

 96ج ب (لمعالجة الملف) 7ومحرك أقراص ثابت  500ج ب

لغات الطباعة
(قياسية)

L2Y24B

طابعة HP DesignJet T1530 PostScript®بحجم  "36مزودة بمحرك أقراص
ثابت مشفر
محول أساسي  HP DesignJetبحجم "3

B3P22A

حتى  0,5مم ( 19.7مل)
السمك
ُ
الرسومات الخطية والتطبيقات والعروض التقديمية والخرائط ورسوم األورتوفوتو

إماكنيات التوصيل 8واجهات التوصيل
(األساسية)

L2Y23A

طابعة  HP DesignJet T1530بحجم "36

L2Y24A

محسنة في البوصة
تصل إلى  1200 × 2400نقطة
َّ

دقة طباعة الخطوط

الحجم

التطبيقات

بسرعة  21ث/صفحة للورق بحجم  A1/Dو  120ورقة بحجم  A1/Dفي
الساعة

المنتج

%0.1 -/+

أدنى عرض للخط

مواد الطباعة

معلومات حول الطلب

H4518E

U1XV4E

U8PM8E
U8UB4E
U8PM9E
U8PN0PE
U8UA5PE

خرطوشة الحبر السماوي  HP 727 DesignJetسعة  300مل
خرطوشة الحبر األصفر  HP 727 DesignJetسعة  300مل

خرطوشة الحبر األسود للصور  HP 727 DesignJetسعة  300مل
خرطوشة الحبر الرمادي  HP 727 DesignJetسعة  300مل

ورق أبيض ساطع من  HPبنفث الحبر (معتمد من)FSC®
قدما)
 914مم ×  45,7م (ً 150 × "36
11
10
ورق سندات عالمي من ( HPمعتمد منFSC®)
قدما)
 914مم ×  45,7م (ً 150 × "36
10
ورق مصقول ثقيل الوزن عالمي من ( HPمعتمد من)FSC®
 914مم ×  30,5م ( 100 × "36قدم)
12
10
ورق صور ساتان عالمي من ( HPمعتمد من)FSC®
 914مم ×  30,5م ( 100 × "36قدم)
خدمة التثبيت من  HPمع إعداد الشبكة
10

خدمة الصيانة الوقائية

* يوم العمل التالي.
** تتوفر هذه الخدمات مع خيار ( DMRاالحتفاظ بالوسائط المعيبة) الذي يجعل بيانات الحساسة آمنة .لالمتثال
لقوانين األمان ،يمكنك االحتفاظ بمحرك األقراص المعيب أو مكون ذاكرة االحتفاظ بالبيانات أثناء استبدال
القرص أو الذاكرة.
حلوال لبيئات األعمال الحيوية  -عمليات التركيب والصيانة والدعم
تقدم خدمات دعم طابعات HP DesignJet
ً
الموسع ،باإلضافة إلى مجموعة متنوعة من خدمات القيمة المضافة .للحصول على مزيد من المعلومات،
تفضل بزيارة .hp.com/go/designjet/support

استخدم رؤوس الطباعة واألحبار األصلية من  HPالختبار الجودة العالية المتوافقة واألداء الذي يمكن
معا كنظام طباعة ُمحسن
االعتماد عليه الذي يتيح أوقات تعطل أقل .تم تصميم هذه المكونات الهامة وتركيبها ً
لتوفير دقة خطية دقيقة باإلضافة إلى األلوان السوداء الداكنة واأللوان الرمادية المتعادلة .للحصول على مزيد
من المعلومات ،تفضل بزيارة .hp.com/go/OriginalHPinks
لالطالع على قائمة شاملة بمواد طباعة التصميمات العريضة من  ،HPيرجى مراجعة .HPLFMedia.com

المميزات البيئية

•	 معتمدة من ENERGY STAR®ومسجلة لدى  PEAT Bronze
E
14
مجانا وبطريقة مناسبة
•	 إعادة تدوير خراطيش الحبر ورؤوس الطباعة من HP
ً
•	 ورق معتمد منFSC® 10ومجموعة كبيرة من مواد الطباعة من  HPالقابلة إلعادة
14
التدوير من خالل برنامج إعادة التدوير
13

الرجاء إعادة تدوير أجهزة الطباعة بالتصميمات العر يضة ومستلزمات الطباعة
الخاصة بك.

اكتشف كيفية القيام بذلك من الموقع الخاص بنا على الو يب
hp.com/ecosolutions

 11يمكن إعادة التدوير من خالل برامج إعادة التدوير العمومية.
 12في أمرياك الشمالية وآسيا (بما في ذلك اليابان) ،تتم إعادة التدوير في نظم التجميع االستهالكية التي يمكن
أن تقبل الورق المختلط (قد تكون غير قابلة إلعادة التدوير في منطقتك)؛ فهي قابلة إلعادة التدوير في أوروبا
وفقا ألنظمة التجميع االستهالكية التي تقبل تعبئة السوائل.
ً
معتمدا .راجع  epeat.netلالطالع على حالة التسجيل حسب
مناسبا و/أو
 13تسجيل  EPEATحيثما اكن ذلك
ً
ً
البلد.
 14يختلف توفر البرنامجُ .يرجى مراجعة  hp.com/recycleلالطالع على التفاصيل .العديد من مواد الطباعة من
 HPقابلة إلعادة التدوير من خالل برامج إعادة التدوير المتوفرة بشلك عام .للحصول على معلومات حول مواد
طباعة التصميمات العريضة من  ،HPالرجاء زيارة .HPLFMedia.com

ُتعد  Adobeو  PostScriptو  Adobe PostScript 3عالمتين تجاريتين لشركة ُ .Adobe Systems Incorporatedتعد  Windowsعالمة تجارية في الواليات المتحدة لشركة ُ .Microsoft Corporationتعد Apple
وشعار  Macعالمتين تجاريتين لشركة  Apple Computer, Incمسجلتين في الواليات المتحدة والبلدان األخرى.
 ،4AA5-9760AREيونيو  ،2016اإلصدار 1
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الدعم بموقع العمل في يوم العمل التالي* لمدة  3سنوات من  HPمع
االحتفاظ بالوسائط المعيبة**
الدعم بموقع العمل في يوم العمل التالي* لمدة  4سنوات من  HPمع
االحتفاظ بالوسائط المعيبة**
الدعم بموقع العمل في يوم العمل التالي* لمدة  5سنوات من  HPمع
االحتفاظ بالوسائط المعيبة**
الدعم بموقع العمل في يوم العمل التالي* لمدة سنة واحدة من  HPبعد
انتهاء الضمان مع االحتفاظ بالوسائط المعيبة**
الدعم بموقع العمل في يوم العمل التالي* لمدة سنتين من  HPبعد انتهاء
الضمان مع االحتفاظ بالوسائط المعيبة**

حقوق الطبع والنشر لشركة  HP Development Company, L.Pلعام  2015إلى  .2016المعلومات الواردة بهذه الوثيقة عرضة للتغيير دون إشعار .وتقتصر الضمانات الخاصة بمنتجات وخدمات شركة
إضافيا .تخلي شركة  HPمسؤوليتها عن أي
ضمانا
 HPعلى تلك المنصوص عليها في بيانات الضمان الصريحة المرفقة بهذه المنتجات والخدمات .ويجب عدم تفسير أي مما ورد هنا على أنه يشلك
ً
ً
أخطاء فنية أو تحريرية أو أي أخطاء ناتجة عن الحذف وردت في هذا المستند.
ُتعد  ENERGY STARوعالمة  ENERGY STARعالمتين تجاريتين مسجلتين مملوكتين لواكلة حماية البيئة األمريكية.
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