صفحة البيانات

سلسلة طابعات HP DesignJet T2530
متعددة الوظائف
الطباعة/المسح الضوئي/النسخ ،المشاركة — زيادة إنتاجية فريق العمل وأمان المؤسسة للحد األقصى
طابعة متعددة الوظائف مدمجة  36بوصة ثنائية األسطوانات تحتوي على  6أحبار للحصول على جودة احترافية للرسوم
والتصاميم الهندسية وتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية

االحترافية — إنجاز عملك بجودة عالية وبشكل سريع
•تقديم عملك بشكل دقيق ومفصل وملون باستخدام
 6أحبار أصلية من  ،HPمن بينها رمادي وأسود
للصور

اإلنتاجية — كفاءات تساعد فرق العمل على توفير الوقت
•وصول مالئم لكل لوحة تحكم فردية خاصة بالطباعة/
المسح الضوئي/النسخ والذي يمكنك من أداء العمليات
بنفسك وبسهولة.

•اجعل مطبوعاتك المعمارية براقة مع الرسومات
االحترافية وعالية الدقة — اختر
®Adobe PostScript

•ابق فرق العمل ملتزمة بمهامها—يوفر درج رص
المخرجات المدمج والذي يتسع بشكل مالئم
لـ  50صفحة مطبوعات مستوية مرتبة

•قم بإنتاج رسومات التصاميم ونظم المعلومات
الجغرافية االحترافية مع دقة ألوان متسقة وخطوط
حادة وواضحة حتى  2400نقطة لكل بوصة

•األسطوانتان توفر المرونة—تحميل أمامي سهل
ومحاذاة أوتوماتيكية وأنواع/أحجام اثنان من الوسائط
وتبديل ذكي

•قم بالحصول على نتائج سريعة عالية الجودة—احصل
على مطبوعات بحجم  A1/Dفي  21ثانية
( 120 A1/Dصفحة في الساعة)

•اطبع مباشرة من الهاتف الذكي/الكمبيوتر اللوحي
® Appleأو  1AndroidTMباستخدام طابعة الهاتف
2
المحمول من HP

سهولة اإلدارة — آمان وسهولة اإلدارة فيما يخص
تكنولوجيا المعلومات
•بداية من التحديثات وحتى تكامل الشبكة ،فإن هذا
الجهاز المدمج ال يتطلب سوى القليل من الجهد
3
إلدارته
•قم بالتحكم — ابدأ بقواعد الوصول إلى اللوحة
األمامية وراقب أسطوانات الوسائط وحالة الطابعة
وتعقب وظائف الطباعة
•قم بحماية البيانات الخاصة بك باستخدام ،IPSec
 ،802.1X ،SNMPv3 ،NTLMv2طباعة ،PIN
4
ومزيد من خيارات األمان
•قم بتمكين الطباعة بدون متابعة مع أسطوانات
 300قدم ( 91.4متر) متوافقة مع الطريقة
الخاصة بعملك

للمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة
hp.com/go/designjetT2530
1
2

3
4

إن تطبيق  HP Print Service Pluginمتوفر ألجهزة الهاتف المحمول  AndroidTMالتي تعمل بنظام  Android™ v4.4أو بنظام أحدث .يتوفر التطبيق مجانا من .Google Play
تحتاج الطباعة المحلية إلى جهاز هاتف 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 عن نقطة االتصال .إن عمليات االتصال الالسلكي متوافقة مع عمليات  2.4جيجا
هيرتز فقط .تتطلب الطباعة عن بعد إلى اتصال االنترنت بطابعة  HPالمتصلة باإلنترنت .يتطلب استخدام الالسلكي واسع النطاق إلى عقد خدمة يُشترى ألجهزة الهاتف المحمول .تأكد من مقدم الخدمة بشأن التغطية والتوافر في منطقتك .راجع  hp.com/go/DesignJetmobilityلمزيد من التفاصيل.
جهاز واحد متكامل متعدد الوظائف طباعة/مسح ضوئي/نسخ مقارنة بأجهزة الطباعة والمسح الضوئي والنسخ.
تشمل حلول األمان الخيارية المسح اآلمن للمكتب (متوفر بجميع الموديالت) وتشفير ( HDمتوفر فقط في بعض الموديالت).
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المواصفات الفنية
الطباعة

الوسائط

المسح الضوئي

نسخ

التطبيقات
الذاكرة
9
االتصال

األبعاد (العرض ×
العمق × االرتفاع)
الوزن
محتويات الصندوق
األبعاد البيئية

الخصائص الصوتية
استهالك الطاقة
االعتماد

الضمان

5
الرسوم الخطية
 21ثانية/صفحة للطبعات مقاس  A1/Dبمعدل  120طبعة مقاس  A1/Dفي الساعة
حتى  1200 x 2400نقطة في البوصة لدقة الطباعة المحسنة
دقة الطباعة
الهوامش (أعلى × أسفل × األسطوانة 3 × 3 × 3 × 3 :مم ( 0.12 × 0.12 × 0.12 × 0.12بوصة)
الصفحة 3 × 3 × 22 × 3 :مم ( 0.12 × 0.12 × 0.87 × 0.12بوصة)
يسار × يمين)
التقنية
طابعة الحبر الحرارية HP
أنواع الحبر
الصبغات ()C, G, M, pK, Y؛ المواد الملونة ()mK
نزول الحبر
)9 pl (mK) ;6 pl (C, M, Y, G, pK
رؤوس الطباعة
()C, G, M, mK, pK, Y
6
دقة الخط
%0.1 -/+
الحد األدنى لعرض السطر  0.02مم ( 0.0008بوصة) ( HP-GL/2قابل للعنونة)
7
حد أدنى مضمون للسطر
 0.07مم ( 0.0028بوصة) ())ISO/IEC 13660:2001(E
اإلدخال :تغذيتان تلقائيتان ألسطوانة تحميل أمامي ،التبديل الذكي لألسطوانة ،التغذية
المعالجة
بالصفحات
اإلخراج :درج رص مخرجات مدمج (بدءًا من الحجم  A4/Aإلى  AO/Eمع سعة
تصل إلى  50من الحجم  ،)A1/Dسلة وسائط ،قاطع تلقائي الماسح الضوئي:
مسار مباشر لمسح الورق ضوئيًا ألصول الصفحات والبطاقات
األسطوانات 279 :إلى  914مم ( 11إلى  36بوصة)
الحجم
الصفحات 279 x 210 :إلى  1219 x 914مم ( 11 × 8.3إلى  48 x 36بوصة)
الصفحات القياسية)E ،D ،C ،B ،A( A0 ،A1 ،A2 ،A3 ،A4 :
يصل إلى  0.5مم ( 19.7ملّي بوصة)
السُمك
ملون :حتى  6.35سم/ث ( 2.5بوصة/ث)
سرعة المسح الضوئي
تدرج اللون الرمادي :حتى  19.05سم/ث ( 7.5بوصة/ث)
دقة وضوح المسح
تصل إلى  600نقطة لكل بوصة
الضوئي/النسخ
الحجم:
الحد األقصى
 914 × 5000مم ( 197 × 36بوصة) ()PDF
للمسح الضوئي
15000 × 610مم ( 590.5 × 24بوصة) ()TIFF
يصل إلى  0.8مم ( 0.03بوصة)
السُمك
 25إلى %400
تصغير/تكبير
حتى  99نسخة
الحد األقصى للنسخ
جودة النسخ ،أسطوانة لون النسخ ،نوع المحتوى ،نوع الورق األصلي ،إزالة الخلفية،
إعدادات الناسخ
التباين ،إلغاء الميل ،دعم النسخ الزرقاء
الرسوم الخطية والتقديم والعروض التقديمية والخرائط والصور الجوية (اورتوفوتو)
 128جيجابايت (معالجة الملف) 500 8جيجابايت لمساحة القرص الصلب
االتصال (قياسية)
جيجابت إيثرنت ()1000 Base-T
لغات الطباعة (قياسية)
طابعة أساسية متعددة الوظائف،CALS G4 ،JPEG ،TIFF ،HP-RTL ،HP-GL/2 :
URF ،HP-PCL3GUI
طابعة ® PostScriptمتعددة الوظائفAdobe PDF ،Adobe PostScript 3 :
،CALS G4 ،JPEG ،TIFF ،HP-RTL ،HP-GL/2 ،1.7 Extension Level 3
URF ،HP-PCL3GUI
مسارات الطباعة
طباعة مباشرة من محرك الفالش  ،USBطباعة عبر البريد اإللكتروني ،مشغل
 HPلنظام التشغيل  ،Windowsمشغل  HPلنظام التشغيل  ،MAC OS Xتطبيق
 HP Print Serviceلنظام  ،Androidبرنامج تشغيل Apple AirPrint
برامج التشغيل (مدرجة)
برنامجا التشغيل  HP-PCL3GUI ،HP-GL/2لنظام التشغيل ®Windows
وMac OS X؛ برامج تشغيل  PostScriptلنظام التشغيل  WindowsوLinux
10
وMac OS X
الطابعة
 1110 x 916 x 1399مم ( 43.7 x 36.1 x 55.1بوصة)
الشحن
 815 x 781 x 1500مم ( 33.5 x 30.8 x 59.1بوصة)
 112كجم ( 245رطالً)
الطابعة
 145كجم ( 320رطالً)
الشحن
الطابعة متعددة الوظائف  HP DesignJet T2530ورأس الطباعة وخراطيش الحبر األولي ودرج الرص وحامل
الطابعة وسلة الوسائط واألعمدة ودليل الرجوع السريع وملصق اإلعداد وبرنامج بدء التشغيل وكبل طاقة
درجة حرارة التشغيل  5إلى  40درجة مئوية ( 41إلى  104درجة فهرنهايت)
 25إلى  55درجة مئوية ( 13-إلى  131درجة فهرنهايت)درجة حرارة التخزين
 20إلى  %80رطوبة نسبية
رطوبة التشغيل
ضغط الصوت
 47ديسيبل (( )Aطباعة) 39 ،ديسيبل (( )Aاستعداد) 16 < ،ديسيبل (( )Aسبات)
طاقة الصوت
 6.5بل (( )Aطباعة) 5.8 ،بل (( )Aاستعداد) 1.9 ،بل (( )Aسبات)
 ١٢٠وات (طباعة/مسح ضوئي)؛  1.3وات سبات (<  5وات مع طرف رقمي مدمج)
الجهد الكهربي لإلدخال (تحديد تلقائي للنطاق)  100إلى  240فولت تيار متردد ( 60/50 ،)%10 -/+هرتز
( 3 -/+هرتز) ،تيار إدخال  2أمبير كحد أقصى
السالمة
الواليات المتحدة األمريكية وكندا (معتمدة من  ،)CSAاالتحاد األوروبي (متوافقة
مع  LVDو ،)EN 60950-1روسيا ( ،)GOSTسنغافورة ( ،)PSBالصين (،)CCC
األرجنتين ( ،)IRAMالمكسيك ( ،)NYCEكوريا ()KATS
التأثير الكهرومغناطيسي
يتوافق مع متطلبات الفئة األولى ،وتشمل :الواليات المتحدة األمريكية (قواعد ،)FCC
كندا ( ،)ICESاالتحاد األوروبي (الئحة  ،)EMCأستراليا ( ،)ACMAنيوزيلندا
( ،)RSMالصين ( ،)CCCاليابان ()VCCI؛ معتمدة كمنتج من الفئة األولى :كوريا
()KCC
التأثير البيئي
،REACH ،China RoHS ،EU RoHS ،WEEE ،ENERGY STAR
EPEAT Bronze
ضمان محدود لمدة عامين .يختلف الضمان وخيارات الدعم حسب المنتج والشروط القانونية المحلية
وتلك الخاصة بالدولة

 5وقت الطباعة الميكانيكية .مطبوعة في الوضع السريع باستخدام ورق طابعات الحبر ناصع البياض من ( HPخفيف) وأحبار  HPاألصلية.
 %0.1 -/+ 6من قوة الموجه المحددة أو  0.2 -/+مم (أيهما أعلى) عند  23درجة مئوية ( 73درجة فهرنهايت) %60-50 ،رطوبة نسبية على
فيلم  A0/Eغير المع من  HPفي الوضع األفضل أو العادي باستخدام األحبار الصور األصلية من .HP
 7بالقياس على فيلم  HPغير الالمع.
 8على أساس  RAMبسعة  1.5جيجابايت.
 9يشمل خادم طباعة  Jetdirectمدمج.
 10مدرجة مع طابعات ® PostScriptفقط..
 11رمز ترخيص العالمة التجارية BMG®هو  ،FSC® C115319ارجع إلى  .fsc.orgرمز ترخيص العالمة التجارية  HPوهو
 ،FSC®-C017543انظر  .fsc.orgال تتوفر كل المنتجات المعتمدة من ® FSCفي كل المناطق .للمزيد من المعلومات حول مواد طباعة
التصاميم والرسومات الكبيرة من  ،HPيرجى زيارة .HPLFMedia.com

معلومات طلب المنتج
المنتج
الملحقات
رؤوس طباعة HP
األصلية
خراطيش أحبار HP
األصلية

مواد الطباعة األصلية
بالحجم الكبير من HP

L2Y25A

طابعة  HP DesignJet T2530اإللكترونية متعددة الوظائف بقياس  36بوصة

L2Y26A

طابعة  HP DesignJet T2530 PostScriptمتعددة الوظائف بقياس  36بوصة

CN538A

المحول األساسي  HP DesignJetبقياس  3بوصة

L4R66A

عمود  HP DesignJetبقياس  36بوصة

B3P06A

رأس الطباعة HP 727 DesignJet

B3P19A

خرطوشة الحبر  HP 727 DesignJetلون سماوي بسعة  130مل

B3P20A

خرطوشة الحبر  HP 727 DesignJetلون قرمزي بسعة  130مل

B3P21A

خرطوشة الحبر  HP 727 DesignJetلون أصفر بسعة  130مل

B3P22A

خرطوشة الحبر  HP 727 DesignJetلون أسود غير المع سعة  130مل

B3P23A

خرطوشة الحبر  HP 727 DesignJetلون أسود للصور بسعة  130مل

B3P24A

خرطوشة الحبر  HP 727 DesignJetلون رمادي بسعة  130مل

C1Q12A

خرطوشة الحبر  HP 727 DesignJetلون أسود غير المع سعة  300مل

F9J76A

خرطوشة الحبر  HP 727 DesignJetلون سماوي بسعة  300مل

F9J77A

خرطوشة الحبر  HP 727 DesignJetلون قرمزي بسعة  300مل

F9J78A

خرطوشة الحبر  HP 727 DesignJetلون أصفر بسعة  300مل

F9J79A

خرطوشة الحبر  HP 727 DesignJetلون أسود للصور بسعة  ٣٠٠مل

F9J80A

خرطوشة الحبر  HP 727 DesignJetلون رمادي بسعة  300مل

C6810A

U1XV4E

ورق الحبر النفاث ناصع البياض من ( HPمعتمد من ®)FSC
 914مم ×  91.4م ( 36بوصة ×  300قد ًم ا)
12
11
ورق  HPخفيف عالمي (معتمد من ®)FSC
 914مم ×  45.7م ( 36بوصة ×  150قد ًم ا)
11
ورق مغلف عالمي ثقيل الوزن من ( HPمعتمد من ®)FSC
 914مم ×  30.5م ( 36بوصة ×  100قد ًم ا)
11
ورق الصور الساتاني العالمي من ( HPمعتمد من ®)FSC
 914مم ×  30.5م ( 36بوصة ×  100قدمًا)
خدمة تثبيت  HPمع إعداد الشبكة
خدمة الصيانة الوقائية

U8PN1E

دعم  *NBDفي الموقع لمدة  3أعوام من  HPمع **DMR

Q1397A
Q1413B
Q1421B
الخدمة والدعم

H4518E

12

11

12

13

U8UB2E

دعم  *NBDفي الموقع لمدة  4أعوام من  HPمع **DMR

U8PN2E

دعم  *NBDفي الموقع لمدة  5أعوام من  HPمع **DMR

U8PN3PE

دعم  *NBDفي الموقع التي تتمتع بضمان سنة واحدة من  HPمع **DMR

U8TZ9PE

دعم  *NBDفي الموقع التي تتمتع بضمان سنتين من  HPمع *DMR

* يوم العمل التالي.
**هذه الخدمة تأتي مع خياراالحتفاظ بالوسائط المعيبة ( )DMRوالذي يجعل بياناتك الحساسة في أمان .لالمتثال لقواعد
األمان ،يمكنك االحتفاظ بالقرص الصلب أو مكون ذاكرة االحتفاظ بالبيانات المعيبين مع الحصول على قرص بديل جديد
أو ذاكرة بديلة جديدة.
ً
حلول لبيئات األعمال التجارية الحرجة  -تركيب وصيانة ودعم موسع،
تقدم خدمات دعم HP DesignJet
ً
فضل عن مجموعة متنوعة من الخدمات ذات القيمة المضافة .للمزيد من المعلومات ،يرجى بزيارة
.hp.com/go/designjetsupport
استخدم األحبار 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 ودرجات الرمادي المحايد الحقيقي .للمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة
.hp.com/go/OriginalHPinks
لالطالع على الملف الكامل لمواد طباعة التصاميم والرسومات الكبيرة من  HPبرجاء الرجوع إلى .HPLFMedia.com

مزايا صديقة للبيئة
• معتمد من ® ENERGY STARوEPEAT Bronze
15
• برامج مريحة ومجانية إلعادة تدوير خراطيش حبر  HPورؤوس الطباعة
• ورق معتمد من ® 11FSCومجموعة من وسائط  HPالقابلة إلعادة التدوير المتضمنة في برنامج
15
االسترجاع
14

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

 12يمكن إعادة تدويره من خالل برامج إعادة التدوير المتوفرة بشكل كبير.
 13في أمريكا الشمالية وآسيا (بما في ذلك اليابان) ،يكون قابالً إلعادة التدوير في أنظمة جمع مخلفات ما بعد االستهالك التي تقبل الورق المختلط
(قد ال يمكن إعادة تدويره في منطقتك)؛ وفي أوروبا ،يكون قابالً إلعادة التدوير في أنظمة جمع مخلفات ما بعد االستهالك التي تقبل عبوات
السوائل.
 14مسجلة في  EPEATحيثما ينطبق و/أو يكون مدعوم .راجع  epeat.netلالطالع على حالة التسجيل حسب الدولة.
 15يختلف مدى توفر البرنامج .يرجى زيارة  hp.com/recycleلالطالع على التفاصيل .يمكن إعادة تدوير العديد من مواد الطباعة
من  HPمن خالل برامج إعادة التدوير المتوفرة بشكل كبير .للمزيد من المعلومات حول مواد طباعة التصاميم والرسومات الكبيرة من ،HP
يرجى زيارة .HPLFMedia.com
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