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طابعات HP PageWide
Enterprise Color MFP
Series 586
طابعات 586 HP PageWide Enterprise Color MFP
 ،Seriesجائزة  Pickلـ  BLIعلى طابعة األلوان المتعددة الوظائف
المتميزة لمجموعات العمل الصغيرة إلى متوسطة الحجم لموسم صيف
 ،2016تعرض...

•قيمة ممتازة مع ميزات على مستوى المؤسسات بسعر
مجموعات العمل الصغيرة.
•لوحة تحكم كبيرة مصممة جي ًدا ولوحة مفاتيح مسحوبة
متكاملة (مزودة بإعداد "االنتشار") ،تبسط عملية
اإلحماء بصورة كبيرة.
•وظيفة مسح ضوئي مذهلة.
•القدرة على التكامل مع حلول موفرة للوقت والمال
من خالل  ،HP OXPباإلضافة إلى مجموعة كبيرة
ومتنوعة من خيارات الطباعة عبر األجهزة المحمولة.

طابعة متعددة الوظائف باأللوان متميزة
لمجموعات العمل الصغيرة إلى متوسطة الحجم
" ُتعد طابعات  Series 586 HP PageWide Enterprise Color MFPخيارً ا استثنائيًا لمجموعات العمل
الصغيرة إلى متوسطة الحجم" .نظرً ا النخفاض إجمالي تكلفة الملكية ،يحصل مستخدمو األعمال على سرعة وجودة
صور ال ُتضاهى فضالً عن المسح الضوئي المتقدم واألمان على مستوى المؤسسات" ،جاء ذلك على لسان مارلين
أور ،رئيس تحليل منتجات وأجهزة المكاتب في شركة " .BLIيتيح النظام األساسي للبرامج المضمنة من HP
للمستخدمين إمكانية إضافة مجموعة متنوعة من خيارات البرامج التي تحد من التكلفة وتعزز األمان وتحسن إنتاجية
العمال .عالوة على ذلك ،تدعم مجموعة كبيرة من طرق الطباعة عبر األجهزة المحمولة ،بما في ذلك برنامج HP
ً
جهازا مر ًنا موفرً ا للتكلفة".
 ePrintو Apple Airprintو NFC/Wireless Directاالختياري؛ مما يجعله
"أحد الجوانب العديدة المذهلة التي تمتاز بها طابعات 586 HP PageWide Enterprise Color MFP
 Seriesهو وظيفة المسح الضوئي" ،جاء ذلك على لسان طوني ماسيري ،كبير فني االختبارات في شركة .BLI
"وظيفة معاينة المسح الضوئي هي إحدى أفضل الوظائف التي ظهرت حتى اليوم ،والتي تتيح للمستخدمين عرض
الصفحات وإضافتها ونقلها وتدويرها وحذفها .يتضمن اإلصدار "المستخدم" ماسحة ضوئية أكثر قوة ولوحة مفاتيح
مسحوبة تتيحان للمستخدم التقاط الملفات في الخدمة السحابية وأرشفتها والبحث فيها ومشاركتها بسهولة وسرعة.
عالوة على ذلك ،تمتاز الطابعة بوثوقية مثالية للوحدة وإنتاجية ممتازة وجودة صور تجعلها خيارً ا رائعًا لبيئات
مجموعات العمل المزدحمة".
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حول جوائز  Pickمن BLI
مرتان في العام يتم الحصول على جائزة  Pickفإن شركة  BLIتمنح بذلك اعترا ًفا خاصًا في كل فئة لهذه المنتجات قدمت معدالت
األداء التي هي في أغلبها متميزة في اختبارات معامل  BLIالمرهقة .تقدر جوائز اإلنجاز الرائع المنتجات أو اإلمكانات التي لها
سمات كاإلبداع أو الفائدة أو كفاءة الطاقة أو القيمة.
تنفرد جوائز  BLIبأنها الوحيدة المبنية على قاعدة صارمة من االختبارات المعملية التي تستغرق شهرين اثنين تقريبًا إلتمامها.
يتضمن التقييم اختبار متانة شامل ،يتم أثناء جزء منه تشغيل كل وحدة في دورة الخدمة القصوى للجهة المصنعة .يعتبر اختبار
متانة  BLIفري ًدا بين تقييمات منتجات المكاتب ويؤهل منفر ًدا  BLIلتقييم الموثوقية ،وهو عامل هام للمشترين ومديري تقنية
المعلومات.
تتضمن سمات األداء األخرى التي تم تقييمها سهولة االستخدام والتعامل مع الوسائط واإلنتاجية والقيمة ،من بين سمات أخرى.
يكتسب كل منتج يمر بنجاح من اختبارات  BLIالمعملية ختم موصى به أو موصى به للغاية وشهادة موثوقية من  BLIويتأهل
أصحاب األداء األفضل كمتنافسين على جائزة  .Pickوهكذا ،تكون جوائز  Pickمن  BLIصعبة المنال لدرجة ُتم ِّكن المشترين
ومديري تقنية المعلومات من الثقة فيها كدليل أفضل لهم في قرارات اقتنائهم.
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©  .Buyers Laboratory LLC 2016معاد اإلنتاج بتصريح.
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المعمل
بيتي إيموري ،رئيسة خدمات المعامل والبحث
بالواليات المتحدة
ديفيد سوييتنام ،رئيس خدمات المعامل والبحث
بمنطقة الشرق األوسط وأوروبا وإفريقيا
الشؤون التجارية
جيري أوروكي،
رئيسة BLI International
مايك فيرجاس،
نائب رئيس التسويق
تي آر باتريك ،مدير الفنون
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