لماذا تقوم بترقية طابعة HP
للتصاميم والرسومات الكبيرة؟

ما هو سبب الترقية من ....
سلسلة طابعات  HP DesignJet 500/510إلى طابعات  HP DesignJet T730أو طابعات  HP DesignJet T830متعددة الوظائف
تعزيز التعاون بين أعضاء الفريق
من خالل استخدام طابعات
 HP DesignJet T830متعددة الوظائف

استثمار ذكي للشركات الصغيرة
تحسن مستوى األداء واألمان

سلسلة الطابعات
HP DesignJet 500

سلسلة الطابعات
HP DesignJet 510

طابعة HP DesignJet T730
وطابعة HP DesignJet T830
متعددة الوظائف

•تطبع بسرعة أكثر  3مرات( — 1طباعة ورق بحجم  A1/Dفي  28ثانية)
•أحجام أكبر للخراطيش — تصل إلى  300مل لخراطيش أحبار HP
األصلية
•حماية المعلومات من خالل بروتوكوالت األمان مثل بروتوكول IPSec
•تحسن دقة الطباعة — دقة تصل إلى  1200×2400نقطة في البوصة
•تقليل زمن المعالجة والتعامل مع الملفات المعقدة باستخدام ذاكرة أكبر —
قرص صلب سعة  1جيجابايت

تصميم وجودة أفضل:
•تعمل الشاشة التي تعمل باللمس باللوحة األمامية على غرار الهاتف
الذكي — من خالل واجهة المستخدم الحدسية
•درج/ملقم الورق التلقائي — الطباعة بنصف الحجم وتقليل الهدر
2
بنسبة %50
•تصميم متين يصلح للمكاتب ومواقع العمل ،حامل مدعم ،إطار السلة عبارة
عن قطعة واحدة ،سلة ذات نسيج قوي

سهولة الطباعة من الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي
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•سهولة االتصال بـ  — Wi-Fi Directفي حالة عدم توفر جهاز توجيه،
ال توجد مشكلة ،حيث تنشئ الطابعة شبكة  Wi-Fiخاصة بها
•تندمج بسهولة مع األجهزة المكتبية األخرى — تتوافق أجهزة iOS
3
و AndroidTMمع طابعة الهاتف المحمول من HP
•الطباعة من الهاتف المحمول الخاص بك باستخدام
تطبيق  5HP AiO Printer Remoteوالذي يتم تمكينه بواسطة
طابعة الهاتف المحمول من HP
•تدعم نظام التشغيل  Windows 10وMacOS X 10.10

وظائف الطباعة من الهاتف المحمول والمسح
الضوئي والنسخ والمشاركة
•طابعة متعددة المهام بحجم يماثل الطابعة العادية
•إمكانية النسخ بحجم أكبر أو أصغر ،من حجم الورق A4/A
إلى A0/E
•إمكانية المسح الضوئي لألرشفة أو المشاركة عبر البريد
اإللكتروني أو في مستودعات الشبكة السحابية
•إمكانية استخدام جهاز الكمبيوتر اللوحي كلوحة أمامية إضافية
للحصول على مميزات مسح ضوئي متقدمة

سلسلة طابعات  HP DesignJet 500/510/800إلى سلسلة طابعات  HP DesignJet T930وT1530
إنتاجية وأمان أكبر
تحسن مستوى الجودة واألداء

سلسلة الطابعات
HP DesignJet 500

سلسلة الطابعات
HP DesignJet 510

سلسلة طابعات HP DesignJet T930
وT1530

•ما يصل إلى  4.2مرة أسرع من طابعة— DesignJet 500
(طباعة ورق بحجم  A1/Dفي  21ثانية)
•تحسن دقة الطباعة — دقة تصل إلى  1200×2400نقطة في البوصة
•طباعة دون تدخل بشكل أكبر — تصل إلى  300مل لخراطيش أحبار
 HPاألصلية
•دقة خطوط أفضل باستخدام  6أحبار أصلية — من بينها أحبار HP
األصلية باللونين الرمادي واألسود للصور
•تسريع زمن المعالجة — ما يصل إلى  40مرة عن الذاكرة االفتراضية

إنتاجية أكبر مع تجربة مستخدم تتسم بالكفاءة والسهولة
•درج رص المخرجات المدمج يساعد في الحصول على مطبوعات
مستوية ومرتبة
•زيادة اإلنتاجية مع تحميل أمامي تلقائي دقيق
•توفير المساحة في مكتبك من خالل استخدام هذه الطابعة الصغيرة
بحجم  36بوصة
•إدارة مهام العمل باستخدام شاشة حدسية لمسية تعمل على غرار
الهاتف الذكي

سلسلة الطابعات
HP DesignJet 800

سهولة اإلدارة فيما يخص تكنولوجيا المعلومات وتحسين
مستوى األمان
•حماية المعلومات من خالل بروتوكوالت األمان مثل بروتوكول IPSec
وطباعة  PINوحلول األمان الخيارية بما في ذلك المسح اآلمن للمكتب
6
وتشفير HD
•تم تمكين بروتوكول  802.1xأو  802.1xوإعدادات قفل اللوحة األمامية
لتحسين مستوى األمان
•اطبع بطابعتك مباشرة من الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي
3
أو محرك USB
•تحسين كفاءة مجموعات األعمال باستخدام مركز المهام — إدارة المهام
المنتظرة وتعقب التكاليف والمتابعة
•تندمج بسهولة مع األجهزة المكتبية األخرى — توافق أجهزة IOS
3
و 4AndoidTMمع طابعة الهاتف المحمول من HP

سلسلة طابعات  HP DesignJet 1050إلى سلسلة طابعات HP DesignJet T1530
الريادة 7في تجربة العمالء واألداء عالي المستوى
تحسن مستوى األداء والجودة

سلسلة الطابعات
HP DesignJet 1050

سلسلة الطابعات HP DesignJet T1530
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•ما يصل إلى  2.6مرة أسرع — طباعة ورق بحجم A1/D
في  21ثانية
•أسود داكن وتدرج رمادي بسيط باستخدام  6أحبار — من بينها أحبار HP
األصلية باللونين الرمادي واألسود للصور
•تحسن جودة الطباعة ودقة خط أفضل — ألوان أفضل  1.5مرة ،دقة خط
أفضل مرتين ،دقة طباعة أفضل مرتين ( 1200×2400نقطة في البوصة) -
للحصول على مطبوعات عالية الجودة
•شاشة حدسية لمسية تعمل على غرار الهاتف الذكي
•تسريع زمن المعالجة — ما يصل إلى  40مرة أكثر من الذاكرة االفتراضية

زيادة الكفاءة واألمان
•توفير الوقت — أسطوانتان مزودتان بخاصية التبديل الذكي،
تصحيح الميل تلقائيًا
•مراقبة أسطوانات الوسائط واستعراض حالة الطابعة وتعقب الوظائف أثناء
الطباعة من خالل مركز المهام.
•تطبع عدد صفحات أكثر بمعدل  4مرات قبل استبدال األسطوانة
•تمكين الطباعة دون تدخل بشكل كبير — أسطوانتان  300قدم
( 91.4متر) ،خراطيش أحبار  HPاألصلية تصل إلى  300مل
•حماية المعلومات من خالل بروتوكوالت األمان مثل  IPSecو802.1x
6
و SNMPv3وطباعة  PINوغيرها من الخيارات
•طباعة الملفات المعقدة بسرعة — قرص صلب سعة  500جيجابايت،
طاقة معالجة موازية
التوصيل والطباعة مباشرة من محرك  USBالخاص بك (ملفات بصيغة TIFF
و JPEGو PDFأو قم بتوصيل الكمبيوتر المحمول واضغط طباعة)

إنتاجية أكبر مع تجربة مستخدم تتسم بالكفاءة والسهولة
•طابعة متصلة باإلنترنت
•ترقية برنامج الطابعة الثابت تلقائيًا — تزويد الطابعة بأحدث الوظائف
بشكل دائم
•تندمج بسهولة مع األجهزة المكتبية األخرى — توافق أجهزة IOS
3
و 4AndroidTMمع طابعة الهاتف المحمول من HP
•درج رص المخرجات المدمج سعة  50ورقة — يساعد في الحصول
على مطبوعات مستوية ومرتبة
•زيادة اإلنتاجية مع تحميل أمامي تلقائي دقيق
•توفير المساحة في مكتبك من خالل استخدام هذه الطابعة الصغيرة
بحجم  36بوصة
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سلسلة الطابعات HP DesignJet T520

سلسلة الطابعات HP DesignJet T520

طابعة HP DesignJet T120

مجموعات أعمال صغيرة إلى متوسطة
"مجموعة أعمال ،غير مدارة"

مجموعات أعمال متوسطة إلى صغيرة
"مجموعة أعمال ،مدارة"

مكتب صغير/مكتب منزلي/مرسم
تصاميم صغير

حدد الحل المثالي من طابعات  HP DesignJetالذي يلبي احتياجاتك

جديد
سلسلة طابعات HP DesignJet T2530
متعددة الوظائف

طابعة HP DesignJet T1300

جديد
سلسلة الطابعات HP DesignJet T1530

جديد
سلسلة الطابعات
HP DesignJet T790

سلسلة الطابعات HP DesignJet T930

طابعة HP DesignJet T795

جديد
طابعة HP DesignJet T730

جديد
طابعة  HP DesignJet T830متعددة الوظائف

 24بوصة

 36بوصة

 .1بالمقارنة بموديالت  HPالسابقة.
 .2إن الطباعة على األوراق تلغي الحاجة إلى أعمال إضافية وتقلل اإلهدار في الطباعة مقارنة بنفس األداء للطباعات المعتمدة
على األسطوانات في األسواق بداية من سبتمبر  .2015على سبيل المثال ،تؤدي الطباعة بنصف الحجم ( 13.5بوصة) مقارنة
باألسطوانة القياسية ( 36بوصة) إلى زيادة إهدار الورق بنسبة  %50وأعمال إضافية في حاجة إلى تقليلها.
 .3تحتاج 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 من نقطة
االتصال .وعمليات 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 يتم شراؤه ألجهزة الهاتف المحمول .تأكد من
مقدم الخدمة بشأن التغطية والتوافر في منطقتك.
انظر hp.com/go/designJetmobility :لمزيد من التفاصيل.

.4
.5

.6
.7

 42و 44بوصة

إن تطبيق  HP Print Service Pluginمتوفر ألجهزة الهاتف المحمول ™ Androidالتي تعمل بنظام  Android™ v.4.4أو بنظام
أحدث .يتوفر التطبيق مجانا من .Google Play
إن تطبيق الهاتف المحمول  All-in-One Printer Remoteمن  HPمتوافر لـ  Apple® iPadو iPhoneو iPod Touchالذي
يعمل بنظام التشغيل  iOS v7.0أو بنظام أحدث وألجهزة الهاتف المحمول ™ Androidالتي تعمل بنظام  Android™ v4.4أو بنظام
أحدث .يتوافر تطبيق الهاتف المحمول  All-in-One Printer Remoteمن  HPمجا ًنا من متجر  Apple® App Storeألجهزة
الهاتف المحمول ® Appleومن متجر  Google Playألجهزة الهاتف المحمول ™.Android
المسح اآلمن للمكتب (متوفر بجميع الموديالت) وتشفير ( HDمتوفر فقط في بعض الموديالت).
تجربة مستخدم أكثر كفاءة وأعلى إنتاجية.

تعرف على المزيدhp.com/go/designJetoffice :
حقوق النشر ©  2015لشركة  HPللتطوير ذات شراكة محدودة .المعلومات المتضمنة في هذه الوثيقة عُرضة للتغيير دون إشعار مسبق .تم ذكر الضمانات الوحيدة لمنتجات وخدمات  HPفي بيانات الضمان الصريحة
المصاحبة لهذه المنتجات والخدمات .ولم يرد هنا ما يمكن تفسيره على أنه ضمان إضافي HP .غير مسؤولة عن أية أخطاء فنية أو تحريرية أو عمليات الحذف الموجودة هنا.
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