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اجعل جهازك أكثر متانة
يوفر هيكل  HP DesignJetالقوي حماية إضافية في البيئات الصعبة والتي توجد بها أتربة 1مما يساعد على ضمان
جاهزية طابعتك أينما كنت

إن هيكل  HP DesignJetالقوي مثالي للصناعات التي يعد وجود األتربة واحتمالية التعرض ألضرار
من بين مخاطرها ،وتتضمن البناء والتشييد ،والتعدين ،والنفط والغاز ،وغيرها.

الحماية أثناء النقل

آمنة أثناء االستخدام

حماية في الموقع

عند نقل طابعتك من المكتب إلى موقع آخر ،فيوفر
الهيكل القوي حماية ضد الخدوش والخبطات
واألضرار األخرى الناتجة عن الحوادث التي قد
تحدث أثناء النقل.

عند استخدام الطابعة أثناء وجودها داخل
الهيكل القوي ستجد أنه من السهل للغاية فتح
الهيكل وغلقه .يحمي الهيكل القوي الجهاز من
التراب والماء أثناء غلقه ،وكذلك يحميه من
الخبطات والصدمات حتى مع فتحه.

عند نقل طابعتك في مواقع وعرة وذات طبيعة
غير مستوية ،فإن العجالت الكبيرة القوية
الموجودة في الهيكل تساعد على توفير
ثبات وقدرة جر عالية لحركة تتميز باألمان
والسهولة.

للمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة
hp.com/go/designjetT830
hp.com/go/designjetT730
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هذا الهيكل مصمم للمساعدة على حماية جهازك من التلف العرضي الناتج عن الخبطات الصغيرة واألتربة والماء .ال تقدم جهة التصنيع أي ضمانات.

HP DesignJet

25 years reinventing design
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التجميع

المواصفات الفنية
أبعاد الشحن (العرض  1542 × 565 × 639مم ( 25.2 × 22.2 × 60.7بوصة)
× العمق × االرتفاع)
وزن الشحن

 38كجم ( 83.8رطالً)

محتويات الصندوق

غطاء من القماش ،دعامة الطابعة ،مفك ،براغي بريمة ،مسامير وحلقات معدنية
(وردة) ،أرجل مزودة بعجالت ،دعامات جانبية ،دليل التركيب

الضمان

 90يوم ،استبدال

القاعدة

معلومات طلب المنتج
المنتج

N9M07A
T5D66A
T5D67A

 Hالقوي
هيكل  P DesignJet
طابعة  HP DesignJet T730مع الهيكل القوي متوفرة فقط في
منطقة أمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية
الطابعة متعددة الوظائف  HP DesignJet T830مع الهيكل
القوي متوفرة فقط في منطقة أمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية

الطابعة

الجوانب

حقيبة من القماش

 .1غطاء من القماش للهيكل القوي
 .2دعامة الهيكل القوي للطابعة
 .3مفك
 .4براغي بريمة
 .5مسمار ( Torxطوله  45مم)
 .6مسمار ( Torxطوله  35مم)
 .7مسامير وحلقات معدنية (وردة)
 .8رجل مزودة بعجلة
 .9دعامة جانبية للهيكل القوي

هيكل  HP DesignJetالقوي
لطابعة  HP DesignJet T830متعددة
الوظائف وطابعة HP DesignJet T730
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