صفحة البيانات

مكدس HP PageWide XL
عالي السعة
صا لتتماشى مع سرعة طابعات HP PageWide XL
حلول إنتاج مصممة خصي ً

الدمج الكامل على اإلنترنت
•توفر االتصاالت ثنائية االتجاه بين الطابعة والمكدس
عالي السعة تشغيل موثوق فيه
•مراقبة حالة المكدس عالي السعة من الطابعة أو برنامج
HP SmartStream؛ تتوقف مهام الطباعة المنتظرة
عند توقف المكدس عالي السعة

للمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة
hp.com/go/pagewidexlsolutions

سرعة عالية
•إن المكدس عالي السعة  HP PageWide XLمصمم
لزيادة سرعة طابعات  HP PageWide XLإلى الحد
األقصى

التنوع
•يمكن تكديس صفحات تصل إلى  122 × 102سم
( 48 × 40بوصة) والمواد من  70إلى  200جرام/متر
مربع ووزن ( 19إلى  53رطالً)
•إتاحة معالجة موثوق بها للوسائط الصلبة بفضل سطح
المكدس
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المواصفات الفنية
السعة
الحد األقصى لمقاس الصفحة

عام

معالجة الورق

وزن الوسائط
تكديس الصفحات
أقصى سرعة للمكدس
سرعة التكديس القصوى
الحد األقصى لجدم الصفحة الذي تدعمه طاولة
المكدس
الحجم األدنى من حجم الصفحة التي يتم دعمها
مجموعة األوراق المدعمة

االتصال
األبعاد

الطاقة التي توفرها الطابعة عبر كابل التوصيل
األبعاد مع التغليف
األبعاد دون التغليف

الوزن
التأثير البيئي

الخصائص الصوتية

تصل إلى  500صفحة

استهالك

 102 × 122سم ( 48 × 40بوصة)
من  70إلى  200جرام/متر مربع (من  19إلى  53رطل)
موجه ألعلى

االعتماد

طاقة الصوت (الطباعة)

مدى الفولتية
السالمة

 30صفحة مقاس  A1/Dفي الدقيقة (أفقي)
الحد األدنى من السرعة التي تدعمها الطابعة
صفحات بعرض  40بوصة (رأسي بحجم )E
التأثير الكهرومغناطيسي

مقاس  A4أفقي
تدعم الطابعة مجموعة أوراق كاملة ذات قلب أسطوانة
يصل إلى  3بوصة

التأثير البيئي

 815 × 1200 × 1500مم ( 32 × 47.2 × 59بوصة)
 1400 × 1100مم ( 43.3 × 55.1بوصة) ارتفاع
قابل للتعديل وف ًقا إلصدار الطابعة
 160كجم ( 352رطالً)
 107كجم ( 235رطالً)
من  5إلى  40درجة مئوية ( 41إلى  104درجة فهرنهايت)
من  15إلى  35درجة مئوية ( 59إلى  95درجة فهرنهايت)
من  20إلى  %80رطوبة نسبية ،تعتمد على نوع الوسائط

الوزن بالتغليف
الوزن دون التغليف
درجة حرارة التشغيل
درجة الحرارة الموصى بها
رطوبة التشغيل
ضغط الصوت

الطاقة

 36.57وات (الحد األقصى من الحمولة العادية)
 8.30وات (الموتور هو الذي يعمل فقط)
 32فولت تيار مستمر 5 ،أمبير

 56ديسيبل (( )Aيعمل عند )6 ips
 65ديسيبل (( )Aيعمل عند )15 ips

		

 7.1بل (( )Aيعمل عند )6 ips
 8.1بل (( )Aيعمل عند )15 ips

		

الضمان

( 2005 :IEC 60950-1اإلصدار الثاني) 2009 :+A1
2009 :2006 +A11 :2013 / EN60950-1 :+A2
2013 :2011+A2 :2010 +A12 :+A1
2011 :60950-1-07 +A1 .CAN/CSA-C22.2 No
2014 :2014 / ANSI/UL 60950-1 :+A2
يتوافق مع متطلبات الفئة األولى ،وتشمل :الواليات المتحدة
األمريكية (قواعد  ،)FCCكندا ()ICES ،االتحاد األوروبي
(توجيه  ،)EMCأستراليا ونيوزيلندا ( ،)RCMاليابان ()VCCI
متوافق مع عالمة ( CEوتتضمن الئحة حظر المواد الخطرة
ومخلفات المعدات الكهربائية واإللكترونية وقانون تسجيل
الكيماويات وتقييمها واعتمادها وحظرها) .متوافق مع متطلبات
القيود على المواد الواردة في الئحة حظر المواد الخطرة WW
في الصين وكوريا والهند وفيتنام وتركيا وصربيا وأوكرانيا

 90يومًا

معلومات طلب المنتج
المنتج

CZ319A

مكدس سلسلة  HP PageWide XLعالي السعة
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سطح لمعالجة الوسائط الصلبة

2

مكدس  HP PageWide XLعالي السعة مع سعة
تصل إلى  500صفحة

3

ارتفاع قابل للضبط

للمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة
hp.com/go/pagewidexlsolutions
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