طابعة HP Latex 560
إدارة أوقات الضغط بكفاءة ،واالعتماد على أفضل جودة ممكنة على مر الزمن

إن تكنولوجيا  HP Latexالمائية الفريدة من نوعها توفر خليط من تنوع االستخدامات وجودة عالية للصور وإنتاجية مرتفعة
1
ومنهج مستدام يعد األفضل لمشغلي الطابعة الخاصين بك ولعملك وللبيئه.
الوفاء بالطلبات في أوقات الضغط مع زمن
االستجابة السريع

احصل على ألوان زاهية وجودة متوافقه على مر الوقت

الحفاظ على انخفاض التكاليف

•تحميل األسطوانات في دقيقة واحدة أو أقل مع اللوح
المحوري دون عمود والضبط التلقائي للميل

•توفر مطبوعات عالية التشبع حتى  %50كثافة حبر
أكثر 3،باستخدام أوضاع الطباعة الزاهية

•استجابة سريعة دون التنازل عن الجودة — تصل
إلى  23م/2الساعة ( 248قدم/2الساعة) في وضع
الجودة المناسبة لألماكن الداخلية

•طباعة األلوان بدقة من المرة األولى مع مقياس الطيف
الضوئي  i1المدمج 4وخاصية تحديد الطبقات
المخصصة من HP

•احصل على الجودة العالية التي تتميز بها المواد باهظة
التكلفة باستخدام الالفتات والفينيل منخفض التكلفة مع
اللفافه الماسحة

•تقليل المخاطر والقضاء على التأخير — توفر
مطبوعات جافة ومقاومة للخدش 2مباشرة بعد الطباعة

•جودة طباعة متسقة من اليوم األول وعلى مرور
الوقت —  1200نقطة لكل بوصة أصلية،
ورؤوس طباعة يمكن للمستخدم تغييرها،
واستبدال تلقائي للفوهة

•تقليل وقت الصيانة الشهري بساعتين إلى
 3ساعات—7توفر الصيانة التلقائية ومعايرة
وسائط  OMASمن وقت المشغل

•التعامل مع تطبيقات التجانب مع ألوان متجانسة تصل
إلى  5<= 2 dE2000ودقة طول  1 -/+مم/م

•التخطيط المسبق لإلنتاج وتحسين استخدام المستلزمات
وتوفير الوقت — توضح األدوات كمية الحبر المتبقية

•إنتاج الفتات مطبوعة على الوجهين عالية الجودة
بسهولة — يتيح التشغيل اآللي السرعة والكفاءة

•ضاعف مساحة عملك—6قم بتنفيذ جميع المهام
من الواجهة األمامية للطابعة ،بما في ذلك تغيير
خراطيش الحبر والوسائط

للمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة
hp.com/go/Latex560
انضم إلى مجتمعنا ،واعثر على أدوات وتحدث مع الخبراء .قم بزيارة
مركز المعرفة والمعلومات الخاص بـ  HP Latexعبر
hp.com/communities/HPLatex
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وف ًقا لمقارنة تكنولوجيا أحبار  HP Latexبمنافسيها الذين يتمتعون بحصة كبيرة في السوق ابتدا ًء من ديسمبر  ،2013وتحليل وثيقة بيانات السالمة للمواد (/)MSDSوثائق بيانات السالمة ( )SDSsالمنشورة و/أو التقييم الداخلي .قد يختلف أداء بعض الخصائص وف ًقا للمنافس وتقنية/تركيبة الحبر.
تتم مقارنة مقاومة الخدش باألحبار المحتوية على مواد مذيبة صلبة على الفينيل ذاتي اللصق والفتات الكلوريد متعدد الفينيل .تمت مقارنة مقاومة الخدش بنا ًء على اختبار الجيل الثالث من أحبار  HP Latexوأحد أمثلة األحبار المحتوية على مذيبات صلبة .تم التقييم بواسطة  HP Image Permanence Labباستخدام مجموعة
من وسائط .HP
مقارنة بطابعة  HP Latex 360مع استخدام وضع الطباعة نفسه.
تحديد  ICCباستخدام مقياس الطيف الضوئي ال يدعم األقمشة ومواد الطباعة المخصصة لإلضافة الخلفية غير المكسوة.
تباين األلوان في المطبوعات الذي تم قياسه عند وضع  10نواقل على وسائط الفينيل وجد أنه في هذا النطاق :الحد األقصى لتباين األلوان ( %95من األلوان)  .<= 2 dE2000تمت قياسات االنعكاس على لون  943تحت ضوء  CIEقياسي  ،D50ووف ًقا لمعيار  CIEDE2000التابع بـ CIE Draft Standard DS
 .014-6/E:2012قد يتعرض  %5من اللون إلى تباين يزيد عن  .2 dE2000إن قياس الطبقات السفلية ذات اإلضاءة الخلفية في وضع النقل قد يسفر عن نتائج مختلفة.
تستند مساحة العمل المتوفرة على اختبارات  HPالداخلية في يناير  2016التي تم فيها مقارنة سلسلة طابعات  HP Latex 500بطابعات منافسة رئيسية.
وف ًقا الختبارات  HPالداخلية ومتطلبات الصيانة اليدوية المنشورة في أدلة االستخدام ابتدا ًء من يناير  2016للمنتجات التنافسية الرئيسية ،والتي تمت مقارنتها بالصيانة التلقائية التي توفرها سلسلة طابعات .HP Latex 500

طابعة HP Latex 560
( 1.63م  64 /بوصة)

محسن HP Latex
• يوفر جودة صور عالية إلنتاجية مرتفعة
• يتفاعل مع أحبار  HP Latexلتثبيت الصباغ
سريعًا على أسطح المطبوعات

االستدامة المتكاملة — منهج أفضل

أحبار HP Latex
• مقاومة الخدش مقارنة باألحبار المحتوية على مواد مذيبة صلبة
على الفينيل ذاتي اللصق والفتات الكلوريد متعدد الفينيل — يمكن
االستعمال دون التغطية بطبقة حماية لالفتات التي ستستخدم
13
لفترة قصيرة
•إمكانية الثبات في االستخدامات الخارجية تصل إلى  5سنوات عند
14
تغطيتها بطبقة حماية ،و 3سنوات مع عدم تغطيتها

توفر تكنولوجيا  HP Latexجميع االعتمادات المهمة لمشغليك وعملك والبيئة.
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Eco Mark Certiﬁcation
Number 14142007

رؤوس طباعة HP Latex
• تمكن من رؤية التفاصيل الدقيقة وانتقاالت سلسلة
مع رؤوس الطباعة  HP 831 Latexالتي توفر
دقة  1200نقطة في البوصة أصلية
• تمتع بجودة الصور نفسها التي حصلت عليها
عند االستخدام األول عن طريق استبدال رؤوس
الطباعة بنفسك في دقائق قليلة ودون الحاجة
إلى االتصال بالدعم

١٠

UL ECOLOGO

9

يقضي استخدام األحبار المائية على احتمالية التعرض لألحبار ذات
الملصقات التحذيرية والتركيزات العالية من المذيبات ،ويسهل ويبسط
من شروط ومتطلبات التهوية والتخزين والنقل.
أحبار  HP Latexتعني مزي ًدا من التمييز — يمكن استخدام المطبوعات
التي ال توجد لها رائحة في التطبيقات التي ال تسمح بالمذيبات.

معالجة عالية الكفاءة
• تتم معالجة وتجفيف المطبوعات تمامًا داخل الطابعة،
وتكون جاهزة لمرحلة اإلنهاء والتسليم على الفور
UL GREENGUARD GOLD

11

تعمل  HPعلى إدخال االستدامة المتكاملة في مجال طباعة التصاميم
والرسومات الكبيرة .إن طابعة  HP Latex 560حاصلة على اعتماد
 — EPEAT Bronzeوهو يشير إلى األجهزة التي لها تأثير سلبي
12
منخفض على البيئة.
تشغيل وصيانة يتميزان بالسهولة
• منطقة طباعة يسهل الوصول إليها تتميز بوجود نافذة
كبيرة مضاءه
• تمتع بالطباعة دون الحاجة إلى صيانة متكررة مع
خصائص اكتشاف اإلسقاط واستبدال الفوهة التلقائي

8

وف ًقا لمقارنة تكنولوجيا أحبار HP Latex
بمنافسيها الذين يتمتعون بحصة كبيرة في السوق ابتدا ًء من ديسمبر  ،2013وتحليل وثيقة بيانات السالمة للمواد (/)MSDSوثائق بيانات السالمة
ً
( )SDSsالمنشورة و/أو التقييم الداخلي .قد يختلف أداء بعض الخصائص وفقا للمنافس وتقنية/تركيبة الحبر.

9

تنطبق على أحبار  .HP Latexتشير شهادة ® UL ECOLOGOلـ  UL 2801إلى أن الحبر يفي بمجموعة من السمات المختلفة ومعايير تستند إلى دورة
حياة المنتج ذات صلة بصحة اإلنسان واعتبارات بيئية أخرى (انظر .)ul.com/EL

 10تم اعتماد خراطيش أحبار  ،HP 831 Latexالتي تحمل رقم االعتماد  ،14142007بواسطة مكتب اعتماد صداقة البيئة التابع لجمعية البيئة اليابانية.
 11تنطبق على أحبار  .HP Latexتشير شهادة  UL GREENGUARD GOLDلـ  UL 2818إلى أن المنتج تم اعتمادها وف ًقا لمعايير  GREENGUARDالتابعة
لـ  ULالخاصة بخفض االنبعاثات الكيميائية التي تطلق في الهواء باألماكن المغلقة أثناء استخدام المنتج .للمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة ul.com/gg
أو .greenguard.org
12

جهاز االستشعار البصري المطور للوسائط من )HP (OMAS
• تحكم دقيق في حركة تقدم الوسائط بين ألواح الطباعة
• يتحكم في التسجيل تلقائيًا ،بما في ذلك المطبوعات على الوجهين
15
التي تحمل تسجيل على كل وجه

مسجلة في  EPEATحيثما ينطبق/يكون مدعوم .انظر  epeat.netلالطالع على حالة التسجيل حسب الدولة.

 13تمت مقارنة مقاومة الخدش بنا ًء على اختبار الجيل الثالث من أحبار  HP Latexوأحد أمثلة األحبار المحتوية على مذيبات صلبة.
تم التقييم بواسطة  HP Image Permanence Labباستخدام مجموعة من وسائط .HP
 14تم تقييم درجة ثبات الصورة الناتجة عن  HPبواسطة  .HP Image Permanence Labتم اختبار درجة ثبات العرض في األماكن الخارجية وف ًقا لـ  SAE J2527على مجموعة من
الوسائط ،تتضمن وسائط  ،HPفي وضع عرض رأسي وفي ظروف عرض خارجية محاكاة للمناخ ذي درجات الحرارة المرتفعة والمنخفضة ،بما في ذلك التعرض ألشعة الشمس المباشرة والمياه،
وقد يختلف األداء بتغير الظروف البيئية .ثبات العرض المغطى بطبقة حماية من  HP Clear Gloss Cast Overlaminateأو GBC clear gloss 1.7 mil hot laminate
أو  .Neschen Solvoprint Performance Clear 80قد تختلف النتائج حسب أداء الوسائط المستخدمة.
 15للحصول على أفضل النتائج ،استخدم خيارات الوسائط المخصصة للطباعة على الوجهين.
 16تحديد  ICCباستخدام مقياس الطيف الضوئي ال يدعم األقمشة ومواد الطباعة المخصصة لإلضافة الخلفية غير المكسوة.
 17تباين األلوان في المطبوعات الذي تم قياسه عند وضع  10نواقل على وسائط الفينيل وجد أنه في هذا النطاق :الحد األقصى لتباين األلوان ( %95من األلوان)  .<= 2 dE2000تمت قياسات االنعكاس على لون  943تحت
ضوء  CIEقياسي  ،D50ووف ًقا لمعيار  CIEDE2000التابع بـ  .CIE Draft Standard DS 014-6/E:2012قد يتعرض  %5من اللون إلى تباين يزيد عن  .2 dE2000إن قياس الطبقات السفلية ذات اإلضاءة الخلفية
في وضع النقل قد يسفر عن نتائج مختلفة.
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طابعة

60
tex 5
HP La

خاصية تحديد الطبقات السفلية المخصصة من HP
• إدارة ألوان مبسطة ،مباشرة من شاشة اللمس  8بوصة الموجودة
في اللوحة األمامية
• مكتبة ملفات على اإلنترنت عامة وخاصة بمواد  HPمسبق تثبيتها
16
• قم بإنشاء ملفات تعريف  ICCمخصصة مع مقياس الطيف المدمج i1

مقياس الطيف الضوئي
• تجانس األلوان لمطبوعات متوازنة
16
• يُمكن مقياس الطيف الضوئي  i1من المعايرة التلقائية
17
• يوفر ألوان متناسقة تصل إلى <= 2 dE2000
• سير عمل مضاهاة األلوان

نظام بال عمود
• لتحميل وإخراج سريع للوسائط ،حيث يمكن
التحميل في دقيقة واحدة أو أقل
• تحميل الوسائط من األمام ،لتسهيل المهام
ليقوم بها مشغل واحد

اللفافات الثقيلة
•العمل دون تدخل — طباعة لفه فينيل ذاتي اللصق
بطول  100م ( 328قدم) مع دعم اللفافات الثقيلة
التي تصل إلى  55كجم ( 121رطل)
• تشغيل أكثر سهولة مع أداة رفع األسطوانة

تكنول

و
جيا tex
HP La

اللفه الماسحة
• احصل على الجودة العالية التي تتميز بها المواد باهظة
التكلفة باستخدام الالفتات والفينيل منخفض التكلفة مع
اللفه الماسحة
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طابعة HP Latex 560

المواصفات الفنية
الطباعة

أوضاع الطباعة

معلومات طلب المنتج
 91م /الساعة ( 980قدم /الساعة)  -السرعة القصوى (ناقل واحد)

المنتج

M0E29A

طابعة HP Latex 560

 31م/2الساعة ( 334قدم/2الساعة)  -طباعة عالية التشبع مناسبة لإلضاءة الخلفية
( 4نواقل 4 ،ألوان)

الملحقات

F0M59A

مجموعة صيانة المستخدم 500/HP Latex 300

T7U73A

األسطوانة الماسحة لسلسلة HP Latex 500

T7U74A

مجموعة تجميع الحبر HP Latex 500

2

2

 28م/2الساعة ( 301قدم/2الساعة)  -مناسب لألماكن الخارجية ( 4نواقل)
 23م/2الساعة ( 248قدم/2الساعة)  -جودة مناسبة لألماكن الداخلية ( 6نواقل)
 14م/2الساعة ( 151قدم/2الساعة)  -جودة عالية مناسبة لألماكن الداخلية
( 10نواقل)
 6م/2الساعة ( 69قدم/2الساعة)  -مواد مناسبة لإلضاءة الخلفية وأقمشة كنفاس
( 16ناقل)

رؤوس طباعة
 HPاألصلية

 5م/2الساعة ( 54قدم/2الساعة)  -أقمشة عالية التشبع ( 20نواقل)
تصل إلى  1200 × 1200نقطة لكل بوصة

دقة الطباعة
الهوامش

 0 × 0 × 5 × 5مم ( 0 × 0 × 0.2 × 0.2بوصة) (دون حامل الحواف)

أنواع الحبر

أحبار HP Latex

خراطيش األحبار

أسود وسماوي وسماوي فاتح وقرمزي فاتح وقرمزي وأصفر ومحسن
HP Latex

CZ696A

خرطوشة حبر  HP 831C Latexلون قرمزي بسعة  775مل

CZ697A

خرطوشة حبر  HP 831C Latexلون أصفر بسعة  775مل

سعة الخرطوشة
رؤوس الطباعة

CZ706A

خرطوشة حبر محسن  HP 831 Latexبسعة  775مل

المتوسط  %95 ،<= 1 dE2000من األلوان <= 2 dE2000

CZ681A

خرطوشة الصيانة HP 831 Latex

المعالجة

تغذية األسطوانة ،بكرة السحب ،اللفه ماسحة ،قاطع تلقائي (للفينيل والوسائط
الورقية وفيلم بوليستر لإلضاءة الخلفية)

أنواع الوسائط

الالفتات ،الفينيل ذاتي اللصق ،األفالم ،األقمشة ،الورق ،ورق الحائط ،الكنفاس،
19
المواد الصناعية ،المواد الشبكية واألنسجة

حجم األسطوانة
وزن األسطوانة

أسطوانات من  254إلى  1625مم (من  10إلى  64بوصة) (أسطوانات من
 580إلى  1625مم (من  23إلى  64بوصة) ذات دعم كامل)
 55كجم ( 121رطالً)

قطر األسطوانة

 250مم ( 9.8بوصة)

السُمك

يصل إلى  0.5مم ( 19.7ملّي بوصة)

واجهات

األبعاد
(العرض × العمق الشحن
× االرتفاع)
منطقة التشغيل
الطابعة
الشحن

مواد الطباعة
األصلية
للتصاميم
والرسومات الكبيرة
من HP

الخدمة والدعم

جيجابت إيثرنت ()1000Base-T

طاقة الصوت
االستهالك

 4كيلووات (طباعة)؛  85وات (استعداد)؛ <  3وات (سبات)

المتطلبات

جهد الدخل (المدى التلقائي) من  200إلى  240فولت تيار متردد ()%10+ %10-
وسلكين بولي إيثرين  60/50هرتز ( 3 -/+هرتز) ،وكابالن طاقة ،بحد أقصى
 13أمبير لكل كابل طاقة

السالمة

متوافقة مع معايير IEC 60950-1+A1+A2؛ الواليات المتحدة األمريكية وكندا
(معتمدة من )CSA؛ االتحاد األوروبي (متوافقة مع  LVDو)EN 60950-1؛
روسيا وبيالروسيا وكازاخستان ( ،)EACوأستراليا ونيوزيلندا ()RCM

التأثير
الكهرومغناطيسي

يتوافق مع متطلبات الفئة األولى ،وتشمل :الواليات المتحدة األمريكية (قواعد
 ،)FCCكندا ()ICES ،االتحاد األوروبي (توجيهات  ،)EMCأستراليا ونيوزيلندا
( ،)RCMاليابان ()VCCI

التأثير البيئي

متوافقة مع قوانين  ENERGY STARومخلفات المعدات الكهربائية واإللكترونية
والئحة حظر المواد الخطرة (االتحاد األوروبي ،الصين ،كوريا ،الهند ،أوكرانيا،
تركيا) وقانون تسجيل الكيماويات وتقييمها واعتمادها وحظرها
 Eوإدارة الصحة والسالمة المهنية األمريكية وعالمة C E
و PEAT Bronze

U9AY0E

دعم في يوم العمل التالي لمدة  3أعوام مع دعم االحتفاظ بالوسائط المعيبة من HW

دعم قنوات تغيير قطع الغيار عن بُعد لمدة عامين مع دعم االحتفاظ بالوسائط المعيبة
من HW

دعم قنوات تغيير قطع الغيار عن بُعد لمدة عام بعد الضمان مع دعم االحتفاظ
U9CS0PE
بالوسائط المعيبة من HW

درجة حرارة التشغيل من  15إلى  30درجة مئوية ( 59إلى  86درجة فهرنهايت)

 7.3بل (( )Aطباعة) 5.4 ،بل (( )Aاستعداد) 3.5 < ،بل (( )Aسبات)

U9AX7E

دعم في يوم العمل التالي لمدة عامين مع دعم االحتفاظ بالوسائط المعيبة من HW

U9AY2E

 330كجم ( 728رطل)

ضغط الصوت

18

19

20

21

22

23

M0E2967087

مجموعة  3لصيانة خدمة HP

M0E2967085

مجموعة  1لصيانة خدمة HP

تباين األلوان في المطبوعات الذي تم قياسه عند وضع  10نواقل على وسائط الفينيل وجد أنه في هذا النطاق :الحد األقصى لتباين األلوان ( %95من
األلوان)  .<= 2 dE2000تمت قياسات االنعكاس على لون  943تحت ضوء  CIEقياسي  ،D50ووف ًقا لمعيار  CIEDE2000التابع بـ CIE Draft
 .Standard DS 014-6/E:2012قد يتعرض  %5من اللون إلى تباين يزيد عن  .dE2000 2إن قياس الطبقات السفلية ذات اإلضاءة الخلفية
في وضع النقل قد يسفر عن نتائج مختلفة.
قد يختلف األداء حسب الوسائط المستخدمة — .لمزيد من المعلومات ،انظر  .hp.com/go/mediasolutionslocatorللحصول على أفضل
النتائج ،استخدم األقمشة غير القابلة للتمدد .يلزم وجود مجمع الحبر االختيار عند استخدام األقمشة المسامية.
ال يحتوي هذا المنتج على المواد المدرجة ضمن المواد المثيرة للمخاوف ( )155( )SVHCوف ًقا لملحق  )Annex XIV( 14من توجيه قانون تسجيل
الكيماويات وتقييمها واعتمادها وحظرها في االتحاد األوروبي ( )EU REACHالذي نشر في  16يونيو  2014بتركيزات تتجاوز  .%0.1لتحديد حالة
 SVHCفي منتجات  ،HPيرجى الرجوع إلى بيان  HP REACHالمنشور في منتجات الطباعة ومستلزماتها من .HP
يختلف مدى توفر برامج إعادة تدوير وسائط التنسيقات الكبيرة من  .HPيمكن إعادة تدوير بعض أوراق  HPالقابلة إلعادة التدوير من خالل برامج
إعادة التدوير المتوفرة بشكل كبير .قد ال تكون برامج إعادة التدوير متوفرة في منطقتك .انظر  HPLFMedia.com/hp/ecosolutionsلمزيد
من التفاصيل.
رمز ترخيص العالمة التجارية  BMGوهو  ،FSC®-C115319انظر  .fsc.orgرمز ترخيص العالمة التجارية  HPوهو ،FSC®-C017543
انظر  .fsc.orgال تتوفر جميع المنتجات المعتمدة من ® FSCفي جميع المناطق.
تشير شهادة  UL GREENGUARD GOLDلـ  UL 2818إلى أن المنتج تم اعتمادها وف ًقا لمعايير  GREENGUARDالتابعة لـ  ULالخاصة
بخفض االنبعاثات الكيميائية التي تطلق في الهواء باألماكن المغلقة أثناء استخدام المنتج .للمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة ul.com/gg
أو .greenguard.org

ضمان محدود لمدة عام على األجهزة

حقوق النشر ©  2016لشركة  HPللتطوير ،وهي ذات شراكة محدودة .المعلومات المتضمنة في هذه الوثيقة عُرضة للتغيير دون إشعار مسبق .تم ذكر الضمانات الخاصة بمنتجات وخدمات
 HPفي بيانات الضمان الصريحة المصاحبة لهذه المنتجات والخدمات .ولم يرد هنا ما يمكن تفسيره على أنه ضمان إضافي HP .غير مسؤولة عن أي أخطاء فنية أو تحريرية أو عمليات
الحذف الموجودة هنا .إن  ENERGY STARوعالمة  ENERGY STARهما عالمات تجارية مسجلة ومملوكة لوكالة حماية البيئة األمريكية.
 ،4AA6-4187AREمايو 2016

22

دعم في يوم العمل التالي لمدة عامين بعد الضمان من  HPمع دعم االحتفاظ بالوسائط
U9CR9PE
المعيبة من HW

 1792 × 2761مم ( 71 × 109بوصة)
 220كجم ( 485رطالً)

 59ديسيبل (( )Aطباعة) 39 ،ديسيبل (( )Aاستعداد) 15 < ،ديسيبل ()A
(سبات)

فيلم بوليستر لإلضاءة الخلفية من HP
ورق حائط ناعم قوي من الكلوريد متعدد الفينيل من ( HPمتوافق مع  20،)REACHومتعمد من
23
® 22،FSCوUL GREENGUARD GOLD
21

دعم في يوم العمل التالي لمدة عام بعد الضمان من  HPمع دعم االحتفاظ بالوسائط
U9AY1PE
المعيبة من HW

 1689 x 1037 x 2750مم ( 67 x 41 x 108بوصة)

رطوبة التشغيل

الفينيل ذاتي اللصق دائم اللمعان من ( HPمتوافق معREACH)20

لالطالع على الملف الكامل لمواد طباعة التصاميم والرسومات الكبيرة من  ،HPيرجى الرجوع إلى
.HPLFMedia.com

 1420 × 792 × 2560مم ( 56 × 31 × 101بوصة)

الرطوبة النسبية من  20إلى ( %80دون تكاثف)

تم تصميم مواد الطباعة من  HPوأحبار وطابعات  HP Latexمعًا لتوفير جودة صور فائقة وتناسق
في الطباعة واعتمادية عالية.

ورق الصور الالمع الممتاز من  21 HPمعتمد من ®FSC

محتويات الصندوق طابعة  HP Latex 560ورؤوس الطباعة وخرطوشة الصيانة ومجمع الحبر وواقي قرص اإلخراج
وحامل للطابعة وأداة رفع األسطوانة وبكرة السحب وملحق التحميل ومجموعة صيانة المستخدم
وحوامل الحواف ودليل الرجوع السريع وملصق اإلعداد وبرنامج الوثائق وكابالت الطاقة

الضمان

CZ695A

خرطوشة حبر  HP 831C Latexلون سماوي بسعة  775مل

 775مل

الطابعة

االعتماد

CZ694A

خرطوشة حبر  HP 831C Latexلون أسود بسعة  775مل

 2( 7سماوي/أسود 2 ،أصفر 1 ،/قرمزي فاتح/سماوي فاتح 2 ،محسن
)HP Latex

االتصال (قياسية)

الطاقة

CZ680A

رأس الطباعة لمحسن HP 831 Latex

CZ699A

التطبيقات

الخصائص
الصوتية

CZ679A

CZ698A

الفتات ،لوحات العرض ،الالفتات ذات الوجهين ،المعارض ،رسومات الفعاليات ،اليافطات الخارجية،
الملصقات الداخلية ،الديكورات الداخلية ،صناديق العرض الضوئية ،األفالم ،الورق ،الجداريات،
ملصقات نقاط البيع/الشراء ،واألقمشة 19ورسومات المركبات

األبعاد البيئية

CZ678A

رأس الطباعة  HP 831 Latexلون أصفر/قرمزي
رأس الطباعة  HP 831 Latexلون قرمزي فاتح/سماوي فاتح

خرطوشة حبر  HP 831C Latexلون سماوي فاتح بسعة  775مل

تناسق األلوان

الوزن

CZ677A

خرطوشة الحبر  HP 831C Latexلون قرمزي فاتح بسعة  775مل

18

الوسائط

خراطيش الحبر
ومستلزمات
الصيانة األصلية
من HP

T7U76A

إشارة ضوئية في سلسلة HP Latex 500
رأس الطباعة  HP 831 Latexلون سماوي/أسود

