أفضل اختيار للطباعة التجارية
حلول طباعة  HPلألعمال

نعيد ابتاكر الطباعة لجميع الشراكت -سواء اكنت كبيرة أو صغيرة .سواء كنت صاحب أعمال أو مدير مكتب أو كنت
تترأس قسم تقنية المعلومات أو المشتريات ،تقدم  HPالطابعات والمستلزمات والخدمات التي تلبي احتياجاتك.

األداء

الجودة

احصل على الجودة والموثوقية سرعات طباعة فائقة ومطبوعات
بجودة مذهلة.
المعتمدتين من الماركة التي تثق
بها.

منتجات مبتكرة أنيقة موفرة
للتاكليف تحقق النتائج المطلوبة
بفاعلية.

أفضل حلولنا ألمان الطابعة في
الفئة 1باإلضافة إلى حلول اإلدارة
وسير العمل والطباعة المحمولة.

ألوان احترافية بتلكفة ميسورة  -أداء
عال في تصميم صغير الحجم
للشراكت الصغيرة.

ألوان احترافية وتلكفة منخفضة
3
إضافة
للملكية 2وسرعات استثنائية
ً
إلى كفاءة عالية في استهالك الطاقة.4

احصل على الدعم المالئم
الحتياجات أعمالك – من الضمانات
القياسية حتى العناية الموسعة
المرنة.

طابعة HP
OfficeJet Pro

HP PageWide

HP LaserJet
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التصميم

األمان

الخدمات

أداء الليزر الرائد والمستندات الملونة
بجودة محالت الطباعة والطباعة
باألبيض واألسود بأفضل قيمة.

دائما.
للحصول على أعلى فائدة وأفضل تجربة طباعة ،استخدم مستلزمات  HPاألصلية
ً

 .1يمكن العثور على الحواشي السفلية ضمن مالحظات المحاضر في الشريحة.

دليل االختيار للطباعة التجارية
طابعة HP
OfficeJet Pro

HP PageWide

أداء الليزر الرائد والمستندات الملونة
بجودة محالت الطباعة والطباعة باألبيض
واألسود بأفضل قيمة.

ألوان احترافية وتلكفة منخفضة
2
إضافة
للملكية 1وسرعات استثنائية
ً
إلى كفاءة عالية في استهالك الطاقة.3

عدد الصفحات في الشهر

من بين منتجات HP

جودة احترافية

جودة احترافية

متقدم

ميزات أساسية لألمان
واإلدارة

سرعة بدرجة األعمال
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مستخدما
ً

عدد الصفحات في الشهر

تلكفة
منخفضة
للمستندات

 1إلى+25

مستخدما
ً

مستخدمين

للصفحة

ألوان احترافية بتلكفة ميسورة  -أداء عال
في تصميم صغير الحجم للشراكت
الصغيرة.

 3إلى15

 1إلى 5

عدد الصفحات في الشهر

HP LaserJet

أقل تاكليف الطباعة
1

للمستندات

ميزات متقدمة لألمان
واإلدارة
أسرع تقنية طباعة
من HP
دائما.
للحصول على أعلى فائدة وأفضل تجربة طباعة ،استخدم مستلزمات  HPاألصلية
ً

تاكليف ميسورة

للطباعة

جودة احترافية للمستندات
وإماكنية طباعة المستندات

بجودة محالت الطباعة
ميزات متقدمة لألمان
واإلدارة

سرعات عالية تالئم جميع
الشراكت على اختالف أحجامها
 .1يمكن العثور على الحواشي السفلية ضمن مالحظات المحاضر في الشريحة.

المالحظات
المضمنة التي تم نشرها عام  2015لطابعات منافسة من نفس الفئة .تقدم أجهزة  HP Enterpriseالمزودة بـ  FutureSmartوحدها مجموعة من
استنادا إلى مراجعة  HPلميزات األمان
.1
ً
ّ
ميزات األمان لفحص السالمة وصوالً إلى  BIOSباستخدام ميزات اإلصالح الذاتي .قد يلزم تحديث لحزمة خدمات  FutureSmartلتنشيط ميزات األمان .تعلم المزيد على
.hp.com/go/printersthatprotect
 .2تستند مقارنة التلكفة اإلجمالية للملكية إلى طباعة  90000صفحة باستخدام أجهزة  PageWide Proو  150000صفحة باستخدام أجهزة PageWide Enterprise؛ باإلضافة إلى المواصفات
المنشورة من قبل الشراكت المصنعة لعدد الصفحات المطبوعة واستهالك الطاقة ،وأسعار التجزئة المقترحة من قبل الشراكت المصنعة لألجهزة والمستلزمات من  ،HPومتوسط أسعار
ً
سعة ،والمواد االستهالكية
وفقا لمعيار  ISOعند الطباعة المتواصلة في الوضع االفتراضي باستخدام أعلى الخرطوشات المتوفرة
التجزئة لألجهزة المنافسة ،وتلكفة طباعة الصفحة ً
أمريكيا ومن  400إلى  3000دوالر
ا
دوالر
1249
إلى
300
من
سعرها
اوح
ر
يت
اكن
والتي
A4
بحجم
باأللوان
لألعمال
الوظائف
المتعددة
الطويلة العمر لجميع الطابعات العادية والطابعات
ً
ً
وفقا لتقارير  IDCلحصة السوق في الربع الثالث من العام  .2015تعلم المزيد على
أمريكي على التوالي في نوفمبر  ،2015باستثناء المنتجات التي تبلغ حصتها في السوق  %1أو أقلً ،
 hp.com/go/pagewideclaimsو .hp.com/go/learnaboutsupplies
 .3تستند المقارنة إلى المواصفات المنشورة من قبل الشراكت المصنعة ألسرع األوضاع المتاحة باأللوان وتشمل جميع الطابعات العادية والطابعات المتعددة الوظائف لألعمال باأللوان
أمريكيا ومن  400إلى  3000دوالر أمريكي على التوالي في نوفمبر  ،2015باستثناء المنتجات التي تبلغ حصتها في السوق %1
دوالرا
بحجم  A4والتي اكن يتراوح سعرها من  300إلى 1249
ً
ً
وفقا لتقارير  IDCلحصة السوق في الربع الثالث من العام  .2015تستند سرعات أجهزة  HP PageWideإلى الوضع ’مكتبي عام‘ باستثناء الصفحة األولى .تعلم المزيد على
أو أقل ً
.hp.com/go/pagewidebusiness
 .4تستند بيانات الطاقة إلى مقارنات بيانات استهالك الطاقة النموذجي ( )TECالواردة على موقع  .energystar.govتم توحيد البيانات لتحديد كفاءة استهالك الطاقة لمعظم الطابعات
العادية والطابعات المتعددة الوظائف لألعمال باأللوان من الفئة االحترافية والتي اكن يتراوح سعرها من  300إلى  800دوالر أمريكي ومن  400إلى  1000دوالر أمريكي على التوالي
أمريكيا على
دوالرا
وطابعات الليزر المتعددة الوظائف وطابعات الليزر العادية باأللوان من فئة الشراكت والتي اكن يتراوح سعرها من  1000إلى  3000دوالر أمريكي ومن  500إلى 1249
ً
ً
وفقا لتقارير  IDCلحصة السوق في الربع الثالث من العام  .2015تعتمد البيانات على إعدادات األجهزة .تعلم المزيد على .hp.com/go/pagewideclaims
التوالي في نوفمبر ً 2015

حقوق الطبع والنشر لشركة  HP Development Company, L.Pلعام  .2016 – 2015المعلومات الواردة هنا عرضة
للتغيير دون إشعار .وتقتصر الضمانات الخاصة بمنتجات وخدمات شركة  HPعلى تلك المنصوص عليها في بيانات
الضمان الصريحة المرفقة بتلك المنتجات والخدمات .وال يوجد هنا ما يمكن تفسيره على أنه يشلك ضماناً إضافياً  .وال
تتحمل شركة  HPمسؤولية أي أخطاء تقنية أو تحريرية أو أي حذف بهذه الوثيقة .
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