ما هو سبب الترقية من ...
من طابعة الصور  HP DesignJet Z2100إلى ®HP DesignJet Z2600 / Z5600 PostScript
إنجاز الطباعة في وقت أسرع

جودة الطباعة

10

تقنية وضع اإلسقاط الذكي
9
متعددة األبعاد من HP

حبر أحمر براق عالي التأثير

طابعة HP DesignJet Z2600
®PostScript

الفتات عالية التأثيروخرائط نظم المعلومات الجغرافية
زاهية مع الحبر األحمر البراق

ألوان متجانسة

طابعة الرسومات عالية التأثير من HP
1
بحجم  24بوصة األكثر اقتصادية

طابعة الصور
HP DesignJet Z2100
بحجم  24بوصة

سهولة استخدام Adobe

دقة الخط المزدوج

7

ورق مصقول
عادي
سريعة

مضمنة
أسرع مرتين تقريبًا
أسرع  3مرات تقريبًا

 HP-GL/2( HP-RTLو)HP-RTL

شاشة ملونة تعمل باللمس
معاينة الطباعة

Adobe PostScript 3
Adobe PDF 1.7

التغطية الذكية

8

طابعة الصور
HP DesignJet Z2100
بحجم  44بوصة

للحفاظ على جودة الصور

طابعة HP DesignJet Z5600
®PostScript

HP PCL 3 GUI

ورق المع

HP GL/2

طباعة رسومات عالية التأثير سريعة
وكفء بحجم  44بوصة باألسطوانات
المتعددة

 1200 × 2400نقطة لكل بوصة
الدقة الرائعة نفسها التي اعتدت عليها
الطباعة بمزيد من التفصيل بفضل درجات الدقة
والصفاء العالية

CALS G4

بـ  4مرات

12

الطباعة مباشرة من
ذاكرة فالش USB
األفضل
عادي

أسرع  3مرات ونصف تقريبًا
أسرع مرتين تقريبًا

الطباعة عبر البريد اإللكتروني

JPEG
المزيد من التوافق مع لغات الطباعة

TIFF

ذاكرة أكبر

Dual Roll
11
خاصية التبديل الذكي

برنامج HP DesignJet
13
Click

من الطابعة  HP DesignJet 5000 / 5500إلى ®HP DesignJet Z5600 PostScript
جودة الطباعة

طابعة HP DesignJet Z5600
®PostScript

طابعة HP DesignJet
 5000 / 5500بحجم
 42بوصة

طباعة رسومات عالية التأثير سريعة
وكفء بحجم  44بوصة باألسطوانات
المتعددة

إنجاز الطباعة في وقت أسرع
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تقنية وضع اإلسقاط الذكي
متعددة األبعاد من HP9

حبر أحمر براق عالي التأثير
الفتات عالية التأثيروخرائط نظم المعلومات الجغرافية
زاهية مع الحبر األحمر البراق

دقة الخط المزدوج

14

Dye inks

التغطية الذكية

8

تتميز تركيبة الحبر المعتمد على
الخضاب بأنها طويلة األجل أكثر
من األحبار الصبغية التي كانت
تستخدم ساب ًقا ،مما يسمح بتنوع
االستخدامات

للحفاظ على جودة الصور

 HP-GL/2( HP-RTLو)HP-RTL

ورق مصقول
األفضل
عادي

 %40أسرع
أسرع مرتين

شاشة ملونة تعمل باللمس
معاينة الطباعة

Adobe PDF 1.7

ذاكرة أكبر
بـ  8مرات

17

الطباعة مباشرة من
ذاكرة فالش USB

HP PCL 3 GUI
HP GL/2

مقاومة للمياه
طويلة األجل

مضمنة

ألوان متجانسة

Adobe PostScript 3

Pigmented inks

سهولة االستخدام

يمكن األرشفة

4

مقاومة لتالشي اللون

 1200 × 2400نقطة لكل بوصة
15
دقة مزدوجة
الطباعة بمزيد من التفصيل بفضل درجات الدقة
والصفاء العالية

CALS G4

الطباعة عبر البريد اإللكتروني

JPEG
TIFF

المزيد من التوافق مع لغات الطباعة

Dual Roll
خاصية التبديل الذكي

11

برنامج HP DesignJet
13
Click

أحبار الصور زاهية األلوان من HP
التركيبة األحدث ألحبار الصور زاهية األلوان من HP
المزيد من التشبع
اتساق أفضل للمعان
مقاومة محسنة للخدش
أكبر
توفيرا
خراطيش أحبار أكثر
ً

2

 130مل و 300مل
حبر أحمر براق
مجموعة أكبر من األلوان الزاهية عالية التأثير

أسرع  3مرات
نظام ميكانيكي جديد
رأس طباعة جديد
جفاف أسرع
3

 .1مقارنة بطابعات سلسلة  HP DesignJet Zاألخرى.
 .2مستلزمات طباعة أكبر وأكثر توفيرً ا متوفرة اآلن لطابعة ® HP DesignJet Z2600 PostScriptمقارنة بطابعة الصور  HP DesignJet Z2100حجم  24بوصة .تسمح لك هذه المستلزمات الكبيرة ،إضافة إلى كونها موفرة ،بأداء عملك بصورة أكثر كفاءة نظرً ا لتقليلها
لتدخل المشغل.
 .3مع النظام الميكانيكي الجديد ورؤوس الطباعة الجديدة واألحبار سريعة الجفاف ،تسمح لك طابعات ® DesignJet Z5600 / Z2600 PostScriptبالطباعة  3مرات أسرع من سلسلة طابعات الصور  HP DesignJet Z2100األقدم.
 .4يمكن أرشفتها حتى  200عام.
 .5بينما تعمل طابعة  DesignJet 5500مع خراطيش حبر سعة  680مل فقط ،فيمكن لطابعة ® HP DesignJet Z5600 PostScriptالعمل مع حجمين لخراطيش الحبر وهما  130مل و 300مل لتناسب احتياجات الطابعة الخاصة بك بصورة أفض.
 .6مع النظام الميكانيكي الجديد ورؤوس الطباعة الجديدة واألحبار سريعة الجفاف ،تسمح لك طابعة ® HP DesignJet Z5600 PostScriptبالطباعة مرتين أسرع .مع استخدام ورق عادي في الوضع العادي عند مقارنته بطابعة  DesignJet 5500في وضع اإلنتاجية.
 .7دقة الخط)%0.2 -/+( Z2100 :؛ )%0.1 -/+( Z2600/Z5600
 .8تضمن لوغاريتمات التغطية الذكية الخاصة بـ  HPجودة صور متسقة دون الحاجة إلى إيقاف الطابعة في حالة توقف إحدى الفوهات حيث يتم التعويض عنها بفوهات أخرى.
 .9تقدم لك تقنية وضع اإلسقاط الذكي متعددة األبعاد من  HPأحجام إسقاط صغيرة لتوفير ألوان متسقة مع تقليل استهالكك للحبر.
 .10طابعات ® HP DesignJet Z2600 / Z5600 PostScriptمقارنة بسرعة الطابعات األقدم األكثر مشابهة لها على أنواع الوسائط العادية والمصقولة:

أحبار الصور زاهية األلوان من HP
التركيبة األحدث ألحبار الصور زاهية األلوان من HP
المزيد من التشبع
اتساق أفضل للمعان
مقاومة محسنة للخدش
سعات خراطيش تناسب احتياجاتك
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 130مل و 300مل
حبر أحمر براق
مجموعة أكبر من األلوان الزاهية عالية التأثير

أسرع مرتين
نظام ميكانيكي جديد
رأس طباعة جديد
جفاف أسرع

				
		
ورق مصقول
		
عادي
		
سريعة

Z2600

Z5600

2.3X
3.1X

2.1X
2.9X

ورق المع
		
األفضل
		
عادي

3.3X
2.1X

3.5X
2.2X

 .11تحسين اإلنتاجية مع  dual-rollمن  HPوخاصية التبديل الذكي المتضمنة في طابعة ®.HP DesignJet Z5600 PostScript
 .12تتميز طابعة ® HP DesignJet Z2600 PostScriptبحجم ذاكرة أكبر  4مرات من طابعة الصور  DesignJet Z2100األصلية بحجم  24بوصة ،مما يوفر سعة أكبر لتخزين المهام في الطابعة إلعادة طباعتها الح ًقا أو إلرسال ملفات متعددة كبيرة في وقت واحد للطباعة.
فهي مثالية للعمالء الذين يطبعون ملفات نظم المعلومات الجغرافية.
 .13برنامج الطباعة  :HP DesignJet Clickتبسيط الطباعة — مع مزايا معاينة الطباعة والطباعة دون مشغل ولصفحات/ملفات  PDFمتعددة على الملصقات والالفتات القابلة للطي ومستندات الرسومات والتصاميم الهندسية والخرائط والعروض التقديمية للمخططات البيانية
للمعلومات .تساعد الوظائف األوتوماتيكية مثل الترتيب وتحذيرات أخطاء الملفات على التقليل من تكاليف وسائط الطباعة.
 .14دقة الخط)%0.2 -/+( 5500 :؛ )%0.1 -/+( Z2600/Z5600
 .15دقة محسنة حتى  1200 × 2400نقطة لكل بوصة ،وهي ضعف دقة .DesignJet 5500
.16
				
			
ورق مصقول
			
األفضل
			
عادي

Z5600

		
”42 5500

تحسن

 96قدم مربع/الساعة
 184قدم مربع/الساعة**

 68قدم مربع/الساعة
 89قدم مربع/الساعة*

%40
2X

*سرعة اإلنتاجية
** سرعة عادية
			
ً
 .17تتميز طابعة ® HP DesignJet Z5600 PostScriptبحجم ذاكرة أكبر  8مرات من طابعة الصور  DesignJet 5500بحجم  42بوصة ،مما يوفر سعة أكبر لتخزين المهام في الطابعة إلعادة طباعتها الحقا أو إلرسال ملفات متعددة كبيرة في وقت واحد للطباعة .فهي مثالية
للعمالء الذين يطبعون ملفات نظم المعلومات الجغرافية.
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تعرف على المزيدhp.com/go/designjet :
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ما هو سبب الترقية

