نشرة إعالنية

أمانا.
األكثر
ً
ذاكء .األكثر ً
إنتاجية .األكثر ً
تصميما.
األروع
ً
الجيل القادم من أجهزة A3

ألوان ميسورة التلكفة
مع تقنية HP PageWide

زيادة وقت التشغيل،
وتقليل وقت التعطيل

أعلى معايير األمان
لألجهزة والبيانات
1
والمستندات

لم يكن البحث عن الجهاز المثالي الذي يتناسب مع احتياجاتك من الطباعة أسهل من اآلن.
دعم تدفقات األعمال الصغيرة حتى اإلدارات الكبيرة التي يوجد لديها أجهزة  A3تتراوح بين 25
إلى  60صفحة في الدقيقة.

HP PageWide

HP LaserJet

ألوان بتلكفة بسيطة ،سرعات طباعة األقوى في
مقارنة
استهالك للطاقة بواقع %50
فئتها ،3وأقل
ً
ً
4
بطابعات الليزر .

$

ريادة أداء  ،LaserJetطباعة ألوان بجودة فائقة،
وأفضل قيمة لطباعة األبيض واألسود من .HP

$

ألوان ميسورة التلكفة
طباعة مستندات احترافية

+

تقنية الطباعة األسرع من HP

تلكفة تشغيل منخفضة لماكينة النسخ
طباعة ممتازة بجودة فائقة للمستندات
أفضل السرعات من فئة الشراكت إلى enterprise

التناسق في جميع طابعات  HP A3و  A4وكذلك الطابعات متعددة الوظائف
شاشات لمس ألوان
سهلة االستخدام

موثوقية  HPاألسطورية

تتوفر الطابعات متعددة
ّ
الوظائف ذات التدفق المسح
الضوئي المقنن

دعم اكمل من حلول HP
وحلول األطراف الثالثة

قدرات فائقة في
1
مجال األمان

ملحقات شاملة للتعامل مع الورق

متنوعة
مع إنتاجية إجمالية تصل إلى  6,140صفحة 5وخيارات تشطيب
ّ
(ملحقات مختارة أدناه)

وحدة تلقيم 1×550 A3

سعة إدخال عالية 2,000

حامل 2×2,000 A4

خزانة/حامل فردي

الكتيبات
مشطب
ّ

كدس/خرامة
اسة/م
دب
ّ
ُ
ّ

3

16

منصة
ّ
جديدة

أكثر من 50

فريدا
طر ًازا
ً

قدم  PHفئات أجهزة أكثر بما يصل إلى  %50على فئات األجهزة
مع هذه التشكيلة من الجيل القادمُ ،ت ّ
مقارنة بكبرى الشراكت المنافسة .2اختر من مجموعة شاملة من أجهزة وملحقات  A3وأجهزة
ً
اقتن  HPوموثوقيتها وأمانها ودعم الحلول في أجهزتها التي تشمل الطابعات العادية
المدارة.
ِ
ُ A4
والطابعات متعددة الوظائف وأجهزة  LaserJetوتقنية  ،PageWideوطابعات األلوان وطابعات
األبيض واألسود.

زيادة وقت التشغيل.
تتميز طابعات  HPوطابعاتها متعددة الوظائف
ّ
المدارة باحتوائها على قطع غيار وأجزاء مستهلكة
أقل وذلك من أجل تقليل تدخل المستخدم قدر
المستطاع.

ألوان ميسورة التلكفة.
بفضل تقنية ُ ،HP PageWideيمكنك الحصول على
األلوان بتلكفة ُتضاهي تلكفة طباعة الصفحة
ألوانا
بالحبر األسود .توفر طابعات HP LaserJet
ً
متناسقة ومتناغمة ومشرقة.

أمانا في العالم.1
الطابعات األكثر ً
ُتساعدك تقنية  HPالمبتكرة وحلولها الفائقة
على حماية شبكتك من الهجمات وتلبية
شروط االمتثال.

2

اِ ِ
أمانا في العالم
حم شبكتك واستخدم أكثر الطابعات ً

1

عرض شبكتك للهجوم .ولعل هذا هو السبب في أن ُ HPتقدم الحلول
الطابعات غير اآلمنة قد ُت ّ
1
األمنية األكثر قوة في مجال الطباعة للمساعدة على حماية أجهزتك وبياناتك ومستنداتك .

تأمين الجهاز

تأمين البيانات

تأمين المستندات

ُ HP Sure Startيحافظ على
أمن نظام اإلدخال واإلخراج
األساسي ()BIOS

تحول دون
المصادقة ُ
الوصول غير المرخص

خصوصية ماكن العمل
واالمتثال من خالل التدفق
اآلمن للوثائق

ُ Whitelistingيحافظ على
أمن البرامج الثابتة

Run-time intrusion detection
ُيحافظ على أمن الذاكرة

التشفير يمنع سرقة البيانات
وتغييرها

المراقبة ُتحدد التهديدات
والعالجات الذاتية

أدوات ماكفحة التقليد
والتزويرتمنع التالعب
واالحتيال

HP JetAdvantage Security
ُ Managerيحافظ على أمن
األسطول

طابعتك الموثوقة

قدم شراكؤنا أعلى مستويات الخدمة والدعم ورضاء العمالء .واآلن ،يستطيع مستشارك الموثوق
دائما مع األفضلُ .ي ّ
تتشارك ً HP
تزويدك بأفضل خيار في طباعة الشراكت :طابعات  HPالمدارة سواء العادية أو متعددة الوظائف.
1
تلقائيا ،ثم التحقق الذاتي من سالمة
قدم  HPوحدها مجموعة من مزايا األمان التي ُيمكنها المراقبة واكتشاف الهجوم والتصدي له
بناء على مراجعة  HPلسنة  2016لمزايا األمان المنشورة في الطابعات المنافسة من الفئة ذاتهاُ .ت ّ
ً
ً
تفضل بزيارة .hp.com/go/printersecurityclaims
تفضل بزيارة .hp.com/go/PrintersThatProtect :لمزيد من المعلومات،
البرامج في إعادة التشغيل .لالطالع على قائمة الطابعات،
ّ
ّ
2
بناء على تقرير شركة  InfoTrendsفي أغسطس “ :2016قيادة  HPللسوق بحسب شرائح المنتجات”.
ً
بناء على المواصفات المنشورة من قبل شراكت التصنيع ألسرع وضع ألوان متاح للطابعات األلوان متعددة الوظائف للشراكت لحجم  A4والتي تتراوح أسعارها بين  1,000دوالر
ّ 3
المستمد من مقارنة أجهزة ً Enterprise
توقع ُ HP
اعتبارا من نوفمبر  ،2015باستثناء منتجات  HP PageWideاألخرى ،والمنتجات التي تصل
أمريكي –  3,000دوالر أمريكي وطابعات األلوان للشراكت لحجم  A4والتي تتراوح أسعارها بين  500دوالر أمريكي –  1,249دوالر أمريكي
ً
بناء على الوضع المكتبي العام وباستثناء الصفحة األولى .اعرف أكثر على
حصتها إلى  %1أو أقل من حصة السوق حسب حصة السوق التي أوردتها شركة البيانات الدولية عن الربع الثالث من عام  .2015سرعات ً HP PageWide
.hp.com/go/printerspeeds
4
قدمتها  ،TECالواردة على  .energystar.govتم تنسيق البيانات لتحديد كفاءة استهالك الطاقة ألغلبية طابعات الليزر األلوان متعددة الوظائف في الفئة
بناء على البيانات التي ّ
توقع ُ HPمستمد من حساب الطاقة ألجهزة ً Enterprise
اعتبارا من نوفمبر 2015؛ حصة السوق بحسب ما أوردته شركة البيانات
التي تتراوح أسعارها بين  1,000دوالر أمريكي –  3,000دوالر أمريكي وطابعات الليزر األلوان التي تتراوح أسعارها بين  500دوالر أمريكي –  1,249دوالر أمريكي
ً
تعرف على المزيد على .hp.com/go/pagewideclaims
الدولية عن الربع الثالث من عام  .2015قد تتباين النتائج الفعليةّ .
5شراء أدراج ورق اختيارية مطلوب للوصول إلى الحد األقصى من السعة اإلنتاجية.

سجل للحصول على التحديثات
ّ
hp.com/go/getupdated
احة في بيانات الضمان
وضحة صر ً
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