ورقة بيانات

سلسلة طابعات
HP PageWide XL 5100

طباعة فور ية بلون واحد وباأللوان بنسبة توفير تصل إلى %30
1
في التاكليف اإلجمالية لإلنتاج

طباعة فور ية

احصل على مطبوعات فورية بلون واحد
وباأللوان

توسع هائل

معيارا للدقة والمتانة واللون
ضع
ً

•سرعة طباعة تصل إلى  20صفحة بمقاس
 D/A1في الدقيقة مع خروج الصفحة
األولى السريع في غضون  28ثانية

جديدا للمستندات الفنية
معيارا
•ضع
ً
ً
من خالل الخطوط الواضحة والنصوص
المكونة من نقطتين وتدرجات الرمادي
االنسيابية واأللوان الزاهية

3
نظرا
•تبدأ الطباعة في  %50من الوقت ً ،
للمعالج فائق السرعة ،إلى جانب إدارة
ملفات  PDFاألصلية وبرنامج
HP SmartStream

•أحبار  HP PageWide XLالمخضبة معتمدة
وفقا لمعيار  ISOللتخزين لفترة طويلة
ً
4
فضال عن مقاومتها للضوء/الماء
ً

قدم مجموعات المطبوعات المختلطة
• ّ
بلون واحد وباأللوان في وقت يصل إلى
2
 %50أقل من المعتاد مع سير عمل موحد

•طباعة دون االنتظار بجوار الجهاز – حلول
فحص ما قبل اإلنتاج/التجهيز النهائي وما
يصل إلى  4بكرات ورق وخرطوشتي حبر
سعة  400مل مع التبديل التلقائي

لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة
hp.com/go/pagewidexl/5100series

•ساعد في إنشاء أعمال جديدة واكتشف
القيمة الحقيقية لأللوان؛ وتمكن من
طباعة خرائط  GISوملصقات نقاط البيع
وغيرها الكثير

•تمكن من الطباعة على مواد طباعة من
 HPوالجهات الخارجية بمقاس يصل إلى
 40بوصة ( 101.6سم) ،مما يغطي معايير
/ISOالواليات المتحدة لطباعة األوفست
5
والمستندات الفنية

موفرة واقتصادية

تقلل تاكليف اإلنتاج اإلجمالية حتى %30

1

•طباعة الوثائق الفنية بلون واحد وباأللوان
بنفس تلكفة طابعات  LEDالمنافسة أو
6
أقل منها في التلكفة
•تمكن من الطباعة/المسح الضوئي/
النسخ بلون واحد وباأللوان باستخدام
جهاز واحد بمثابة حل متاكمل معتمد
للدعم يحمل عالمة  HPالتجارية
•تحكم في تاكليف الطباعة لديك على
نطاق واسع واستفد منها باستخدام
برنامج HP SmartTracker

•وساعد في حماية بياناتك باستخدام
محرك أقراص ثابت بتشفير AES-256
ذاتي مع المسح اآلمن للقرص ودعم
IPSec

المزودة بشريحة أصلية من  HPفقط .قد ال تعمل الخراطيش التي تستخدم شريحة من شركة غير  ،HPكما أن الخراطيش التي
مزودة بأمان ديناميكي .مخصصة لالستخدام مع الخراطيش
طابعة
ّ
ّ
حاليا قد ال تعمل في المستقبل .المزيد علىhp.com/go/learnaboutsupplies :
تعمل
ً

مالحظة :طابعات  HP PageWide XLغير مصممة الستخدام أنظمة الحبر المستمرة .فطابعات  HP PageWide XLمصممة لتسمح باستخدام خراطيش الحبر حتى تصبح فارغة
تمام ا .قد تؤدي إعادة ملء الخراطيش قبل نفادها إلى تعطل الطابعة وإبطال ضمان خرطوشة حبر .HP
ً
1
2
3
4
5
6

اعتمادا على مقارنة طابعة  HP PageWide XL 5100بمجموعة تتألف من طابعة  LEDأحادية اللون متوسطة اإلنتاجية وطابعة باأللوان لإلنتاج متوسطة اإلنتاجية (لكاهما بسعر أقل من  40000يورو/دوالر أمريكي)
تم حساب تاكليف اإلنتاج الموفرة
ً
اعتبارا من  .2017وتشمل تاكليف اإلنتاج تاكليف المستلزمات والخدمة وتاكليف استهالك الطابعة للطاقة وتاكليف المشغل .لالطالع على معايير االختبار ،راجع .hp.com/go/pagewidexlclaims
ً
استنادا إلى اختبار داخلي لشركة  HPتم إجراؤه على طابعة  HP PageWide XL 5100مقارنة بإعداد المهمة وطباعتها باستخدام طابعتين مختلفتين (طابعة  LEDواحدة مشابهة أحادية اللون متوسطة اإلنتاجية لطباعة الصفحات بلون واحد وطابعة
ً
واحدة باأللوان لطباعة الصفحات باأللوان) .لالطالع على معايير االختبار ،راجع .http://www.hp.com/go/pagewidexlclaims
باستخدام برنامج  HP SmartStreamمقارنة باستخدام برامج ماكفئة أخرى .لالطالع على معايير االختبار ،راجع .hp.com/go/pagewidexlclaims
وفق ا لمعيار "األداء والمتانة"  ،ISO 11798وهذا يثبت أن المطبوعات التي تتم طباعتها عن طريق طابعات  HP PageWide XLباستخدام األحبار المخضبة  HP PageWide XLاألصلية تتحمل التعرض للضوء
األحبار المخضبة  HP PageWide XLمعتمدة
ً
والماء والتآلك والمناولة والتخزين لفترات طويلة والحرارة ،كما أنها تبقى قابلة للقراءة في المستقبل .لمزيد من المعلومات ،راجع .hp.com/go/printpermanence
تشمل معايير /ISOالواليات المتحدة لألساليب التقنية وطباعة األوفست قياسات الحجم األمريكية لصفحات  ANSIوصفحات التخطيط المعماري ومعيار مقاس صفحات المستندات الفنية  ISO Aومعيار مقاس صفحات األوفست .ISO B
استنادا إلى تاكليف المستلزمات والخدمة .تستند تاكليف طباعة المستندات الفنية بلون واحد لطابعات  LEDالمشابهة متوسطة اإلنتاجية إلى الطابعات المستخدمة لطباعة المستندات الفنية بتصاميم كبيرة بسرعات تتراوح بين  8و 13صفحة
ً
وفق ا لتقارير مؤسسة البيانات الدولية  .IDCتستند تاكليف طباعة المستندات الفنية
اعتبارا من 2017
اعتبارا من يونيو  ،2017مما يمثل أكثر من  %80من حصة طابعات  LEDمتوسطة اإلنتاجية في الواليات المتحدة وأوروبا
بمقاس  D/A1في الدقيقة
ً
ً
ً
اعتبارا
والمعد ة لطباعة المستندات الفنية بتصميمات عريضة
باأللوان للطابعات باأللوان متوسطة اإلنتاجية المشابهة إلى الطابعات القادرة على طباعة  4صفحات بمقاس  D/A1في الدقيقة أو أكثر التي تقل أسعارها عن  50000يورو/دوالر أمريكي
ّ
ً
وفق ا لتقارير مؤسسة البيانات الدولية  .IDCلالطالع على معايير االختبار ،راجع .hp.com/go/pagewidexlclaims
2017
في
وأوروبا
المتحدة
الواليات
في
السوق
حصة
من
%80
من
أكثر
يمثل
مما
،2017
يوليو
من
ً
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المواصفات الفنية
عام

سرعة الطباعة

مواد الطباعة

وحدة التجميع
11
عالية السعة

المجلدات على
11
اإلنترنت

طابعة التصميمات العريضة متعددة المهام أو العادية باأللوان
الوصف
تقنية HP PageWide
التقنية
جوي ا والملصقات
الرسومات الخطية والخرائط والصور الملتقطة
االستخدامات
ً
مخضب (سماوي ،أرجواني ،أصفر ،أسود)
أنواع الحبر
 400 × 2( 8مل للّ ون الواحد) مع التحويل التلقائي
خراطيش الحبر
 8رؤوس طباعة HP 841 PageWide XL
رؤوس الطباعة
لترا
متوسط عمر رأس الطباعة ً 32
شهرا من يوم التركيب
 10لترات أو 12
ضمان رأس الطباعة
ً
 1200 × 1200نقطة في البوصة
دقة الطباعة
الحد األدنى لعرض الخط  0.02مم ( 0.0008بوصة) ( HP-GL/2يمكن معالجتها)
المضمون
الحد األدنى
7
 0.085مم ( 0.0033بوصة) ()ISO/IEC 13660:2001(E)
لعرض الخط
8
%0.1±
دقة طباعة الخطوط
9
قدم ا/دقيقة)
مترا/دقيقة (50
ً
سرعة الطباعة القصوى ً 15
 A1/Archو D/ANSI D
 20صفحة في الدقيقة
(الحافة الطويلة أوالً )
 A0/Archو E/ANSI E
 11صفحة في الدقيقة
(الحافة القصيرة أوالً )
 17صفحة في الدقيقة
( ISO B1الحافة الطويلة
أوالً )
ال تحتاج إلى تحمية
مدة التحمية
 28ثانية (من وضع االستعداد)
طباعة الصفحة األولى
بكرتا ورق كخيار افتراضي مع التحويل التلقائي ،مع إماكنية التوسيع إلى
بكرات مواد الطباعة
 4بكرات ورق
 279إلى  1016مم ( 11إلى  40بوصة)
عرض بكرة الورق
قدم ا)
حتى  200م (650
طول بكرة الورق
ً
يصل إلى  177مم ( 7بوصة)
قطر بكرة الورق
 7.6سم ( 3بوصة)
قطر نواة بكرة الورق
يصل إلى  1000مم ( 39.4بوصة)
العرض القابل للطباعة
قدم ا) للملصقات
قدم ا) لتطبيقات  CADو  30مم (98
حتى  200م (650
الطول القابل للطباعة
ً
ً
10
اإلعالنية
 70إلى  200جم/م 19( 2إلى  53رطالً )
وزن مواد الطباعة
حتى  0.4مم ( 15.7مل)
ُس مك مواد الطباعة
الورق المقوى والمعاد تدويره وورق الملصقات والبولي بروبلين وورق
أنواع مواد الطباعة
 Tyvek®وشرائح الفيلم غير الالمعة
سلة
استقبال مواد الطباعة
(قياسي)
وحدة تجميع عالية السعة ،وحدات طي على خط اإلنتاج ،وحدة تجميع
استقبال مواد الطباعة
علوية
(اختياري)
12
 122 × 102سم ( 48 × 40بوصة)
أكبر مقاس للصفحة
تصل إلى  150صفحة (بمقاس  )A0/Eمع وحدة الطي HP PageWide XL
السعة
تصل إلى  100صفحة (بمقاس  )A0/Eمع وحدة الطي HP F60
 70إلى  200جم/م 19( 2إلى  53رطالً )
وزن مواد الطباعة
 108 × 125 × 101مم ( 42.6 × 49.1 × 55.6بوصة)
األبعاد
 140كجم ( 308رطالً )
الوزن
 28إلى  91.4مم ( 11إلى  36بوصة)
عرض الصفحة
قدم ا)
الطي المتقاطع 2.5 :م (8.2
طول الصفحة
ً
قدم ا) (قياسي) ،غير محدود (اختياري مع
الطي المروحة (متوازي) 6 :م (19.7
ً PageWide
 HPللرسوم البيانية الطويلة)
أدوات ترقية وحدة طي XL
2
 75إلى  90جم/م ( 20إلى  24رطالً )
وزن مواد الطباعة للطي

وزن مواد الطباعة للتجميع  75إلى  200جم/م 20( 2إلى  53رطالً )
تصل إلى  150صفحة (بمقاس  )A0مع وحدة الطي HP PageWide XL
السعة
تصل إلى  100صفحة (بمقاس  )A0مع وحدة الطي HP F60
 1220 × 1620 × 2100مم ( 48 × 63.8 × 82.7بوصة)
األبعاد
 360كجم ( 794رطالً )
الوزن
تتوفر مع وحدة طي  HP PageWide XLمع وحدة دمج أشرطة ووحدة طي HP
وحدة دمج األشرطة
 F60مع وحدة دمج أشرطة
ماسحة ضوئية نوع  CISبمقاس  91سم ( 36بوصة)
الوصف
الماسحة
الضوئية
اللون :تصل إلى  7.62سم/ث ( 3بوصة/ث) بدقة  200نقطة/بوصة
السرعة
تدرج الرمادي :حتى  25.4سم/ث ( 10بوصة/ث) بدقة  200نقطة /بوصة
 1200نقطة في البوصة
الدقة الضوئية
يصل إلى  914مم ( 36بوصة)
عرض المسح الضوئي
يصل إلى  0.26مم ( 0.01بوصة)
سمك أصلي
 9512مم ( 374.5بوصة)
أقصى طول للنسخ
مترا ( 708.7بوصة) ( TIFFوأصل بعرض  610مم ( 24بوصة) بدقة  200نقطة/
18
لطول
األقصى
الحد
ً
بوصة) و 8أمتار ( 315بوصة) ( )JPEGو  5م ( 196.9بوصة) ()PDF
المسح الضوئي
تنسيقات المسح الضوئي القياسية JPEG :وTIFF
الميزات االختيارية PDF 1.7 :و PDF 1.7متعدد الصفحات وPDF/A 1.4
المعاينة مع القص ،مجموعات اإلعدادات السريعة للمسح الضوئي،
ميزات المسح الضوئي
المسح الضوئي لدفعة من الورق
 USBومجلد الشبكة (الشراكت الصغيرة والمتوسطة) والمسح الضوئي إلى
وجهة المسح الضوئي
البريد اإللكتروني والمسح الضوئي إلى برنامج HP SmartStream
Intel Core i5
المعالج
وحدة التحكم
المضم نة
ّ
 DDR3سعة  16ج ب
الذاكرة
محرك أقراص واحد صلب الحالة سعة  128ج ب؛ محرك قرص ثابت واحد
محرك األقراص الثابت
سعة  500ج ب بتشفير  AES-256ذاتي
لغات الطباعة (القياسية)  HP-GL/2وPCL 3 Win
لغات الطباعة (االختيارية)  Adobe PostScript 3و Adobe PDF 1.7و TIFFو( JPEGمع ترقية )PS/PDF
المضم ن من  HPوHP Web Jetadmin
 HP Partner Linkوخادم الويب
اإلدارة عن ُب عد
ّ
 TCP/IPو BootP/DHCPو USB 2.0مضيف (معتمد)
إماكنات التوصيل الواجهات
برنامج ( HP SmartStreamاختياري)
مسارات الطباعة
برنامج تشغيل الطباعة العام من  HP( HP-GL/2و)PS
برنامج تشغيل الطباعة  HP PageWide XL( PDFو HP-GL/2و)PS
شاشة لمس سعوية بمقاس  203مم ( 8بوصة)
واجهة المستخدم واجهة المستخدم
 1303 × 800 × 1960مم ( 51.3 × 31.5 × 77.2بوصة)
الطابعة
األبعاد
(العرض × العمق
 1303 × 839 × 1960مم ( 51.3 × 33 × 76.8بوصة)
الطابعة متعددة المهام
× االرتفاع)
 1764 × 1068 × 2180مم ( 69.5 × 42.1 × 86.8بوصة)
الشحن
 7تم القياس على الورق المقوى العام من .HP
 %0.1± 8من طول المتجه المحدد أو  %0.2±مم (أيهما أكبر) عند  23درجة مئوية ( 73درجة فهرنهايت) ورطوبة نسبية 50
إلى  %60والطباعة على مواد طباعة  A0/Eفي الوضع "األفضل" أو "العادي" باستخدام مادة البولي بروبلين غير 	
الالمعة من  HPوأحبار  HP PageWide XLالمخضبة.
 9تم القياس باستخدام عرض طباعة يبلغ  91سم ( 36بوصة)
قدم ا)).
 10قد تتدهور جودة الصورة عند طباعة رسومات أطول (تصل إلى  200م (656
ً
 11وحدة الطي  HP PageWide XLووحدة الطي  HP F60ملحقان اختياريان .وقد تكون وحدة التجميع عالية السعة
اختياري ا .وتختلف الملحقات االختيارية حسب المنطقة.
ملحق ا
HP PageWide XL
ً
ً
 12تتميز الرسوم البيانية الطويلة بسعة منخفضة.
 13يتم إجراء الطباعة إلى طابعات التصميمات العريضة من شركة غير  HPمن خالل برامج تشغيل معينة تغطي
لك منها طابعات متنوعة :برنامج تشغيل الطابعة Océ Windows (WPD)وبرنامج التشغيل KIP Windows Driver WHQL
وبرنامج التشغيل  RICOH PostScriptوبرنامج التشغيل  .Xerox WHQLلمزيد من المعلوماتُ ،ي رجى زيارة:
.hp.com/go/smartstream/trial
 14رمز ترخيص  FSC®-C115319لعالمة  BMGالتجارية ،راجع  .fsc.orgرمز ترخيص  FSC®-C017543لعالمة  HPالتجارية،
راجع  .fsc.orgال تتوفر جميع المنتجات المعتمدة من FSC®في بعض المناطق .للحصول على معلومات حول مواد 	
طباعة التصميمات العريضة من  ،HPالرجاء زيارة .HPLFMedia.com
 15يمكن إعادة التدوير من خالل برامج إعادة التدوير المتاحة للجمهور.

الوزن

التوافق البيئي

شدة الصوت
الطاقة

الطابعة
الطابعة متعددة المهام
الطابعة العادية في
الشحن
الطابعة متعددة المهام
في الشحن
درجة الحرارة عند
التشغيل
درجة الحرارة الموصى بها
درجة الرطوبة أثناء
التشغيل
ضغط الصوت
قوة الصوت

االستهالك

المتطلبات
شهادات االعتماد

األمان
التوافق
اإللكترومغناطيسي
التوافق البيئي

 415كجم ( 915رطالً )
 430كجم ( 948رطالً )
 521كجم ( 1149رطالً )
 546كجم ( 1204رطالً )
من  5إلى  40درجة مئوية ( 41إلى  104درجة فهرنهايت)
 15إلى  35درجة مئوية ( 59إلى  95درجة فهرنهايت)
وفق ا لنوع مواد الطباعة
 20إلى  %80رطوبة نسبية
ً
 56ديسيبل (( )Aالطباعة) و  35ديسيبل (( )Aاالستعداد) و < 16ديسيبل ()A
(السكون)
 7.2بل (( )Aالطباعة) و  5.2بل (( )Aاالستعداد) و  3.4بل (( )Aالسكون)
 0.52كيلوواط (نموذجي)؛  0.9كيلوواط (الحد ا ٌألقصى عند الطباعة)؛ 108.4
المضم نة)
واط (االستعداد)؛ <  1واط (<  4.6واط مع الواجهة األمامية الرقمية
ّ
(السكون)
الجهد الكهربائي لإلدخال (الضبط التلقائي) من  100إلى 127 200/إلى 240
فولت ( )%10±بتردد 50 60/هرتز  3±بشدة تيار 10 5/أمبير

متوافقة مع IEC 60950-1+A1+A2؛ الواليات المتحدة األمريكية وكندا (مع
اعتماد )CSA؛ االتحاد األوروبي (االمتثال لتوجيه الجهد المنخفض والتوجيه
)EN 60950-1؛ روسيا وروسيا البيضاء واكزاخستان ()EAC؛
متوافقة مع متطلبات الفئة  ،Aبما في ذلك :الواليات المتحدة األمريكية
(قواعد لجنة االتصاالت الفيدرالية) وكندا ( )ICESواالتحاد األوروبي (توجيه
التوافق الكهرومغناطيسي) وأستراليا ونيوزيالندا ( )RCMواليابان ()VCCI
وكوريا ()KC
 ENERGY STARو EPEAT Silverوعالمة ( CEبما في ذلك  RoHSو WEEEو)REACH؛
عالمي ا في الصين
والتوافق مع متطلبات توجيه حظر المواد الخطرة RoHS
ً
وكوريا والهند وفيتنام وتركيا وصربيا وأوكرانيا

يوم ا
الضمان
 2RQ09Aو ً 90 :2RQ08A
المزودة بشريحة أصلية من  HPفقط .قد ال تعمل الخراطيش التي
مزودة بأمان ديناميكي .مخصصة لالستخدام مع الخراطيش
طابعة
ّ
ّ
حاليا قد ال تعمل في المستقبل.
تستخدم شريحة من شركة غير  ،HPكما أن الخراطيش التي تعمل
ً
المزيد علىhp.com/go/learnaboutsupplies :

معلومات حول الطلب
المنتج

الملحقات

2RQ08A
2RQ09A
CZ317A
CZ318A
CZ319A

CZ320A

G6H50B
G6H51B

K5H75A

L3M58A

M0V04A

الماسحة الضوئية َ HP SD Proبمقاس  44بوصة

الماسحة الضوئية  HP HD Proبمقاس  42بوصة

وحدة طي HP PageWide XL

وحدة طي  HP PageWide XLمع وحدة دمج أشرطة

أدوات ترقية وحدة طي  HP PageWide XLللرسوم البيانية الطويلة

L3J69AAE

HP SmartStream Preflight Manager

L3J74AAE

2NH46AAE

وحدة تحكم في الطباعة  HP SmartStreamلسلسلة طابعات HP PageWide XL
5000/5100
وحدة تحكم في الطباعة  HP SmartStream USBلسلسلة طابعات HP PageWide
XL 5000/5100
وحدة تحكم في الطباعة  HP SmartStreamلسلسلة طابعات التصميمات
13
العريضة من شركة غير HP
وحدة تنظيم مستندات HP SmartStream

Z8J16AAE

 HP SmartTrackerلسلسلة طابعات HP PageWide XL 5000/5100

L3J74A
T9B46AAE
2NH47AAE

Z8J16A

C1Q19A

F9J47A

F9J48A

C1Q65A

وحدة طي HP F60
وحدة طي  HP F60مع وحدة دمج أشرطة

اشتراك لمدة سنة واحدة في أداة HP SmartStream Preflight Manager

وحدة تحليل نقاط البكسل HP SmartStream

 HP SmartTracker USBلسلسلة طابعات HP PageWide XL 5000/5100

رأس طباعة HP 841 PageWide XL

حاوية تنظيف HP 841 PageWide XL

خرطوشة صيانة HP 841 PageWide XL

خرطوشة حبر باللون األسود  HP 843C PageWide XLسعة  400مل

C1Q66A

خرطوشة حبر باللون السماوي  HP 843C PageWide XLسعة  400مل

C1Q68A

خرطوشة حبر باللون األصفر  HP 843C PageWide XLسعة  400مل

C1Q67A
مواد طباعة
التصميمات العريضة
األصلية من HP

وحدة تجميع علوية HP PageWide XL

W9C05A

L3J71AAE

خراطيش حبر HP
 PageWide XLأصلية

درج HP PageWide XL

وحدة تجميع  HP PageWide XLعالية السعة

وحدة طي  HP PageWide XLمع وحدة دمج أشرطة إسكندنافية

1EW99A
1EX00A

رؤوس طباعة ومواد
استهالكية HP
 PageWide XLأصلية

طابعة  HP PageWide XL 5100متعددة المهام بمقاس  40بوصة
طابعة  HP PageWide XL 5100بمقاس  40بوصة
أدوات ترقية HP PageWide XL PostScript/PDF

L4L08A

L5P98A
L5Q03A
L5C80A
L6B19A

خرطوشة حبر باللون األرجواني  HP 843C PageWide XLسعة  400مل
ورق مقوى عام من  HPبمركز  3بوصة (معتمد منF SC®)
 914مم ×  152.4م ( 36بوصة ×  500قدم)
14
ورق الملصقات غير الالمع لإلنتاج من  HPبمركز  3بوصة (معتمد منF SC®)
 1016مم ×  91.4م ( 40بوصة ×  300قدم)
15
14
ورق ملصقات مصقول لإلنتاج من  HPبمركز  3بوصة (معتمد منF SC®)
 1016مم ×  91.4م ( 40بوصة ×  300قدم)
15
14
ورق مصقول ثقيل الوزن عام من  HPبمركز  3بوصة (معتمد منF SC®)
 914مم ×  91.4م ( 36بوصة ×  300قدم)
ورق بولي بروبلين غير المع من  HPبمركز  3بوصة
 1016مم ×  45.7م ( 40بوصة ×  150قدم)
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علم ا بأن شركة  HPتعمل مع شراكء قنوات  HP PageWide XLلتمكينهم من التدريب
تمتع بأفضل خدمات الدعم في الفئة
ً
جيدا لتلبية احتياجاتكم .ومن خالل ميزات الدعم الفعال والمبتكر ،مثل المراقبة الذاتية للطابعة
واعتمادهم وإعدادهم
ً
يومي ا .للمزيد من المعلومات،
مسبق ا ومعالجات الصيانة سهلة االستخدام ،يمكنك العمل بلك ثقة
ومسارات الدقة المحددة
ً
ً
يرجى زيارة موقع .hp.com/go/pagewidexlservice
يمكن لخدمات  HP Financial Servicesمساعدتك في الحصول على حل طباعة  HP PageWide XLوتعظيم االستفادة من
أعمالك .إذ يمكن لحلولنا مساعدتك في زيادة المرونة عن طريق الحفاظ على السيولة النقدية وتحرير الميزانيات
باستخدام هيلكة دفع شهرية وتقديم خيار سهل للترقية إلى أحدث طراز عندما تكون شركتك جاهزة .للحصول على مزيد
من المعلومات ،تفضل بزيارة موقع .hp.com/hpfinancialservices
اعثر على حل الوسائط الذي يناسب عملك وطابعة  HP PageWide XLلديك من على موقع .hp.com/go/mediasolutionslocator

المميزات البيئية

وفر الورق باستخدام إعدادات الطباعة التلقائية وتحديد موضع الصور
• ّ
1
•معتمدة من ENERGY STAR®ومسجلة لدى EPEAT Silver
2
مجانا وبطريقة مريحة
•إعادة تدوير خراطيش الحبر من HP
ً
4
•ورق معتمد منFSC® 3وتشكيلة من مواد الطباعة القابلة إلعادة التدوير من HP

1
2
3

4

معتمدا .راجع  epeat.netلالطالع على حالة التسجيل والتقييم حسب البلد.
مطبقا و/أو
تسجيل  EPEATحيثما اكن ذلك
ً
ً
يختلف مدى توافر البرنامجُ .يرجى مراجعة  hp.com/recycleلالطالع على التفاصيل.
®
رمز ترخيص  FSC®-C115319لعالمة  BMGالتجارية ،راجع  .fsc.orgرمز ترخيص  FSC -C017543لعالمة  HPالتجارية ،راجع .fsc.org
ال تتوفر جميع المنتجات المعتمدة من FSC®في بعض المناطق .للحصول على معلومات حول مواد طباعة التصميمات العريضة من
 ،HPالرجاء زيارة .HPLFMedia.com
يمكن إعادة التدوير من خالل برامج إعادة التدوير المتاحة للجمهور.

الرجاء إعادة تدو ير أجهزة الطباعة بالتصميمات العر يضة ومستلزمات الطباعة الخاصة بك.
اكتشف كيفية القيام بذلك من موقعنا على الو يبhp.com/ecosolutions

 .© Copyright 2015, 2017 HP Development Company, L.Pالمعلومات الواردة بهذه الوثيقة عرضة للتغيير دون إشعار مسبق .وتقتصر الضمانات الوحيدة لمنتجات  HPوخدماتها على تلك المعلن عنها ضمن بنود بيان
إضافيا .وتخلي شركة  HPمسؤوليتها عن أي أخطاء فنية أو تحريرية أو أي أخطاء ناتجة عن السهو واإلغفال
ضمانا
الضمان الصريح المرفق مع مثل هذه المنتجات والخدمات .وال يوجد هنا ما يمكن تفسيره على أنه يشلك
ً
ً
وردت في هذا المستند.
وتعد  Adobeو PostScriptو Adobe PostScript 3عالمات تجارية لشركة  Adobe Systems Incorporated. Intelوشعار
 ENERGY STARوعالمة  ENERGY STARعالمتان تجاريتان مسجلتان مملوكتان لواكلة حماية البيئة األمريكيةُ .
 Intel Insideعالمتان تجاريتان لشركة  Intel Corporationفي الواليات المتحدة والبلدان األخرى Windows .عالمة تجارية مسجلة في الواليات المتحدة لشركة  Microsoft Corporation. Macوشعار  Macعالمتان تجاريتان لشركة
 Apple Computer, Incمسجلتان في الواليات المتحدة والبلدان األخرى.
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