ورقة بيانات

سلسلة طابعات HP DesignJet T1700

أمان ا وقوة لمجموعات عمل التصميم باستخدام الكمبيوتر
طابعة  HP DesignJetاألكثر
ً
ونظم المعلومات الجغرافية ( CAD.)GIS/

األمان — حماية عملك
ومعلوماتك
•تمكن من حماية الطابعات/البيانات من
الوصول غير المصرح به باستخدام
 HP Secure Bootواإلدراج في القائمة البيضاء
والقرص الثابت المشفر وغيرها من الميزات.
•تمتع بحماية المستندات واالحتفاظ بالسرية
باستخدام حلول المصادقة ،مثل الطباعة
عن طريق رقم التعريف الشخصي ووحدات
1
قراءة البطاقات
•تمكن من تأمين الطابعات باستخدام
HP JetAdvantage Security Manager؛ وأدر
أسطولك عن ُبعد باستخدام برنامج
HP Web Jetadmin
•تمكن من التحكم في تاكليف الطباعة
وتخفيضها باستخدام حلول المحاسبة أو عن
طريق الموزع لديك من خالل
.HP Partner Link

كفاءة عالية — لم يعد هناك
مجال لتوقف الكمبيوتر بعد اآلن
•تحرر برامج تشغيل Adobe PDF 2المساحة
المشغولة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك
على الفور بعد اإلرسال إلى الطباعة حتى مع
معظم الملفات المعقدة
•العمل باستمرار دون توقف – إذ تقلل خيارات
التلقيم باستخدام بكرتي ورق استبدال بكرات
الورق؛ وتساعد السعة المزدوجة لبكرتي
3
الورق في تبديل أنواع الورق
•تمكن من معالجة الملفات المعقدة بفضل
5
بنية المعالجة القوية 4وذاكرة سعة  128ج ب
ومحرك أقراص ثابت سعة  500ج ب وسرعة
 116صفحة/ساعة بمقاس .A1/D
•تمتع بسهولة طباعة مجموعات المشروعات
والمستندات بتنسيق  PDFباستخدام برنامج
الطباعة HP Click

الدقة — اتخذ أفضل الق رارات
باستخدام ألوان دقيقة
•احصل على لون ساطع وجودة صورة عميقة
–حتى على الورق العادي– باستخدام األحبار
المكتبية الساطعة من HP
•تمكن من نسخ الورق الشفاف والورق
متعدد الطبقات ولوحات األلوان والتدرجات
باستخدام محرك Adobe PDF Print Engine
2
المضمن
ّ

•تنسخ ملفات التعريف التي تم توليفها ظالل
األلوان المميزة؛ توفر أحبار األلوان/اللون
ألوانا ناعمة وتدرجات
الرمادي/األسود للصور
ً
داكنة
•عرض البيانات بدقة – إذ تحتوي رؤوس
الطباعة عالية الكثافة على  2400فوهة للك
6
بوصة ،مما يتيح دقة خطية تبلغ %0.1

لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة
hp.com/go/designjetT1700

HP DesignJet

25 years reinventing design
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يتم تمكين وظيفة قارئ البطاقات من خالل حلول الجهات الخارجية االختيارية.
يلزم شراء HP DesignJet T1700 PostScript®أو أدوات ترقية  HP DesignJet PostScript/PDFاالختيارية Adobe PDF Print Engine .( )APPEهو نظام أساسي للطباعة من  Adobeيتميز بالسرعة العالية ودقة المعالجة .يتيح اإلصدار
رقم  4من نظام  APPEالمتطور إعادة إنتاج الطباعة بمستويات كفاءة جديدة في األداء وميزات معالجة فائقة .يتيح  APPE 4للطابعات زيادة كفاءة سير العمل ،كما يزيد األرباح المحتملة من ابتاكرات تقنية الطباعة بنفث 	
الحبر .لمعرفة المزيد ،تفضل بزيارة موقع .adobe.com/products/pdfprintengine
تتوفر إماكنية الطباعة باستخدام بكرتي ورق في طابعة  HP DesignJet T1700drمقاس  44بوصة وطابعات HP DesignJet T1700dr PostScript®مقاس  44بوصة.
حصري ا إلى إماكنية معالجة الملفات المعقدة وال يشير إلى سرعة الطباعة.
يشير
ً
استنادا إلى ذاكرة  DDR3سعة  4ج ب.
ً
 %0.1±من طول المتجه المحدد أو  0.2±مم (أيهما أكبر) عند  23درجة مئوية ( 73درجة فهرنهايت) ورطوبة نسبية من  50إلى  %60والطباعة على مواد طباعة بمقاس  A0/Eفي الوضع "األفضل" أو "العادي" باستخدام شرائح فيلم
غير المعة من  HPوأحبار مكتبية ساطعة أصلية من HP
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المواصفات الفنية
طباعة

الرسوم الخطية

7

بسرعة  26ثانية/صفحة للورق بمقاس  A1/Dو  116ورقة بمقاس
 A1/Dفي الساعة

محس نة في البوصة
تصل إلى  1200 × 2400نقطة
دقة الطباعة
َّ
بكرة الورق 3 × 3 × 3 × 3 :مم ( 0.1 × 0.1 × 0.1 × 0.1بوصة)
الهوامش (علوي ×
أيمن)
×
أيسر
سفلي ×
الصفحة 3 × 3 × 17 × 3 :مم ( 0.1 × 0.1 × 0.67 × 0.1بوصة)
التقنية

أنواع الحبر

نقاط الحبر

رؤوس الطباعة

فوهات رأس الطباعة
دقة طباعة الخطوط

الحد األدنى لعرض
الخط

حراري ا من HP
نفث الحبر
ً
مخض ب
صبغي (سماوي ورمادي وأرجواني وأسود للصور وأصفر)؛
ّ
(أسود غير المع)

 2112للك لون

%0.1 ±

8

 0.02مم ( 0.0008بوصة) ( PDFقابل للمعالجة بدقة  1200نقطة في
البوصة)

مواد الطباعة

االستخدامات

حتى  0.8مم ( 31.5مل)
الس مك
ُ
جوي ا
الرسومات الخطية والتطبيقات والعروض التقديمية والخرائط والصور الملتقطة
ً

الذاكرة

إماكنات التوصيل

التغذية بالورق والتغذية بالبكرات ومقص آلي

الواجهات

لغات الطباعة

الطابعة األساسية HP-GL/2 :و TIFFو JPEGو URFوCALS G4
طابعة  PostScript: Adobe PostScript 3وAdobe PDF 1.7 ext 3
و HP-GL/2و TIFFو JPEGو URFوCALS G4

مسارات الطباعة

برامج التشغيل
(مضم نة)
ّ

الطابعة األساسية :برامج تشغيل الرسومات النقطية لطابعة
 PostScriptلنظامي التشغيل  Windowsو :macOSبرامج تشغيل
الرسومات النقطية لنظامي التشغيل  WindowsوmacOS؛ برنامجا
تشغيل  PostScriptو PDF Windowsوبرنامج تشغيل
macOS PostScript

األبعاد (عرض ×
عمق × ارتفاع)

الطابعة

 998 × 695 × 1802مم ( 39.3 × 27.4 × 70.9بوصة)

الوزن

الطابعة

طابعة ببكرة ورق واحدة 72 :كجم ( 159رطالً )
طابعة ببكرتي ورق 74 :كجم ( 163رطالً )

 HP Secure Bootواإلدراج في القائمة البيضاء 10و Secure-IPPو/IPsecجدار الحماية وإدارة
الشهادات و 802.1Xو TLS 1.0/1.1/1.2والتوافق مع  HP Web Jetadminوالتوافق مع
 HP JetAdvantage Security Managerومحرك أقراص ثابت ذاتي التشفير والطباعة عن طريق
رقم التعريف الشخصي
الشحن

الشحن

البرامج والحلول
المتوافقة

النطاقات البيئية

درجة حرارة التشغيل 5 :إلى  40درجة مئوية ( 41إلى  104درجة فهرنهايت)

شدة الصوت

درجة حرارة التخزين 25- :إلى 55درجة مئوية ( 13-إلى  131درجة فهرنهايت)

درجة الرطوبة أثناء التشغيل 20 :إلى  %80رطوبة نسبية

ضغط الصوت 45 :ديسيبل (( )Aالطباعة)؛  32ديسيبل (( )Aاالستعداد)؛ <  15ديسيبل (( )Aالسكون)
قوة الصوت 6.1 :بل (( )Aالطباعة)؛  5.0بل (( )Aاالستعداد)؛ <  3.1بل (( )Aالسكون)

استهالك الطاقة

<  100واط (الطباعة)؛ <  24واط (االستعداد)؛ <  0.3واط (<  6.5واط باستخدام الواجهة األمامية
المضم نة) (السكون)؛  0.1واط (إيقاف التشغيل)
الرقمية
ّ

شهادات االعتماد

األمان

الواليات المتحدة وكندا (اعتماد جمعية المعايير الكندية)؛ االتحاد األوروبي
(االمتثال لتوجيه الجهد المنخفض والتوجيه )EN 60950-1؛ روسيا وروسيا
البيضاء واكزاخستان ()EAC؛ سنغافورة (اعتماد هيئة المعايير واإلنتاجية
السنغافورية)؛ الصين (شهادة االعتماد الصيني اإللزامية)؛ األرجنتين (اعتماد
معهد االعتماد والمعايرة األرجنتيني)؛ الهند (اعتماد مكتب المعايير الهندية)

التوافق
اإللكترومغناطيسي

متوافق مع متطلبات الفئة  ،Bبما في ذلك :الواليات المتحدة األمريكية
(قواعد لجنة االتصاالت الفيدرالية) وكندا ( )ICESوأوروبا (توجيه )EMC
وأستراليا ( )ACMAونيوزيلندا ( )RSMوالصين ( )CCCواليابان ( )VCCIوكوريا
( )KCCوجنوب أفريقيا ()SABS

الجهد الكهربائي لإلدخال (الضبط التلقائي) من  100إلى  240فولت ( )%10±بتردد 50 60/هرتز
( 3±هرتز) بشدة تيار  2أمبير بحد أقصى

التوافق البيئي

الضمان
7
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رأس طباعة
أصلية من HP
خراطيش
حبر HP
األصلية

ENERGY STAR؛ توجيه نفايات المعدات الكهربائية واإللكترونية ()WEEE؛
( RoHSاالتحاد األوروبي والصين وكوريا والهند)؛ توجيه تسجيل المواد
الكيميائية وتقييمها وإصدار التراخيص لها ()REACH؛ EPEAT Silver

ضمان محدود لمدة سنتين

زمن الطباعة اآللي .تتم الطباعة في الوضع السريع مع تشغيل الوضع االقتصادي باستخدام
ورق أبيض ساطع من  HPبنفث الحبر (مقوى) وأحبار  HPاألصلية.
 %0.1 ±من طول المتجه المحدد أو  0,2 ±مم (أيهما أكبر) عند  23درجة مئوية ( 73درجة فهرنهايت)
ورطوبة نسبية من  50إلى  %60والطباعة على شرائح فيلم غير المعة من  HPبمقاس  A0/Eفي
الوضع "األفضل" أو "العادي" باستخدام أحبار  HPاألصلية.
استنادا إلى ذاكرة  DDR3سعة  4ج ب.
ً
بعد المقدمة
رمز ترخيص  FSC®-C115319لعالمة  BMGالتجارية ،راجع  .fsc.orgرمز ترخيص FSC®-C017543
لعالمة  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
يمكن إعادة التدوير من خالل برامج إعادة التدوير المتاحة للجمهور.

1VD88A

عمود دوران  HP DesignJetبمقاس  44بوصة

Q6709A

الماسحة الضوئية  HP HD Proبمقاس  42بوصة

G6H51B

الماسحة الضوئية  HP SD Proبمقاس  44بوصة
محول أساسي  HP DesignJetبمقاس  3بوصة

N7P47AA

محول  USB 3.0إلى  Gigabit LANمن HP

P2V27A

رأس طباعة HP 731 DesignJet

P2V62A

خرطوشة الحبر السماوي  HP 730 DesignJetسعة  130مل

P2V64A

خرطوشة الحبر األصفر  HP 730 DesignJetسعة  130مل

أدوات ترقية HP DesignJet PostScript/PDF

C0C66B

خرطوشة الحبر األرجواني  HP 730 DesignJetسعة  130مل

P2V63A
P2V65A

خرطوشة الحبر األسود غير الالمع  HP 730 DesignJetسعة  130مل

P2V66A

خرطوشة الحبر الرمادي  HP 730 DesignJetسعة  130مل

P2V67A

خرطوشة الحبر األسود للصور  HP 730 DesignJetسعة  130مل

P2V68A

خرطوشة الحبر السماوي  HP 730 DesignJetسعة  300مل

P2V69A

خرطوشة الحبر األرجواني  HP 730 DesignJetسعة  300مل

P2V70A

خرطوشة الحبر األصفر  HP 730 DesignJetسعة  300مل

P2V71A

خرطوشة الحبر األسود غير الالمع  HP 730 DesignJetسعة  300مل

P2V72A

خرطوشة الحبر الرمادي  HP 730 DesignJetسعة  300مل

خرطوشة الحبر األسود للصور  HP 730 DesignJetسعة  300مل

P2V73A

مواد طباعة
التصميمات
العريضة
األصلية من C6569C HP

C6810A

ورق أبيض ساطع من  HPبنفث الحبر (معتمد من)FSC®
 914مم ×  91,4م ( 36بوصة ×  300قدم)

ورق صور المع عام سريع الجفاف من ( HPمعتمد منF SC®)
 1067مم ×  30,5م ( 42بوصة ×  100قدم)

Q1406B
الصيانة والدعم بكرة ورق
واحدة
H4518E

U1XV4E

ورق مصقول عام من ( HPمعتمد منF SC®)
 1067مم ×  45.7م ( 42بوصة ×  150قدم)
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بكرتا ورق
H4518E

U1XV4E

خدمة التركيب مع إعداد الشبكة من HP
خدمة الصيانة الوقائية من HP

دعم األجهزة بموقع العمل في يوم العمل التالي* لمدة  3سنوات من HP
مع االحتفاظ بالوسائط التالفة**

U9QQ6E

U9QS9E

U9QQ8E

U9QT1E

U9QS2PE

U9TQ8PE

U9QS3PE

U9TQ9PE

دعم األجهزة بموقع العمل في يوم العمل التالي* لمدة سنة واحدة من HP
بعد انتهاء الضمان مع االحتفاظ بالوسائط التالفة**

U9TR3E

U9TR4E

(شهري ا)
دعم اشتراك األجهزة بموقع العمل في يوم العمل* التالي من HP
ً

دعم األجهزة بموقع العمل في يوم العمل التالي* لمدة  5سنوات من HP
مع االحتفاظ بالوسائط التالفة**

دعم األجهزة بموقع العمل في يوم العمل التالي* لمدة سنتين من  HPبعد
انتهاء الضمان مع االحتفاظ بالوسائط التالفة**

* يوم العمل التالي.
** تتوفر هذه الخدمات مع خيار ( DMRاالحتفاظ بالوسائط التالفة) الذي يجعل بياناتك الحساسة آمنة.
لالمتثال لقوانين األمان ،يمكنك االحتفاظ بمحرك األقراص التالف أو مكون ذاكرة االحتفاظ بالبيانات أثناء
استبدال القرص أو الذاكرة.

حلوال لبيئات األعمال الحيوية  -بما في ذلك عمليات التركيب
تقدم خدمات دعم طابعات HP DesignJet
ً
والصيانة والدعم الموسع ،باإلضافة إلى مجموعة متنوعة من خدمات القيمة المضافة .للحصول على
مزيد من المعلومات ،تفضل بزيارة .hp.com/go/designjetsupport

استخدم رؤوس الطباعة واألحبار األصلية من  HPالختبار الجودة العالية المتوافقة واألداء الذي يمكن
مع ا كنظام طباعة
االعتماد عليه الذي يقلل أوقات التعطل .تم تصميم هذه المكونات الهامة وتركيبها ً
ُم حسن لتوفير دقة خطية متقنة باإلضافة إلى درجات األسود الداكنة ودرجات الرمادي المحايدة
الحقيقية .للحصول على مزيد من المعلومات ،تفضل بزيارة .hp.com/go/OriginalHPinks

لالطالع على قائمة شاملة بمواد طباعة التصميمات العريضة من ُ ،HPي رجى مراجعة .HPLFMedia.com

المميزات البيئية

•معتمدة منE NERGY STAR® 1ومسجلة لدى  PEAT® Silver
E
3
مجان ا وبطريقة مريحة
•إعادة تدوير خراطيش الحبر من HP
ً
•ورق معتمد منF SC® 4ومجموعة من مواد الطباعة القابلة إلعادة التدوير مع برنامج
5
اإلرجاع من H P
• ُص ممت للحفاظ على البيئة ،حيث تم تصنيعها من البالستيك المعاد تدويره في مرحلة
ما بعد المستهلك بنسبة %30

1
2
3
4
5
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 ENERGY STARوعالمة  ENERGY STARعالمتان تجاريتان مسجلتان مملوكتان لواكلة حماية البيئة األمريكية.
يحمل تسجيل EPEAT®حيثما انطبق ذلك .ويختلف تسجيل  EPEATحسب البلد .راجع موقع www.epeat.net
لالطالع على حالة التسجيل حسب البلد.
يختلف مدى توافر البرنامج .الرجاء الرجوع إلى موقع  www.hp.com/recycleللحصول على التفاصيل.
رمز ترخيص  FSC®-C115319لعالمة  BMGالتجارية ،راجع  .fsc.orgرمز ترخيص  FSC®-C017543لعالمة HP
التجارية ،راجع  .fsc.orgال تتوفر جميع المنتجات المعتمدة من FSC®في بعض المناطق.
الكثير من مواد الطباعة من  HPقابلة إلعادة التدوير من خالل برامج إعادة التدوير المتوفرة للجمهور.
للحصول على معلومات حول مواد طباعة التصميمات العريضة من  ،HPالرجاء زيارة .HPLFMedia.com

الرجاء إعادة تدوير أجهزة الطباعة بالتصميمات العريضة ومستلزمات
الطباعة الخاصة بك.
اكتشف كيفية القيام بذلك من موقعنا على الويب
hp.com/ecosolutions

 .© Copyright 2018 HP Development Company, L.Pالمعلومات الواردة بهذه الوثيقة عرضة للتغيير دون إشعار مسبق .وتقتصر الضمانات الوحيدة لمنتجات  HPوخدماتها على تلك المعلن عنها ضمن
إضافيا .وتخلي شركة  HPمسؤوليتها عن أي أخطاء فنية أو تحريرية أو أي أخطاء
ضمانا
بنود بيان الضمان الصريح المرفق مع مثل هذه المنتجات والخدمات .وال يوجد هنا ما يمكن تفسيره على أنه يشلك
ً
ً
ناتجة عن السهو واإلغفال وردت في هذا المستند.
 ،4AA7-1557AREيناير 2018
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12
ورق مصقول ثقيل الوزن من H P
 1067مم ×  30,5م ( 42بوصة ×  100قدم)

Q6581A

طابعة ببكرة ورق واحدة 126 :كجم ( 278رطالً )
طابعة ببكرتي ورق 128 :كجم ( 282رطالً )

المضم ن من HP
 HP Clickو HP Utilityلنظام  Macو Windowsو HP WebJet Adminوخادم الويب
ّ
و HP JetAdvantage Security Managerو HP Partner LinkوHP MPS

طابعة  HP DesignJet T1700dr PostScriptبمقاس  44بوصة

CN538A

 710 × 770 × 1955مم ( 28 × 30.3 × 77بوصة)

محتويات صندوق طابعة  HP DesignJet T1700ورؤوس طباعة وخراطيش حبر تمهيدية وحامل الطابعة وعمود
دوران وملصق اإلعداد ومعلومات تمهيدية والضمان وبطاقات الطابعة وأطقم الملصقات
المنتج

W6B56A

طابعة  HP DesignJet T1700drبمقاس  44بوصة

طابعة  HP DesignJet T1700 PostScriptبمقاس  44بوصة

G6H50B

ظاهرية سعة  128ج ب 9وقرص ثابت ذاتي التشفير (تشفير  )AES-256سعة  500ج ب

 Ethernetو Fast Ethernetو Gigabit Ethernetو10/100/1000Base-T
 Ethernet( 802.3و 802.3uو)802.3ab؛ منفذ  USB Type-Aمضيف

W6B55A
1VD87A

الملحقات

بكرات الورق 279 :إلى  1118مم ( 11إلى  44بوصة)
الورق 210 :إلى  279إلى  1676 × 1118مم
( 8.3إلى  11إلى  66 × 44بوصة)
الورق القياسي A4 :و  A3و  A2و  A1و  A0( Aو  Bو  Cو  Dو )E

برنامج تشغيل  HPلنظام  Windowsو MAC OS Xوالطباعة مباشرة
من محرك أقراص  USBمحمول والطباعة عن طريق البريد
اإللكتروني وتطبيق  HP Smartوبرنامج الطباعة HP Click
و HP Print Service for Androidوبرنامج تشغيل Apple AirPrint

ميزات األمان

المنتج

 6بيكوليتر

 3رؤوس عامة ،لونين للك منها :أسود غير المع وأصفر/سماوي
وأرجواني/رمادي وأسود للصور

المناولة

المقاس

معلومات حول الطلب

طابعة  HP DesignJet T1700بمقاس  44بوصة

