ورقة بيانات

تجهيزات ذوي االحتياجات الخاصة من HP
توصيل األشخاص بقوة التكنولوجيا

تستثمر  HPفي الوسائل التكنولوجية لذوي االحتياجات الخاصة باعتبارها جزء

أصيل من مهمتها إلنشاء بيئة شاملة تركز على توصيل األشخاص بالتكنولوجيا التي

يستخدمونهاُ .صممت تجهيزات ذوي االحتياجات الخاصة من  HPبهدف إزالة العوائق
بين المستخدمين وطابعات  Enterprise MFPمتعددة المهام والماسحات الضوئية

لديهم للحصول على تجربة وصول إلى األجهزة أكثر سالسة لجميع األشخاص في

لك ماكن .يتضمن هذا الحل الذي يحتوي على ثالثة وظائف في جهاز واحد ملصقات
"برايل" وملصقات لمسية مخصصة ومقبض وصول ولوحة مفاتيح كبيرة BigKeys

 ،LXبحيث يتمكن المستخدمون من العمل بلك سهولة وبإماكنيات اكملة.

تتضمن تجهيزات ذوي االحتياجات الخاصة من  HPما يلي:
ملصقات "برايل" المتراكبة والملصقات اللمسية

تتيح ملصقات "برايل" المتراكبة والملصقات اللمسية لذوي الصعوبات في اإلبصار توجيه أنفسهم
نحو الطابعة والتنقل بين أدراج اإلدخال/استقبال المطبوعات واستخدام لوحة التحكم ولوحة المفاتيح
بشلك أفضل .وقد تم تكبير ملصقات أغطية مفاتيح "برايل الموحدة باإلنجليزية" بحيث يتمكن لك من
الموظفين المبصرين والذين يستخدمون طريقة "برايل" في القراءة من التفاعل مع لوحة المفاتيح.
أيضا هذه التجهيزات ملصقات إضافية يمكن وضعها في أماكن مهمة على الطابعة متعددة
تتضمن ً
المهام للحصول على دعم أفضل لعملية التنقل.

•يمكن للمستخدمين وضع ملصقات أغطية مفاتيح "برايل" المتينة على لوحات مفاتيح معتمدة ،مثل
 BigKeys LXأو أي لوحة مفاتيح .HP Flow MFP
•تتيح الملصقات اإلضافية لمستخدمي طريقة "برايل" تحديد أماكن الميزات شائعة االستخدام على
أجهزة  HPبثقة.
•تم تكبير الملصقات بحيث يتمكن جميع الموظفين من تشغيل الطابعات وإكمال المهام بكفاءة.

مقبض الوصول من HP

ُصمم "مقبض الوصول من  "HPلمساعدة األشخاص الذين يستخدمون كراسي متحركة في رفع
غطاء وحدة التغذية التلقائية للمستندات وخفضه ،وتحريك المستندات على زجاج الماسحة الضوئية،
وضبط موجهات وحدة تغذية المستندات.
•تم تزويد مقبض الوصول من  HPبحزام معصم مزدوج الوظائف ،حيث إنه يضاعف الثبات أثناء
بعيدا عن ماكن االستخدام عند عدم الحاجة إليه.
االستخدام ،ويتيح التخزين
ً
•يعزز التصميم المريح من إنتاجية الموظفين وراحتهم في وضع الجلوس.
•يساعد الرأس الذي ال يسبب األذى في حماية المقبض عن طريق تقليل احتمال االحتاكك بالجهاز.

لوحة مفاتيح BigKeys LX
تحتوي لوحة مفاتيح  BigKeys LXعلى مفاتيح كبيرة بمقاس  25مم ×  25مم لتناسب الموظفين الذين
يعانون من قصور في الحركة وضعف البصر .ويمكن للموظفين االستفادة من لوحة مفاتيح تسهل
رؤيتها وتوصيلها بالطابعات متعددة المهام والماسحة الضوئية من  HPبواسطة .USB

•فالمفاتيح الكبيرة متعددة األلوان ومخطط  QWERTYالمألوف يفيد الموظفين ذوي الصعوبات البصرية.
•تحتوي لوحة المفاتيح المخصصة لذوي االحتياجات الخاصة هذه على مفاتيح موثوقة بنمط النقر،
فقد تم اختبارها من قبل الموردين بنحو ما يزيد عن  10ماليين ضغطة مفاتيح.
•يمكن للمستخدمين التمتع بالثقة بمجرد معرفتهم أن لوحة المفاتيح  BigKeys LXقد تم إدراجها
في القائمة البيضاء بواسطة البرنامج الثابت من  HPبحيث يمكنهم استخدامها بأمان.

ورقة بيانات | تجهيزات ذوي االحتياجات الخاصة من HP

تكنولوجيا سهلة الوصول للجميع
ملصقات "برايل"
وملصقات لمسية

اإلعاقة البصرية
الاكملة

الرؤية المحدودة

اإلعاقة البدنية

قصور الحركة

مقبض الوصول
من HP
لوحة مفاتيح
BigKeys LX

مواصفات تجهيزات ذوي االحتياجات الخاصة من HP
تجهيزات ذوي االحتياجات الخاصة من HP

اسم الطراز
رقم المنتج

2TD64A

األبعاد األساسية للحزمة

 683مم ×  230مم ×  95مم

بلد المنشأ

المكسيك

 2.08كجم

الوزن األساسي للحزمة

المنتجات المتوافقة
(الطابعات متعددة المهام والماسحات
الضوئية من  HPبمقاس  A3و  A4من فئة
المزودة بالبرنامج الثابت
Enterprise
ّ
 FutureSmart 4.5أو أحدث)

سلسلة طايعات HP LaserJet Enterprise/Managed MFP
 M527متعددة المهام

سلسلة طابعات HP Color LaserJet Managed MFP E876XX
المدارة متعددة المهام باأللوان

سلسلة طابعات HP Color LaserJet Enterprise/Managed MFP
 M577متعددة المهام باأللوان

سلسلة طابعات HP Color PageWide Enterprise MFP 586
متعددة المهام باأللوان

سلسلة طابعات  HP LaserJet Managed MFP E625XXالمدارة
متعددة المهام

سلسلة طابعات HP Color PageWide Enterprise MFP 78X
متعددة المهام باأللوان

سلسلة طايعات HP LaserJet Enterprise/Managed MFP
 M63Xمتعددة المهام

سلسلة طابعات HP Color PageWide Managed MFP
 E58650المدارة متعددة الوأئف باأللوان

سلسلة طابعات HP Color LaserJet Enterprise/Managed MFP
 M68Xمتعددة المهام باأللوان

سلسلة طابعات HP Color PageWide Managed MFP
 E776XXالمدارة متعددة الوأئف باأللوان

سلسلة طايعات HP LaserJet Enterprise/Managed Flow MFP
 M830متعددة المهام

الطراز األساسي لسلسلة طابعات HP Color PageWide
 Managed Flow MFP E776zالمدارة متعددة المهام باأللوان

سلسلة طابعات HP Color LaserJet Managed MFP E675XX
المدارة متعددة المهام باأللوان

الطراز األساسي لسلسلة طابعات HP Color PageWide
 Managed MFP E776المدارة متعددة المهام باأللوان

سلسلة طابعات HP Color LaserJet Enterprise/Managed MFP
 M775متعددة المهام باأللوان

ترخيص سلسلة طابعات HP Color PageWide Managed
 MFP E776XXمتعددة المهام باأللوان

سلسلة طابعات HP Color LaserJet Enterprise/Managed Flow
 MFP M880متعددة المهام باأللوان

سلسلة المرسل الرقمي HP Flow 8500

سلسلة طايعات HP LaserJet Enterprise/Managed MFP
 M725متعددة المهام

سلسلة طابعات  HP LaserJet Managed MFP E725XXالمدارة
متعددة المهام

سلسلة طابعات HP Color Officejet Enterprise/Managed
 MFP X585متعددة المهام باأللوان
سلسلة HP ScanJet Enterprise Flow N9120

سلسلة طابعات  HP LaserJet Managed MFP E825XXالمدارة
متعددة المهام

ملصقات "برايل" والملصقات اللمسية
مقبض الوصول من HP
وزن مقبض الوصول من HP

سلسلة طابعات HP Color LaserJet Managed MFP E778XX
المدارة متعددة المهام باأللوان

مالحظة :يمكن استخدام ملصقات أغطية مفاتيح "برايل" على لوحة مفاتيح الطابعات  Flow MFPمتعددة المهام او لوحات
مفاتيح الجهات الخارجية .ويمكن استخدام الملصقات اللمسية حسب الحاجة في أماكن مختلفة على الجهاز.

مالحظة :يمكن استخدام مقبض الوصول من  HPلمساعدة الشخص على الوصول إلى الماسحة الضوئية المسطحة وغطاء
وحدة التغذية التلقائية للمستندات .فهو ال يسبب األذى ،وذلك بفضل مقبض اإلمساك اإلضافي وحزام المعصم الذي يوفر
الثبات والتخزين.
 0.202كجم.

أبعاد مقبض الوصول من HP

 613مم ×  91مم ×  25مم.

طول لوحة المفاتيح

 177.8مم ×  482.6مم

لوحة مفاتيح BigKeys LX
مقاس لوحة المفاتيح

موصل USB
طول الكبل

معتمد منENERGY STAR®

 25مم مربع

مضمن
ّ
 17.78سم ،غير ملفوف
		
متوافق مع معيار EN 301 549

متوافق مع TAA
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