نظرة عامة على ملصقات األمان الموجودة
على خراطيش الحبر من HP

برنامج ماكفحة التزييف والغش ( )ACFمن  HPلحماية شراكء قنوات البيع
والعمالء في منطقة أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا
يوليو 2018

تبعا لخيار اللغة
يلخص الجدول أدناه أي خراطيش حبر  HPأصلية تطرح وعليها ملصق ،وذلك ً
ورقم االختيار على العلبة .قد يكون لديك سبب وجيه للشك في حالة عدم وجود ملصق أمان
على المنتجات المدرجة في األقسام الزرقاء.

فيما يلي أماكن العثور على أرقام االختيار
وخيارات اللغة على علب خراطيش الحبر
األصلية من  HPفي أوروبا والشرق األوسط
وأفريقيا (:)EMEA

(تنبيه :ال تحتوي علب الخراطيش التي عليها خيارات متعدة
بدل من خيارات اللغة -على أي إشارات على العلبة)اللغات
ً

خيار اللغة

اللغات على الصندوق

أرقام االختيار

الملصق
(نعم/ال)

BA3

اإلنجليزية و البولندية و الهنغارية و التشيكية
و السلوفاكية

UUQ

,304 ,302XL ,302 ,301XL ,301 ,300XL ,300
,344 ,343 ,342 ,339 ,338 ,337 ,336 ,304XL
,364 ,363XL ,363 ,351XL ,351 ,350XL ,350
364XL

نعم

BGX/BGY

اإلنجليزية و الروسية و الفرنسية و البولندية و ,303 ,57 ,56 ,28 ,27 ,22XL ,22 ,21XL ,21
901XL ,901
التشيكية و الهنغارية
 :BGXاإلنجليزية و األلمانية و الفرنسية و
اإليطالية و الهولندية و الروسية
 :BGYاإلنجليزية و األسبانية و البرتغالية و
البولندية و التشيكية

,932 ,920XL ,920 ,907XL ,903XL ,903
,935XL ,935 ,934XL ,934 ,933XL ,932XL
,953XL ,953 ,951XL ,951 ,950XL ,950
957XL

BFW

الروسية و التركية و اإلنجليزية و الفرنسية
و العربية

300b ,46* ,21b

نعم

704 ,703

نعم

BHK/BHL

 :BHKاإلنجليزية و الروسية و البولندية و
الهنغارية و التشيكية و السلوفاكية
 :BHLاإلنجليزية و الفرنسية و العربية و
اليونانية و التركية و البرتغالية

655 ,652XL ,652 ,651XL ,651 ,650

نعم

,129 ,123XL ,123 ,122XL ,122 ,121
,140 ,138 ,136 ,135 ,134 ,132 ,131 ,130
178 ,177XL** ,177** ,141XL ,141 ,140XL

نعم

C4902BA3

AR4
445

رقم االختيار

خيار اللغة

هذه النظرة العامة تخضع لتحديثات منتظمة.
يرجى الوصول إلى اإلصدار الحالي عبر
hp.com

اللغات CISMEA
المتعددة
اللغات CISMEA
المتعددة

اإلنجليزية و الروسية و البولندية و التشيكية و GT52 ,GT51XL
السلوفاكية و التركية و العربية

اللغات األوربية
المتعددة
ABE/UUS

BA1

*

**

اإلنجليزية و البولندية و الهنغارية و التشيكية
و السلوفاكية و سلوفينيا و الروسية و التركية

اإلنجليزية و الفرنسية و الروسية

اللغات األوربية
المتعددة

تتوفر فقط في دول مختارة؛ يمكن أن تختلف اللغات
الموجودة على العلبة.
نظرا لقيود المساحة ،فإن ملصق األمان الموجود على
ً
علب خرطوشة  HP 177يحجب الصور .هذا التصميم
ثم ،ال يوجد ما يستدعي الريبة.
ومن
مقصود،
المعتاد
غير
َّ

اإلنجليزية و التركية

900

األوربية
Combo Pack
اللغات المتعددة
حول العالم

اإلنجليزية و األلمانية و الفرنسية و الهولندية
و األسبانية و البرتغالية و اإليطالية

31 ,30

اإلنجليزية و األلمانية و الفرنسية و الهولندية
و األسبانية و البرتغالية و اإليطالية و البولندية
و التشيكية و الروسية

),913A ,78(D) ,78 ,45 ,23(D) ,17 ,15(DE
973X ,971XL ,971 ,970XL ,970

 :ABEاإلنجليزية و األسبانية و البرتغالية و
أيضا
اإليطالية (في بعض األحيان ً
تركية ويونانية)
 :UUSاإلنجليزية و األلمانية و الفرنسية و
الهولندية و اإليطالية و الدانمركية

,62* ,57 ,56 ,28 ,27 ,22XL ,22 ,21XL ,21
*901XL ,901 ,62XL

األلمانية و الفرنسية و اإليطالية و الهولندية

اإلنجليزية و األلمانية و الفرنسية و األسبانية
و اإليطالية و البرتغالية و الهولندية و البولندية
و التشيكية و الروسية
اللغة االنجليزية و الفرنسية الكندية و
األسبانية األمريكية الالتينية و األلمانية و
الصينية و الصينية المبسطة و البرتغالية
البرازيلية

940XL ,940 ,348 ,110 ,88XL ,11 ,10

,303 ,302XL ,302 ,301XL ,301 ,300XL ,300
,339 ,338 ,337 ,336 ,304XL ,304 ,303XL
,351XL ,351 ,350XL ,350 ,344 ,343 ,342
364XL ,364 ,363XL ,363
364XL ,364 ,363XL ,363

,303XL ,303 ,302 ,300/300 ,56/57 ,21/22
,903XL ,350/351 ,338/343 ,364 ,304
953XL ,950/951 ,932/933
( 70 ,38رؤوس الطباعة)

تعرف على المزيد من الموقع
hp.com/go/anticounterfeit
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 = EMEAأوروبا والشرق األوسط وأفريقيا
البريد اإللكتروني لبرنامج ACF

موقع ويب برنامج HP ACF
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