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قوة العمل التي تحتاج إليها لطباعة تطبيقات مخصصة

الحصول على جودة رائعة بجميع السرعات
الطباعة بسرعات عالية –  120م1290( ²
قدم/)²س – 2ومنع االرتباط بفضل HP
 Dynamic Swath Alignmentوتقنية
.OMAS

احصل على جودة فائقة ال تتأثر باألشعة
فوق البنفسجية للمهام الداخلية– 2
واستمتع بانتقاالت سلسة وجودة صورة
واضحة إلى جانب المحافظة على
ملمس مواد الطباعة.
التعامل مع مهام التجانب بثقة – اتساق
األلوان ≤ ( dE2000 1بنسبة  %95من
األلوان) في وضع التجانب4.

زيادة وقت التشغيل مع المحافظة على
التحكم

تساعدك  HPفي الحفاظ على جاهزيتك
واستمرارك في العمل بتقديم الدعم
المباشر ،بما في ذلك التشخيص عن ُب عد
من .HP5
تعامل مع ذروة اإلنتاج بدون مخاطر -
فقد تم تصميم هذه الطابعة واختبارها
لطباعة ما يصل إلى  35000م/²شهرًي ا
( 350000قدم/²شهر ا)1.
ًي

تمكن من المحافظة على التحكم في
الوضع المحلي وعبر اإلنترنت – بفضل
تطبيق H P Print Beat 5وإنارة حالة
الطابعة و .HP Latex Mobile6

قلل التاكليف
يمكنك توفير الوقت والمال إلى جانب
الصيانة التلقائية بدون الحاجة إلى إجراء
صيانة يومية لرأس الطباعة.

تقليل تاكليف العمالة  -إذ يمكن لمشغل
واحد إدارة ما يصل إلى أربع طابعات في
نفس الوقت.

المساعدة في خفض التاكليف – تمتع
باستخدام لفات شديدة التحمل من أجل
تغييرات أقل للفة ومستلزمات حبر HP
بسعة  10لترات للعمليات الليلية.

لمزيد من المعلومات ,تفضل بزيارة http://www.hp.com/go/latex3600
انضم إلى المجتمع واعثر على األدوات وتحدث مع الخبراء .تفضل بزيارة مركز معرفة  HP Latexعلى موقع /https://lkc.hp.com
 1تمت الطباعة في الوضع "الخارجي" ( 3مسارات باستخدام  6ألوان بنسبة .)%80
 2استنا دًا إلى اختبارات  HPالداخلية للمطبوعات التي تمت طباعتها باستخدام وضع الجودة العالية الداخلية ( 6مسارات باستخدام  6ألوان بنسبة  )%100بمساحة  77م 830( ²قدم/)²س مقارنة باألداء المماثل لطابعات محددة
بتقنيات األشعة فوق البنفسجية بقيمة أقل من  400000يورو اعتباًر ا من مارس .2017
 3ﻢ ﻗﻴﺎس اﺧﺘﻼف اﻟﻠﻮن داﺧﻞ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ ﻋﻨﺪ ﻃﺒﺎﻋﺘﻪ ﻣﻊ ﺗﺠﺎﻧﺐ ﻣﻮاد اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ اﻟﻤﺤ ﺴﻨﺔ ﻟﻠﺘﺒﻠﻴﻂ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮن ﺑﺄﻗﺼﻰ اﺧﺘﻼف ﻓﻲ اﻟﻠﻮن dE2000 (95% 1ﻣﻦ اﻷﻟﻮان( ﻓﻲ اﻟﻮﺿﻊ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻟﻠﺘﺠﺎﻧﺐ" .وﻗﺪ ﺗﻢ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻋﻠﻰ ورق
اﻟﺤﺎﺋﻂ  Ahlstrom 5087ﺑﺤﺎﻟﺔ ﻃﺒﺎﻋﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮة ﻓﻲ وﺳﻂ ﻣﺴﺘﻘﺮ وﻃﺎﺑﻌﺔ رﻣﺰﻳﺔ .وﻳﺨﻀﻊ إﺟﺮاء ﻗﻴﺎﺳﺎت اﻧﻌﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺪف ﻣﻠﻮن  943ﻹﻧﺎرة ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ  ،CIE D50ووﻓ ًﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﻴﺎر  CIEDE2000ﺣﺴﺐ ﻣﻌﻴﺎر CIE Draft Standard DS 014-
 4تتطلب خدمات المراقبة والتشخيصات عن ُب عد من  - HPبما في ذلك الوصول إلى تطبيق  - HP Print Beatترقية لعقد الخدمة مع .HP
 5اﺳﺘﻨﺎ ًد ا إﻟﻰ اﺧﺘﺒﺎر HPاﻟﺪاﺧﻠﻲ ،ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻄﺎﺑﻌﺔ HP Latex 3600اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ذروة اﻹﻧﺘﺎج ﺑﺸ ﻣﻮﺛﻮق ﺑﺈﻧﺘﺎج ﻳﺼﻞ إﻟﻰ  35000م/²ﺷﻬﺮ ) 350000ﻗﺪم/²ﺷﻬﺮ( )ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام  6ﻣﺴﺎرات( .ﻳﻮﺻﻰ ﺑﻌﺪم ﺗﻜﺮار اﻹﻧﺘﺎج
اﻟﺸﻬﺮي ﺑﻬﺬا اﻟﺤﺠﻢ ﻓﻘﺪ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺻﻴﺎﻧﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ.
 6يتوافق  HP Latex Mobileمع نظام التشغيل  Android™ 4.1.2أو أحدث ونظام التشغيل  iOS 7أو أحدث ويتطلب اتصال الطابعة والهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي باإلنترنت.
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المواصفات الفنية
طباعة

أوضاع الطباعة

دقة الطباعة
أنواع الحبر

خراطيش الحبر

حجم الخرطوشة
رؤوس الطباعة

اعتمادية الطباعة على
المدى الطويل

معلومات الطلب

 27م/²س ( 290قدم/²س)  -المواد عالية التشبع الم ضاءة خلفًي ا ( 18مسا ًر ا و  6ألوان بنسبة )%230؛  44م/²س (470
قدم/²س)  -األقمشة وألواح الرسم ( 10مسارات و  6ألوان بنسبة )%170؛  77م/²س ( 830قدم/²س)  -جودة عالية
داخلية ( 6مسارات و  6ألوان بنسبة )%100؛  120م/²س ( 1290قدم/²س)  -خارجي ( 3مسارات و  6ألوان بنسبة
)%80؛  180م/²س ( 1950قدم/²س)  -لوحات اإلعالنات (مسارين و  4ألوان بنسبة )%70
حتى  1200 × 1200نقطة في البوصة
أحبار  HP Latexالمعتمدة على الماء

( 7أسود وسماوي وسماوي فاتح وأرجواني فاتح وأرجواني وأصفر ومحّس ن )HP Latex
 10لترات

 2( 7سماوي/أسود و  2أرجواني/أصفر و  2سماوي فاتح/أرجواني فاتح ووحدة تحسين )HP Latex

أق صى تفاوت لأللوان ( %95من األلوان) ≤ dE2000 2؛ ≤  dE2000 1في الطباعة على األلواح المقسمة

1

وسائط الطباعة
المناولة

وحدة تبديل من لفة إلى لفة ،وحدة سقوط حر من اللفة ،لفتان ،وحدة من اللفوة إلى وحدة التجميع ،لوحات
م صمتة على الوجهين ،لوحات م ضاءة من الخلف على الوجهين (اختيارية) ،وحدة تجميع حبر (اختيارية)

أنواع مواد الطباعة
حجم اللفة

األشرطة اإلعالنية والفينيل ذاتي االلت صاق واألغشية والورق العادي وورق الحائ ط وقماش الرسم والمواد
2
االصطناعية واألنسجة الشبكية واألنسجة واألقمشة

حتى  3.2م (لفة واحدة)؛ حتى  1.55 × 2م (لفتان)

وزن اللفة

حتى 3 00 كجم (لفة واحدة)؛ حتى 2 × 2 00 كجم (لفتان)

قطر اللفة
الُس مك

التطبيقات
إماكنيات االتصال
الواجهات

 40سم

حتى 0 ,4 مم (افتراضي)؛ حتى 2 ,0 مم (مع تخ صيص ارتفاع الحامل)

الطابعة

محتويات صندوق
المنتج

طابعة HP Latex 3600؛ رؤوس طباعة HP 881 Latex؛ بكرة تنظيف HP 881 Latex؛ عمودا دوران بحجم  126بوصة ()2؛
أعمدة دوران مقسمة للفتين لطابعة HP Latex ()4؛ طقم دعم مركزي لبكرتين  HP Latexولوحة اإلرساء؛ خادم
الطباعة الداخلي من HP؛ برنامج الوثائق؛ دليل المستخدم؛ حوامل بحواف لمواد الطباعة ()4؛ قواطع مدمجة ()4؛
نماذج لمواد الطباعة األصلية من HP؛ مستلزمات التنظيف؛ دعامتا عمود دوران ()2؛ مسدس هواء م ضغوط

5 86 × 1 93 × 2 16 سم

 2640كجم

النطاقات البيئية

درجة الحرارة عند التشغيل من  15إلى  30ºدرجة مئوية
درجة الرطوبة أثناء التشغيل من  20إلى  %70رطوبة نسبية (بدون تكثف)

ضغ ط ال صوت

< 67ديسيبل (أ) (عند التشغيل) 60 ،ديسيبل (أ) (في وضع الخمول)

االستهالك

 10كيلوواط (نموذجي)  -الوضع الداخلي عالي الجودة ( 6مسارات) 11 ،كيلوواط (نموذجي)  -الوضع الخارجي (3
مسارات)

الطاقة

االعتماد
السالمة

متوافقة مع IEC 60950-1+A1+A2؛ االتحاد األوروبي (متوافقة مع  LVDو MDو E N60950-1و E N12100-1وEN
 ISO13849-1و  E N60204-1و)E N1010-1؛ روسيا وروسيا البي ضاء واكزاخستان ()EAC

التوافق الكهرومغناطيسي يتواف الجهاز مع متطلبات الفئة A بما في ذلك :متطلبات االتحاد األوروبي (توجيه E MC)
المواصفات البيئية

الضمان

مستلزمات الطباعة األصلية من HP

رأس طباعة HP 881 باللون األصفر/األرجواني Latex
رأس طباعة HP 881 باللون السماوي/األسود Latex
رأس طباعة HP 881 باللوني األرجواني الفاتح/السماوي الفاتح Latex
رأس طباعة محِّس ن HP 881 Latex
بكرة تنظيف HP 881 Latex
 1لتر
خرطوشة طباعة حبرية HP 3M 891 سماوية Latex سعة  0
 1لتر
خرطوشة طباعة حبرية HP 3M 891 أرجواينة Latex سعة  0
خرطوشة طباعة حبرية HP 3M 891 صفراء Latex سعة 1 0 لتر
خرطوشة طباعة حبرية HP 3M 891 سوداء Latex سعة 1 0 لتر
خرطوشة طباعة حبرية HP 3M 891 سماوية فاتحة  atex Lسعة 1 0 لتر
خرطوشة طباعة حبرية HP 3M 891 أرجوانية فاتحة  atex Lسعة 1 0 لتر
خرطوشة طباعة حبرية HP 3M 891 مع محّس ن التكس سعة 1 0 لتر

CR327A
CR328A
CR329A
CR330A
CR339B
G0Y72A
G0Y73A
G0Y74A
G0Y75A
G0Y76A
G0Y77A
G0Y78A

مواد الطباعة األصلية العريضة التصميم من HP

Gigabit Ethernet (1000Base-T)

 1880كجم

صوتيات

1ML40A
CZ059A
CZ065A
D9Z41B
F1V49A
J8J14A
L2E28A
M2J33A
T4E58B

الصيانة والدعم

الطابعة

الشحن

الملحقات

طقم حامل الحافات  P Latex 3000
H
عمود دوران من ألياف الكربون لسلسلة  HP 1000/3000مقاس  126بوصة
طقم جمع الحبر HP Latex 3000
برنامج HP Large Format Onyx Thrive RIP
طقم تجميع رغوة الحبر HP Latex 3000
طقم نهاري ليلي على الوجهين HP Latex 3000
HP Latex Jumbo Dual Roll Split Spindles
مق صات مدمجة HP Latex
طقم خادم لمواد الطباعة HP Latex

الالفتات؛ لوحات العرض؛ رسومات المعارض والفعاليات؛ الفتات العرض الخارجي؛ المل صقات الداخلية؛ صناديق
اإلعالنات الم ضاءة  -األغشية الرقيقة؛ نقاط الشراء/البيع؛ األنسجة؛ الرسومات المطبوعة على المركبات

األبعاد (العرض × الطول × االرتفاع)

الوزن

1HA07A

فينيل ل صق ثابت المع من HP (متوافق مع معايير R EACH )3؛ شري ط بوليستر بإضاءة خلفية من HP  4؛ ورق حائ ط ناعم
متين خا ٍل من البولي فينيل لكوريد من ( HPمعتمد من R EACH  3وFSC®  5و UL GREENGUARD GOLD )6؛ ورق مل صقات
فاخر من HP ( 4معتمد من ®FSC )5

5 98 × 1 72 × 1 87 سم

الشحن

المنتج

طابعة HP Latex 3600

توجيه نفايات المعدات الكهربائية واإللكترونية ()W EEE؛ توجيه تقييد استخدام المواد الخطرة ( )RoHSلالتحاد
األوروبي؛ توجيه تسجيل المواد الكيميائية وتقييمها وإصدار التراخيص لها ()REACH؛ متوافقة مع عالمة CE
ضمان محدود لمدة سنة واحدة على األجهزة

لالطالع على القائمة الشاملة بمواد الطباعة العري ضة الت صميم من HP ،يرجى مراجعة HPLFMedia.com.

 1UH14A/1HA07-67066طقم أساسي لزيادة وقت التشغيل HP Latex 3000؛  1VT18A /1HA07-67041طقم
متخ صص لزيادة وقت التشغيل HP Latex 3000؛  1VT19A /1HA07-67008طقم ال صيانة HP Latex 3000؛ 1HA07-
 67012طقم صيانة للخدمة HP Latex 3000؛  1HA07-67013طقم صيانة للخدمة للمنسوجات HP Latex 3000؛
 CZ056-67390طقم صيانة HP Latex 3000؛ عقد دعم اكمل لألجهزة مع ال صيانة الوقائية والمراقبة االستباقية من HP

التلميحات البيئية

1

أف ضل للشراكت/مشغلي الطباعة – ال يلزم وجود تهوية خاصة أو ملوثات هواء خطرة
أف ضل للعمالء والح صول على مزيد من التميز – فهي توفر مطبوعات بدون رائحة تناسب الكثير
2
من األماكن الداخلية
أف ضل للحفاظ على البيئة – ألن شركة  HPت صمم إماكنات استدامة شاملة كميزات قياسية في
طباعة الت صميمات العري ضة.
أحبار  HP Latexهي أحبار معتمدة من UL GREENGUARD GOLD  3لتطبيقات ورق الحائ ط
ُي رجى إعادة تدوير أجهزة الطباعة ومستلزمات الطباعة المؤهلة .اكتشف كيفية القيام بذلك في موقعنا على الويب
على موقعhttp://www.hp.com/ecosolutions :
[ 1] استنادًا إلى مقارنة أجريت بين تقنية أحبار HP Latex مع منافسين لديهم ح صة كبيرة في السوق في شهر ديسمبر
عام 2 013 ،باإلضافة إلى تحليل أوراق بيانات سالمة المواد/أوراق بيانات السالمة التي تم نشرها و/أو التقييم الداخلي.
قد يختلف أداء بعض الخ صائص المعينة باختالف الشراكت المنافسة وتقنية/تركيبة الحبر .ليس من ال ضروري
استخدام أداة تهوية خاصة (مرشح هواء) لتلبية متطلبات OSHA الواليات المتحدة .يمكن تركيب أداة تهوية خاصة حسب
رغبة العميل  -انظر "دليل إعداد الموقع" للح صول على تفاصيل .يجب على العمالء اإللمام بالمتطلبات واللوائح المحلية
الخاصة بلك دولة وااللتزام بها .ال تحتوي على ملوثات الهواء الخطرة وفًق ا لـ E PA Method 311.
 2توجد مجموعة واسعة من مواد الطباعة بأنماط روائح شديدة االختالف .وقد تؤثر بعض مواد الطباعة على أداء روائح
المطبوعات النهائية.
 3يشير اعتماد  UL GREENGUARD GOLDوفق معيار  UL 2818إلى أن المنتجات معتمدة وفًق ا لمعايير UL GREENGUARD
الخاصة باالنبعاثات الكيميائية المنخف ضة في الهواء في األماكن المغلقة أثناء استخدام المنتج .للح صول على المزيد
من المعلومات ،تف ضل بزيارة  http://www.ul.com/ggأو .http://www.greenguard.org
 1قياسات انعاكسية على هدف  943لوًن ا يخ ضع إلنارة قياسية  ،CIE D50ووفًق ا للمعيار  CIEDE2000حسب معيار CIE
 .Draft Standard DS 014-6/E:2012وقد يترتب على المواد األولية ذات اإلضاءة الخلفية التي تم قياسها في وضع النقل
نتائج مختلفة.
2قد يختلف األداء باختالف للمواد المستخدمة — للمزيد من المعلومات ،راجع
 .http://www.hp.com/go/mediasolutionslocatorللح صول على أف ضل النتائج ،استخدم أقمشة ال تتمدد .يلزم وجود
وحدة تجميع حبر اختيارية لألقمشة المسامية.
 3هذا المنتج ال يحتوي على مواد مدرجة على أنها من المواد المثيرة للقلق الشديد ( )155وفًق ا للملحق الرابع عشر
بتوجيه  EU REACHالمنشور في  16يونيو  2014بتركيزات تتجاوز  .%0.1لمعرفة حالة المواد المثيرة للقلق الشديد في
منتجات  ،HPراجع إعالن  HP REACHالمنشور على موقع المنتجات والمستلزمات االستهالكية للطباعة من .HP
 4يختلف مدى توفر برنامج إعادة منتجات وسائ ط الت صميمات العري ضة من  .HPويمكن إعادة تدوير بعض أنواع ورق HP
القابل إلعادة التدوير من خالل برامج إعادة التدوير المتاحة .وقد ال تتوفر برامج إعادة التدوير في منطقتك .راجع موقع
 http://www.HPLFMedia.com/hp/ecosolutionsللح صول على التفاصيل.
 5لالطالع على رمز الترخيص  FSC®-C115319للعالمة التجارية  ،BMGراجع  .http://www.fsc.orgولالطالع على رمز
الترخيص  FSC®-C017543للعالمة التجارية  ،HPراجع  .http://www.fsc.orgال تتوفر جميع المنتجات المعتمدة من
 FSC®في بعض المناطق.
 6يشير اعتماد  UL GREENGUARD GOLDوفق معيار  UL 2818إلى أن المنتجات معتمدة وفًق ا لمعايير UL GREENGUARD
الخاصة باالنبعاثات الكيميائية المنخف ضة في الهواء في األماكن المغلقة أثناء استخدام المنتج .للح صول على المزيد
من المعلومات ،تف ضل بزيارة  http://www.ul.com/ggأو .http://www.greenguard.org
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