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اربح الصفقات عالية القيمة من خالل ميزات مثل الحبر األبيض والطباعة عالية
اإلنتاجية ،وأيًض ا عزز ميزاتك التنافسية من ناحية االستدامة

وّس ع نطاق أعمالك بما يشمل مطبوعات
اللون األبيض حتى تتمكن من إنتاج المهام
األعلى قيمة
و ِّس ع تشكيلة خدماتك لتتمكن من تنفيذ
المهام عالية األرباح التي تشمل
المطبوعات باللون األبيض األكثر نصوًع ا
ورسومات النوافذ1.
استمتع بطباعة اللون األبيض بدون
تعقيدات ،وذلك بفضل نظام إعادة الدو ران
وتنظيف رأس الطباعة تلقائ ًي ا الذي يقلل
من أعباء التنظيف اليدوي.
استفد من سهولة إنتاج مطبوعات ذات
ألوان زاهية بسرعات عالية ،واحصل على
معدالت تباين مذهلة باستخدام درجات
األسود النقية ،باإلضافة إلى نصوص في
منتهى الدقة بحجم  4نقاط.
اآلن يمكنك االختيار من بين مجموعة
كبيرة من أوجه االستخدام التي تشمل
الالفتات/المنسوجات/ورق الملصقات
وألواح قماش الاكنفا وورق الجد ران
والفينيل.

طباعة قوية وذكية وعالية اإلنتاجية
حقق إنتاجية عالية بألوان مشبعة
بسرعات تصل إلى  36متر/²الساعة
لمطبوعات االستخدامات الخارجية،2
وتمتع بميزة تحميل مواد الطباعة بدون
محور دو ران.
تحكم في إجراءات الطباعة في أي وقت
ومن أي ماكن باستخدام أدوات HP
 ،PrintOSوحقق النمو مع تدريبات HP
.Learn

تمكن من المعالجة السريعة لعمليات
إعادة الطباعة والمهام متعددة ال ُن سخ
بفضل لوحة التحكم الذكية ،وتمكن من
تخزين ما يصل إلى  100مهمة.
ساعد على تقليل نفقات التشغيل
باستخدام خراطيش حبر  HPسعة 3
لترات الموفرة في التلكفة ،والتي يمكن
تغييرها أثناء تشغيل الطابعة.

عزز ميزاتك التنافسية من ناحية االستدامة
باستخدام أحبار HP Latex
يتجسد معنى االبتاكر في أحبار HP
 Latexالمائية ،فهي ال تحتوي على
ملوثات هواء خطرة 3أو ملصقات تحذيرية
بشأن المخاطر الصحية ،كما أنها عديمة
الرائحة4.
إعادة تدوير الكرتون الخارجي المضمن
في خراطيش الحبر الكرتونية الصديقة
للبيئة من  HPوفًق ا لألنظمة المحلية5.
اختر من بين مجموعة كبيرة من مواد
الطباعة المتوافقة الصديقة للبيئة6.

مطبوعات  HP Latexقابلة إلعادة التدوير
وقابلة لإلرجاع وغير خطرة ويمكن
التخلص منها بأمان.7

لمزيد من المعلومات ,تفضل بزيارة http://www.hp.com/go/latex800series
انضم إلى المجتمع واعثر على األدوات وتحدث مع الخبراء .تفضل بزيارة مركز معرفة  HP Latexعلى موقع /https://lkc.hp.com

تم تصميم هذه الطابعة لتعمل فقط مع الخراطيش المزودة بشريحة جديدة أو ُم عاد استخدامها من  ،HPوهي تستخدم تدابير األمان الديناميكي لحظر الخراطيش التي تستخدم شريحة من غير صنع
 .HPوستحافظ تحديثات البرامج الثابتة الدورية على فعالية هذه التدابير وستحظر الخراطيش التي اكنت تعمل سابًق ا .تسمح شريحة ُم عاد استخدامها من  HPباستعمال الخراطيش الُم عاد استخدامها
وتصنيعها وتعبئتها .ستجد مزيًد ا من المعلومات علىhttp://www.hp.com/learn/ds :
 1تستند درجة اللون األبيض األكثر نصوًع ا إلى معيار  ISO/DIS 23498مقارنة بالبدائل من إنتاج الشراكت المنافسة التي تستخدم تقنيات أحبار المذيبات واألشعة فوق البنفسجية في المنتجات التي يقل سعرها عن 50,000
دوالر أمريكي اعتباًر ا من مايو  .2020وقد ُأ جري االختبار على فينيل ذاتي اللصق أسود معتم (الطول* - 4.16 :أ 0,48 :إلى ب )2,34 :في وضع الطباعة فائق النقاء بنسبة  %160باستخدام خرطوشة الحبر األبيض HP 873 Latex
سعة  3لترات .التعتيم البصري = .%91
 2وضع االستخدامات الخارجية (الفتات) باستخدام  4مرات مرور بنسبة  .%100استنا ًد ا إلى اختبار  HPالداخلي في سبتمبر  2020على شرائح فيلم  .Avery 3001وقد تختلف سرعة الطباعة نظرًا آللية الطباعة التكيفية لتجنب
عيوب جودة الصورة.
 3تم اختبار أحبار  HP Latexمن حيث معيار "ملوثات الهواء الخطرة" ،كما هو محدد في "قانون الهواء النقي" ،وفق "أسلوب  311لواكلة حماية البيئة بالواليات المتحدة" (تم إجراء االختبارات عام  )2013ولم يتم الكشف عن أي
ملوثات.
 4توجد مجموعة واسعة من مواد الطباعة بأنماط روائح شديدة االختالف .وقد تؤثر بعض مواد الطباعة على مستوى روائح المطبوعات النهائية.
 5يمكن إعادة تدوير الكرتون الخارجي لخرطوشة الحبر بنسبة  ،%100من خالل البرامج المحلية الستعادة الورق المقوى/الورق.
 6راجع http://www.hp.com/go/mediasolutionslocator
 7يمكن إعادة تدوير معظم مواد الطباعة الورقية للتصميمات العريضة من  HPعن طريق برامج إعادة التدوير المتاحة للجمهور أو وفًق ا للممارسات الخاصة بالمنطقة .فبعض مواد الطباعة من  HPمؤهلة لإلعادة من خالل برنامج
استعادة "مواد التصميمات العريضة من  "HPالمجاني بسيط اإلجراءات .وقد ال تتوفر البرامج في منطقتك .راجع موقع  http://www.HPLFMedia.com/hp/ecosolutionsللحصول على التفاصيل .مواد طباعة التصميمات العريضة
من  HPغير المطبوعة والمطبوعة باستخدام أحبار  HP Latexاألصلية غير خطرة ويمكن التخلص منها بأمان .اتصل بالسلطة المحلية إلدارة النفايات للحصول على اإلرشادات الخاصة بالمنطقة المحلية.
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المواصفات الفنية
طباعة

أوضاع الطباعة

دقة الطباعة
أنواع الحبر

خراطيش الحبر

حجم الخرطوشة
رؤوس الطباعة
اعتمادية الطباعة على
المدى الطويل

وسائط الطباعة
المناولة

معلومات الطلب

 122متر/²الساعة  -أق صى سرعة (مرور واحد)
 36متر/²الساعة  -سرعة عالية ( 4مرات مرور)
 25متر/²الساعة  -إنتاجية عالية ( 6مرات مرور)
 20متر/²الساعة  -جودة اإلنتاج ،المنسوجات والمطبوعات الم ضاءة خلفًي ا ( 8مرات مرور)
 17متر/²الساعة  -المطبوعات عالية التشبع ( 12مرة مرور)
 14متر/²الساعة  -المنسوجات والمطبوعات عالية التشبع الم ضاءة خلفًي ا ( 14مرة مرور)
 17متر/²الساعة  -نقطة بي ضاء ()%60
 9متر/²الساعة  -طباعة األبيض فوق األلوان ()%60
 3متر/²الساعة  -طباعة األبيض تحت األلوان ()%100
1
 2متر/²الساعة  3 -طبقات في اليوم والليلة ()%160

حتى  1200 × 1200نقطة في البوصة
أحبار  HP Latexالمعتمدة على الماء

( 9أسود ،سماوي ،سماوي فاتح ،أرجواني فاتح ،أرجواني ،أصفر ،أبيض ،محّس ن  ،HP Latexطبقة إضافية )HP Latex
 3لترات

 2( 10سماوي/أسود 2 ،أرجواني/أصفر 2 ،سماوي فاتح/أرجواني فاتح 2 ،أبيض 1 ،محّس ن ، HP Latex  1طبقة إضافية
)HP Latex
 95%من األلوان ≤ d E2000 1.5

2

التغذية بالبكرة ،بكرة سحب ،بكرة ماسحة  ، 3أداة توفير مواد الطباعة ،مقص أفقي آلي (للفينيل ،والالفتات ولوحات
قماش الاكنفا  ، 4ومواد الطباعة الورقية ،وشرائح الفيلم)

أنواع مواد الطباعة
حجم اللفة

الالفتات والفينيل ذاتي الل صق وشرائح الفيلم واألقمشة والورق العادي وورق الجدران وألواح قماش الاكنفا
5
واأللياف ال صناعية واألنسجة الشبكية والمنسوجات
بكر بطول 4 19 إلى 1 625 مم (بكر بطول 5 80 إلى 1 625 مم مع الدعم الاكمل)

وزن اللفة

 55كجم

قطر اللفة
الُس مك

التطبيقات
إماكنيات االتصال
الواجهات

2 50 مم

حتى  0.5مم

الالفتات؛ لوحات العرض؛ رسومات المعارض والفعاليات؛ الفتات العرض الخارجي؛ المل صقات الداخلية؛ الديكور
الداخلي؛ صناديق اإلعالنات الم ضاءة  -شرائح الفيلم؛ صناديق اإلعالنات الم ضاءة  -الورق؛ اللوحات الجدارية؛ نقاط
الشراء/البيع؛ المل صقات؛ المنسوجات؛ مل صقات وسائل النقل؛ رسومات النوافذ؛ المل صقات

Gigabit Ethernet (1000Base-T)

األبعاد (العرض × العمق × االرتفاع)
الطابعة

x 2583 x 866  1402مم

منطقة التشغيل

x 2793  2100مم

الطابعة

 300كجم

الشحن

الوزن
الشحن

محتويات صندوق
المنتج

x 2753 x 1100  1666مم

 443كجم

طابعة  ،HP Latex 800 Wرؤوس الطابعة ،خرطوشة ال صيانة ،حامل الطابعة ،بكرة السحب ،ملحق تحميل مواد
الطباعة ،طقم صيانة للمستخدم ،ماساكت الحواف ،الدليل المرجعي السريع ،برامج الوثائق ،اكبالت الطاقة،
وحدات التخلص من الهواء ،مهايئ محور الدوران مقاس  2بوصة

النطاقات البيئية
درجة الحرارة عند التشغيل من  15إلى  30ºدرجة مئوية

درجة الرطوبة أثناء التشغيل  20إلى ( RH %80بدون تكثف)

صوتيات
ضغ ط ال صوت

 60ديسيبل (( )Aالتشغيل) 38 ،ديسيبل (( )Aالتوقف عن العمل) 20< ،ديسيبل (( )Aالسكون)

االستهالك

 1.8-2.8كيلوواط ( 5كيلوواط في الذروة) (الطباعة) 105 ،واط (االستعداد)

طاقة ال صوت

 7.8بل (( )Aالتشغيل) 5.5 ،بل (( )Aالتوقف عن العمل) 3.5< ،بل (( )Aالسكون)

الطاقة
المتطلبات

االعتماد
السالمة

فولتية الدخل (ضب ط آلي) 2 00 إلى 2 40 فولت تيار متردد ( )%10±سلاكن وتأريض؛ 5 06 0/ هرتز ( 3±هرتز)؛ سلاكن
للطاقة؛  16أمبير كحد أق صى للك سلك كهرباء

متوافقة مع IEC 60950-1+A1+A2؛ متوافقة مع IEC 62368-1؛ الواليات المتحدة األمريكية وكندا (مع اعتماد
)CSA؛ االتحاد األوروبي (االمتثال لتوجيه  LVDو EN 60950-1و)EN 62368-1؛ روسيا وروسيا البي ضاء واكزاخستان
()EAC؛ ال صين (شهادة االعتماد ال صيني اإللزامية)

التوافق الكهرومغناطيسي متوافقة مع متطلبات الفئة  ،Aبما في ذلك :الواليات المتحدة األمريكية (قواعد لجنة االت صاالت الفيدرالية) وكندا
( )ICESواالتحاد األوروبي (توجيه التوافق الكهرومغناطيسي) واستراليا ونيوزيالندا ( )RCMواليابان ( )VCCIوكوريا
( ،)KCCوال صين ()CCC
المواصفات البيئية

الضمان

المنتج

طابعة HP Latex 800 W

3XD61B

الملحقات
21V10A
421S3A
7HR16A
7HR18A
7HR19A
T7U73A

طقم صيانة للمستخدم HP Latex 700/800
ملحق تغذية مواد الطباعة HP Latex
ملحق طقم معالجة المنسوجات HP Latex 700/800
طقم ألواح فوم لوحدة تجميع الحبر HP Latex 700/800
ملحق تحميل مواد الطباعة HP Latex 700/800
بكرة ماسحة HP Latex 500/700/800

4UU93A
4UU94A
4UU96A
4UV38A
4UV39A
4UV40A
4UV41A
4UV62A
4UV88A
4UV89A
4UV90A
4UV91A
4UV95A
4UV96A
4UV97A
4UV98A

رأس طباعة اللون األبيض HP 836 Latex
رأس طباعة محّس ن HP 836 Latex
خرطوشة صيانة HP 836 Latex
خرطوشة الحبر األسود  HP 873Y Latexسعة  3لترات
خرطوشة الحبر السماوي  HP 873Y Latexسعة  3لترات
خرطوشة الحبر األرجواني  HP 873Y Latexسعة  3لترات
خرطوشة الحبر األصفر  HP 873Y Latexسعة  3لترات
خرطوشة الحبر األبيض  HP 873 Latexسعة  3لترات
خرطوشة الحبر السماوي الفاتح  HP 873 Latexسعة  3لترات
خرطوشة الحبر األرجواني الفاتح  HP 873 Latexسعة  3لترات
خرطوشة حبر محّس ن  HP 873 Latexسعة  3لترات
خرطوشة حبر الطبقة اإلضافية  HP 873 Latexسعة  3لترات
رأس طباعة أسود/سماوي HP 836 Latex
رأس طباعة أرجواني/أصفر HP 836 Latex
رأس طباعة سماوي فاتح/أرجواني فاتح HP 836 Latex
رأس طباعة طبقة إضافية HP 836 Latex

مستلزمات الطباعة األصلية من HP

مواد الطباعة األصلية العريضة التصميم من HP

ورق جدران من  HPخا ٍل من البولي فينيل لكوريد (حائز على اعتماد G REENGUARD GOLD  6ومعتمد منFSC® ، 7
ومطابق لمعايير A gBB )8؛ ورق مل صقات بجودة ال صور الفوتوغرافية من HP؛ لوح قماش (اكنفا) من الساتان الفائق من
HP؛ فينيل بالصق رمادي دائم غير المع ممتاز من ( HPمتوافق مع تسجيل وتقييم وترخيص وتقييد المواد الكيميائية
()REACH )9؛ فينيل الصق قابل لإلزالة المع فائق من ( HPمتوافق مع معايير R EACH )9
لالطالع على القائمة الشاملة بمواد الطباعة العري ضة الت صميم من HP ،يرجى مراجعة HPLFMedia.com.

الصيانة والدعم

 U13DDEالدعم بموقع العمل في يوم العمل التالي لمدة سنتين من  HPمع االحتفاظ بالوسائ ط التالفة
 U13DJEالدعم بموقع العمل في يوم العمل التالي لمدة  3سنوات من  HPمع االحتفاظ بالوسائ ط التالفة
 U13DNPEالدعم بموقع العمل في يوم العمل التالي بعد انتهاء ال ضمان لمدة سنة واحدة من  HPمع االحتفاظ
بالوسائ ط التالفة
 U13DTPEالدعم بموقع العمل في يوم العمل التالي بعد انتهاء ال ضمان لمدة سنتين من  HPمع االحتفاظ بالوسائ ط
التالفة؛

التلميحات البيئية

ال تستخدم هذه األحبار المواد الكيميائية المشتملة على المونوميرات التفاعلية ،وهي خالية من
1
األوزون وتستوفي معايير Z DHC
تحقق لك الفوز ب صفقات جديدة بف ضل المطبوعات عديمة الرائحة ،واألحبار الحائزة على
2
اعتماد  ،UL ECOLOGO®/UL GREENGUARD Gold Certifiedوغيرها الكثير
خراطيش حبر كرتونية صديقة للبيئة من  HPكبيرة الحجم بسعة  3لترات ،م صنعة من الورق
المقوى للتقليل بشلك كبير من استخدام البالستيك
ُي رجى إعادة تدوير أجهزة الطباعة ومستلزمات الطباعة والمطبوعات المطابقة للشروط .اكتشف كيفية القيام بذلك من
موقعنا على الويبhttp://www.hp.com/ecosolutions :
 1تف ضل بزيارة  .http://www.roadmaptozero.comتعمل الطباعة باستخدام أحبار  HP Latexعلى تجنب المواد
المتفاعلة المسببة للمشالك المرتبطة بأنظمة الطباعة باألشعة فوق البنفسجية .قد تتسبب مونوميرات األكريالت
الموجودة في أحبار األشعة فوق البنفسجية غير المعالجة واألحبار الهالمية المعالجة باألشعة فوق البنفسجية في
إلحاق األذى بالجلد.
 2توجد مجموعة واسعة من مواد الطباعة بأنماط روائح شديدة االختالف .وقد تؤثر بعض مواد الطباعة على مستوى
روائح المطبوعات النهائية .لالطالع على معلومات عن االعتمادات ،تف ضل بزيارة http://www.ul.com/EL
وhttp://www.ul.com/gg
 1قد تختلف سرعة الطباعة نظ رًا آللية الطباعة التكيفية لتجنب عيوب جودة ال صورة.
 2تم قياس تفاوت األلوان بين المهام المطبوعة في وضع  12مرة مرور على مادة الفينيل .وتخ ضع القياسات
االنعاكسية على هدف يت ضمن  943لوًن ا إلى معيار اإلنارة  ،D50 CIEووفًق ا لمواصفات  CIEDE2000حسب معيار CIE
 .Draft Standard DS 014-6/E:2012قد تواجه  %5من األلوان اختالفات تفوق  .dE2000 1.5وقد يترتب على المواد
ذات اإلضاءة الخلفية نتائج مختلفة.
 3تعد البكرة الماسحة ملحًق ا اختيارًي ا.
ُ 4ي ستخدم المقص األفقي اآللي مع الالفتات الرقيقة وألواح أقمشة الاكنفا فق ط .يوصي بإجراء االختبار.
 5يلزم توفر ملحق طقم المنسوجات لمعالجة الكميات الكبيرة من مطبوعات المنسوجات والمنسوجات المسامية.
 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 مزيد
من المعلومات ،تف ضل بزيارة  http://www.ul.com/ggأو http://www.greenguard.org
 7رمز ترخيص العالمة التجارية .FSC-C115319
 8مع أحبار  ،HP Latexتكون المطبوعات مطابقة لمعايير  AgBBالمعنية بتقييم التأثيرات ال صحية النبعاثات المركبات
الع ضوية المتطايرة .راجع http://umweltbundesamt.de/en/topics/health/commissions-working-
groups/committee-for-health-related-evaluation-of-building
 9هذا المنتج ال يحتوي على مواد مدرجة على أنها من المواد شديدة الخطورة (تعرف اخت صا ًر ا باسم )SVHC) (155
وفًق ا للملحق الرابع عشر من توجيه  REACHفي االتحاد األوروبي المنشور بتاريخ  16يونيو  2014بشأن تركيزات تتجاوز
 .%0.1لمعرفة حالة المواد شديدة الخطورة ( )SVHCفي منتجات  ،HPراجع إعالن  HP REACHالمنشور على موقع
المنتجات والمستلزمات االستهالكية للطباعة من .HP

اعتمادENERGY STAR®؛ توجيه قيود المواد الخطرة (، RoHS) (W EEE ، EU ، EAEU ال صين ،كوريا ،الهند ،أوكرانيا ،تركيا)؛
توجيه تسجيل المواد الكيميائية وتقييمها وإصدار التراخيص لها ()REACH؛ EPEAT Silver؛ OSHA؛ متوافقة مع عالمة
CE؛ متوافقة مع معايير AgBB؛ نظام VOC A+الفرنسي؛ Greenguard Gold؛ UL Ecologo؛  - ZDHCالمستوى 1
ضمان محدود لمدة سنة واحدة على األجهزة
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يمكن تفسيره على أنه يشلك ضم اًن ا إضافًي ا .وتخلي شركة  HPمسؤوليتها عن أي أخطاء فنية أو تحريرية أو أي أخطاء ناتجة عن السهو واإلغفال وردت في هذا المستند.
 sa-arنوفمبر 2022
D O C -M

