إماكنية االتصال بالشبكة

المسح الضوئي بسرعة مع

A3

الماسحات الضوئية للشباكت
3
أمان ا في العالم
األكثر
ً
السعر التقديري للبيع بالتجزئة
رقم القطعة

السرعة باأللوان وباألبيض واألسود
تقنية ( HP EveryPageمع مستشعر
1
الموجات فوق الصوتية)

سعة وحدة التغذية التلقائية
للمستندات (ورق)

الحصول على نتائج رائعة

HP ScanJet Enterprise
7
Flow N9120 fn2

محطة عمل تصوير المستندات
المزودة بمرسل رقمي
HP Flow 8500 fn2
ّ

 3899يورو

 3299يورو

L2763A

L2762A

 100صفحة في الدقيقة 200/صور في الدقيقة بدقة  200بكسل في  120صفحة في الدقيقة 240/صور في الدقيقة بدقة  200بكسل في
البوصة
البوصة

نعم

نعم

150

200

دورة الخدمة اليومية الموصى بها

10000

الدقة القصوى (بكسل في البوصة)

1200

لوحة التحكم

شاشة باأللوان تعمل باللمس بحجم  20,3سم بأنماط مسح ضوئي شاشة باأللوان تعمل باللمس بحجم  20,3سم بأنماط مسح ضوئي
قابلة للتكوين
قابلة للتكوين

خيارات المسح الضوئي (وحدة
التغذية التلقائية للمستندات)

معاينة المستندات على الشاشة
أنواع الملفات

ضوئي ا لتتحول إلى تطبيقات
امسح الصور
ً
شائعة مباشرة باستخدام ب رامج التشغيل
 TWAINو  ISISاكملة الميزات.

على الوجهين بمرور واحد

1200

على سطح زجاج الماسحة الضوئية

المسح الضوئي لبطاقات الهوية ذات على سطح زجاج الماسحة الضوئية
الكتابة البارزة
نعم

نعم

 PDFو  PDF/Aو  PDFمشفر و  PDFقابل للبحث و  PDF/Aقابل للبحث
و  JPEGو  TIFFو  MTIFFو  DOCXو  XLSXو  Textو  Unicode Textو  RTFو
 HTMLو CSV

 PDFو  PDF/Aو  PDFمشفر و  PDFقابل للبحث و  PDF/Aقابل للبحث
و  JPEGو  TIFFو  MTIFFو  DOCXو  XLSXو  Textو  Unicode Textو  RTFو
 HTMLو CSV

وجهات المسح الضوئي

البريد اإللكتروني ومجلد الشبكة وأجهزة  USBالمحمولة و /LAN
فاكس اإلنترنت وMicrosoft® SharePoint®

البريد اإللكتروني ومجلد الشبكة وأجهزة  USBالمحمولة و /LAN
فاكس اإلنترنت و Microsoft SharePoint

حجم السطح الزجاجي المسطح
(عرض × طول سم)

35.56 × 21.59

مستندات قابلة للبحث
ميزات المسح الضوئي

حجم ورقة وحدة التغذية التلقائية
للمستندات – (عرض × طول سم)
أوزان مواد الطباعة (جم/م)2

أدوات االتصال ،قياسية
برامج التشغيل

دعم نظام التشغيل

ميزة التعرف الضوئي على األحرف مدمجة

تلقائي ا والقص التلقائي والتغذية التلقائية
اكتشاف األلوان
ً
تلقائي ا وإزالة الصفحات الفارغة
والتوجيه التلقائي وضبط اللون
ً
والتعرف الضوئي على
ومعالجة الرموز الشريطية المنطقية
ُّ
األحرف المنطقي وتصفية األلوان وفصل المستندات ومسح
والتعرف الضوئي على األحرف والدفق المتعدد وتقسيم
الحواف
ُّ
الصورة
 14.73 × 6.85إلى 86.36 × 21.59

 14.73 × 2.75إلى 86.36 × 29.71

 45إلى 199

 45إلى 199

43.18 × 29.71

10/100/1000 Ethernet؛ مضيف  USBواحد عالي السرعة ( 1خلفي1/
للتنبيه)؛ تجويف دمج األجهزة؛ منفذ  USB Deviceعالي السرعة

10/100/1000 Ethernet؛ مضيف  USBواحد عالي السرعة ( 1خلفي1/
للتنبيه)؛ تجويف دمج األجهزة؛ منفذ  USB Deviceعالي السرعة

 Windows®و  macOSوLinux®

 Windowsو  macOSو Linux

( TWAINالشبكة و)USBISIS/WIA/SANE/

مناولة فائقة للورق

287 × 635 × 602

األبعاد (عرض × عمق × ارتفاع مم)

263.4 × 585.3 × 512

قابلية اإلدارة عن طريق HP Web
2
Jetadmin

نعم

نعم

 HP Sure Startواإلدراج في القائمة البيضاء واكتشاف االختراقات
وقت التشغيل و HP Connection Inspector

 HP Sure Startواإلدراج في القائمة البيضاء واكتشاف االختراقات
وقت التشغيل و HP Connection Inspector

أساسي

أساسي

الوزن (كجم)

مضم ن—محمي
FutureSmart 4
ّ
3
دائم ا
ً
التوافق مع بطاقات الوصول

محرك أقراص ثابت مشفر

خدمات العناية بالعمالء HP Care
4
Pack
الضمان األساسي

 3سنوات في يوم العمل التالي مع
االحتفاظ بالوسائط المعيبة
 4سنوات في يوم العمل التالي مع
االحتفاظ بالوسائط المعيبة

 5سنوات في يوم العمل التالي مع
االحتفاظ بالوسائط المعيبة

21.4

17.5

ميزات األمان

HP Access Control

HP Access Control

سنة واحدة

سنة واحدة

U9TW3E

 U9TX1E[]X

U9TW4E

 U9TX3E[]X

U9TW2E

 1يتيح لك مستشعر الموجات فوق الصوتية تحديد مناطق في الصفحات الستثنائها من صفحات متعددة 2 .يمكن
تقدما
المضمنة األكثر
مجانا من موقع  hp.com/go/wja. 3تتوفر ميزات األمان
تنزيل برنامج HP Web Jetadmin
ً
ً
َّ
من  HPعلى أجهزة  HP Enterpriseو  HP Managedفي البرنامج الثابت  HP FutureSmart 4.5أو األحدث .ويستند
االدعاء إلى مراجعة  HPلميزات الطابعات المنافسة من نفس الفئة التي تم نشرها عام  .2019إذ تقدم  HPوحدها
تلقائيا من خالل إعادة التشغيل المدعومة
مجموعة من ميزات األمان الكتشاف الهجمات وإيقافها والتعافي منها
ً
باإلصالح الذاتي ،وذلك بالتوافق مع إرشادات  NIST SP 800-193الخاصة بالمرونة اإللكترونية لألجهزة .لالطالع على
قائمة بالمنتجات المتوافقة ،تفضل بزيارة موقع  .hp.com/go/PrintersThatProtectلمزيد من المعلومات ،تفضل
بزيارة موقع  hp.com/go/printersecurityclaims. 4لالطالع على قائمة شاملة بخدمات العناية بالعمالء HP Care
 ،Packتفضل بزيارة موقع =hp.com/go/cpc. Oبموقع العمل=X ،االستبدال 5 .قد تختلف الميزات األساسية والمتوفرة
حسب المنتج 6 .يجب تثبيت برنامج التشغيل والبرنامج على الكمبيوتر الوجهة ،كما يجب أن يكون الكمبيوتر على
نفس الشبكة التي تتصل بها الماسحة الضوئية 7 .حصلت الماسحة الضوئية HP ScanJet Enterprise Flow N9120
fn2
المزودة بوحدة تغذية للورق على تقييم "موصى به بشدة" من مختبر  Buyers Labفي عام  8 .2019قد تتطلب
َّ
تنزيل تحديثات من موقع  hp.com/support. 9أنواع الملفات ألنظمة التشغيل  OS X: TIFFو  PNGو  JPEGو JPEG-
 2000و  PDFو  PDFقابل للبحث و  RTFو  TXT. 10يلزم تطبيق  .HP JetAdvantage Capture Appقم بتنزيل التطبيق
البعد
من موقع  .hp.com/go/documentmanagementيعتمد أداء االتصال الالسلكي على البيئة الفعلية ومدى ُ
محدودا أثناء اتصاالت  VPNالنشطة .يتطلب المس الضوئي باستخدام تقنية Wi-Fi
عن نقطة الوصول ،وقد يكون
ً
متصال مباشرة بشبكة  Wi-Fiالتي تتصل بها الماسحة الضوئية.
محموال
جهازا
Direct®
ً
ً
ً

يمكنك مشاركة عمليات المسح الضوئي أو أرشفتها
مباشرة إلى البريد اإللكتروني أو الشبكة أو المجلدات
أو جهاز كمبيوتر 6أو  ،Microsoft SharePointوكذلك
5
الوجهات السحابية ،مثل  Dropboxو .Google DriveTM

ميزة التعرف الضوئي على األحرف مدمجة

تلقائي ا والقص التلقائي والتغذية التلقائية
اكتشاف األلوان
ً
تلقائي ا وإزالة الصفحات الفارغة
والتوجيه التلقائي وضبط اللون
ً
والتعرف الضوئي على
ومعالجة الرموز الشريطية المنطقية
ُّ
األحرف المنطقي وتصفية األلوان وفصل المستندات ومسح
والتعرف الضوئي على األحرف والدفق المتعدد وتقسيم
الحواف
ُّ
الصورة

( TWAINالشبكة و)USBISIS/WIA/SANE/

تمكن من معالجة كميات كبيرة
بسرعات مذهلة باستخدام ADF
(وحدة التغذية التلقائية للمستندات).

تحسين سير العمل بفضل إماكنية
المسح الضوئي بلمسة واحدة

20000

على الوجهين بمرور واحد

الحفاظ على مضي
قدم ا
األعمال
ً

مسح ضوئي احت رافي
المستوى

وأنواع ا
التقط مستندات وبطاقات عمل
ً
أخرى من الملفات وقم بتنظيمها باستخدام
البرنامج الغني بالميزات
5
برنامج HP Scan.

 U9TX7PE[]X

ُم صممة للمحافظة على
البيئة

حلول HP JetAdvantage
للتعرف على المزيد ،تفضل بزيارة موقع

ادعم المبادرات البيئية لشركتك باستخدام
ماسحة ضوئية مصممة لترشيد استهالك
الطاقة.

hp.com/go/jetadvantage

 .© Copyright 2016-2020 HP Development Company, L.Pالمعلومات الواردة هنا عرضة
للتغيير بدون إشعار مسبق .وتقتصر الضمانات الخاصة بمنتجات وخدمات شركة  HPعلى
تلك المنصوص عليها في بيانات الضمان الصريح المرفق بتلك المنتجات والخدمات .وال
إضافيا .وتخلي شركة  HPمسؤوليتها عن أي
ضمانا
يوجد هنا ما يمكن تفسيره على أنه يشلك
ً
ً
أخطاء فنية أو تحريرية أو أي أخطاء ناتجة عن السهو واإلغفال وردت في هذا المستندُ .تعد
ملك ألصحابها المعنيين.
جميع العالمات التجارية ً
ُتعد  Google Driveعالمة تجارية لشركة  ،Google Incكما أن  Microsoftو SharePointعالمتان
تجاريتان مسجلتان في الواليات المتحدة لمجموعة شراكت .Microsoft
 ،4AA5-5899AREأكتوبر  ،2020اإلصدار 16

بفضل الدقة التي تصل إلى  1200نقطة بالبوصة،
ستضمن جودة صور عالية لجميع المواد
ضوئي ا .تمكن من إج راء المسح
الممسوحة
ً
الضوئي لمجموعة واسعة من مقاسات وأنواع
المستندات باستخدام تقنية HP EveryPage
5
ومستشعر بالموجات فوق الصوتية.

المسح
الضوئي
للحصول
على مزيد من
المعلومات

تمتع ب راحة البال باستخدام
موثوقية  HPاألسطورية

يخضع جهاز  HP ScanJetالجديد الختبارات
صعبة وشديدة لدى  HPوذلك قبل
طرحه في األسواق من أجل تقديم مواد
ضوئي ا متناسقة وبجودة عالية.
ممسوحة
ً

تشكيلة الماسحات
الضوئية

التصوي ر.
واإلدارة.
والمشاركة.

تغذية الورق

) (ADFا ً ّيئاقلت تادنتسملا ةيذغتل ةدحوب ةحطسم ةيئوض ةحسام

جديد

HP ScanJet Pro
3500 f1

HP ScanJet Pro
4500 fn1

HP ScanJet Pro
2500 f1

رقم القطعة

L2747A

L2741A

L2749A

السرعة باأللوان وباألبيض واألسود
(صفحة/صورة في الدقيقة)

20 40/بدقة  300نقطة في البوصة

25 50/بدقة  300نقطة في البوصة 30 60/بدقة  300نقطة في
البوصة

 399يورو

السعر التقديري للبيع بالتجزئة

ال

تقنية HP EveryPage
(مع مستشعر الموجات فوق الصوتية)

1

 499يورو

نعم

HP ScanJet Enterprise
Flow 7500

 1469يورو

 849يورو

نعم

HP ScanJet Pro
2000 s2

 349يورو

جديد

HP ScanJet Pro
3000 s4

 499يورو

جديد

جديد

HP ScanJet Enterprise
Flow 5000 s5

HP ScanJet Pro
N4000 snw1

 799يورو

 549يورو

جديد

HP ScanJet Enterprise
Flow 7000 s3

 949يورو

HP ScanJet Enterprise
Flow N7000 snw1
 1099يورو

L2725B

6FW06A

6FW07A

6FW08A

6FW09A

L2757A

6FW10A

50 100/بدقة  200نقطة في
البوصة

35 70/بدقة  300نقطة في
البوصة

40 80/بدقة  300نقطة في
البوصة

40 80/بدقة  300نقطة في
البوصة

65 130/بدقة  300نقطة في
البوصة

75 150/بدقة  300نقطة في
البوصة

75 150/بدقة  300نقطة في
البوصة

نعم

ال

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

سعة وحدة التغذية التلقائية للمستندات (ورق)

50

50

50

100

50

50

50

80

80

80

دورة الخدمة اليومية الموصى بها

1500

3000

4000

3000

3500

4000

4000

7500

7500

7500

خيارات المسح الضوئي
(وحدة التغذية التلقائية للمستندات)

الدقة القصوى (بكسل في البوصة)

على الوجهين بمرور واحد

على الوجهين بمرور واحد

على الوجهين بمرور واحد

على الوجهين بمرور واحد

على الوجهين بمرور واحد

على الوجهين بمرور واحد

على الوجهين بمرور واحد

على الوجهين بمرور واحد

على الوجهين بمرور واحد

على الوجهين بمرور واحد

1200

1200

1200

600

1200

1200

1200

1200

1200

1200

المسح الضوئي لبطاقات الهوية ذات الكتابة
البارزة

على سطح زجاج الماسحة
الضوئية

على سطح زجاج الماسحة
الضوئية

على سطح زجاج الماسحة
الضوئية

المسح الضوئي من اللوحة األمامية

 4أزرار قابلة للتكوين

برامج التشغيل

TWAIN/WIA/SANE

نظام قائمة التحكم يمكنكم
من استخدام  7ملفات شخصية
لتنفيذ المسح الضوئي

لوحة لمس  7.1سم تحتوي على  4نظام قائمة التحكم يمكنكم من
مسبق ا
وجهات تم تكوينها
استخدام  30ملفات شخصية
ً
لتنفيذ المسح الضوئي

ال

HP Web Jetadmin

2

29.71 × 21.59

حجم السطح الزجاجي المسطح
(عرض × طول سم)

حجم ورقة التغذية التلقائية للمستندات – الحد  14.73 × 10.41إلى 309.88 × 21.59
األدنى إلى الحد األقصى
(العرض × االرتفاع سم)

أوزان مواد الطباعة (جم/م)2

 60إلى 105

TWAIN/WIA/SANE
ال

على سطح زجاج الماسحة
الضوئية

( TWAINالشبكة و)USBISIS/WIA//
SANE
ال

TWAIN/ISIS/WIA/SANE
نعم

من خالل وحدة التغذية
التلقائية للمستندات

من خالل وحدة التغذية
التلقائية للمستندات

من خالل وحدة التغذية
التلقائية للمستندات

من خالل وحدة التغذية
التلقائية للمستندات

الزر ( Scanمسح ضوئي)

الزر ( Scanمسح ضوئي)

TWAIN/ISIS/WIA/SANE

TWAIN/ISIS/WIA/SANE

لوحة لمس  7.1سم تحتوي
على  6وجهات تم تكوينها
مسبق ا
ً

نظام قائمة لتنفيذ ما يصل إلى  10أنماط للمسح الضوئي

نعم

نعم

TWAIN/ISIS/WIA/SANE

( TWAINالشبكة و)USBISIS//
WIA/SANE

نعم

نعم

TWAIN/ISIS/WIA/SANE
نعم

لوحة لمس  10.9سم تحتوي
على  6وجهات تم تكوينها
مسبق ا
ً
( TWAINالشبكة و)USBISIS//
WIA/SANE
نعم

29.71 × 21.59

35.56 × 21.59

35.56 × 21.59

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

 14.73 × 10.41إلى 309.88 × 21.59

 14.73 × 10.41إلى 309.88 × 21.59

 14.73 × 2.67إلى 86.36 × 21.59

 7.36 × 5.08إلى 309.9 × 21.6

 7.36 × 5.08إلى 309.9 × 21.6

 7.36 × 5.08إلى 309.9 × 21.6

 7.36 × 5.08إلى 309.9 × 21.6

 5.08 × 5.08إلى 309.9 × 21.6

 7.36 × 5.08إلى 309.9 × 21.6

 60إلى 105

 45إلى 120

 49إلى 120

 40إلى 210

 40إلى 210

 40إلى 210

 43إلى 350

 40إلى 413

 43إلى 350

USB 2.0

USB 3.0

USB 3.0

USB 3.0

غير متوفر

غير متوفر

 Ethernetو Wi-FiوW i-Fi Direct

المسح الضوئي إلى وحدة
تخزين USB

المسح الضوئي إلى وحدة
المسح الضوئي إلى
الكمبيوتر والبريد اإللكتروني تخزين USB
ومجلد و FTPوSharePoint
ووحدة تخزين USB

أدوات االتصال ،قياسية

USB 2.0

USB 3.0

USB 3.0

إماكنية االتصال بالشبكة

غير متوفر

غير متوفر

10

 Ethernetو  Wi-FiوW i-Fi Direct®

غير متوفر

اإلرسال الرقمي

غير متوفر

غير متوفر

المسح الضوئي إلى الكمبيوتر
والبريد اإللكتروني ومجلد و FTP

غير متوفر

غير متوفر

10

USB 3.0

USB 3.0

USB 3.0

غير متوفر

غير متوفر

10

 Ethernetو Wi-FiوW i-Fi Direct

غير متوفر

المسح الضوئي إلى
الكمبيوتر والبريد اإللكتروني
ومجلد و FTPوSharePoint
ووحدة تخزين USB

األبعاد (عرض × عمق × ارتفاع مم)

121 × 350 × 452

145 × 386 × 460

145 × 386 × 521

203 × 437 × 518

154 × 172 × 300

154 × 172 × 300

154 × 172 × 300

190 × 198 × 310

الوزن (كجم)

4.30

5.57

5.98

10.60

2.7

2.7

2.8

3.8

البرامج

من خالل وحدة التغذية
التلقائية للمستندات

من خالل وحدة التغذية
التلقائية للمستندات

190 × 198 × 310

190 × 198 × 310

3.8

4.0

تطبيق HP JetAdvantage Capture

ال

ال

نعم

ال

ال

ال

نعم

ال

ال

نعم

Kofax VRS

ال

ال

Pro 5.1

Pro 5.1

معتمد

معتمد

معتمد

معتمد

Pro 5.1

معتمد

بطاقة العمل

I.R.I.S.Cardiris

I.R.I.S.Cardiris

I.R.I.S.Cardiris

ال

I.R.I.S.Cardiris

I.R.I.S.Cardiris

I.R.I.S.Cardiris

I.R.I.S.Cardiris

I.R.I.S.Cardiris

I.R.I.S.Cardiris

برنامج HP
التعرف الضوئي على األحرف)
(بتقنية
ُّ

برنامج HP Scan

برنامج HP Scan

برنامج HP Scan

برنامج HP Scan Premium

برنامج HP Scan

برنامج HP Scan

برنامج HP Scan

برنامج HP Scan Premium

برنامج HP Scan Premium

برنامج HP Scan Premium

الوجهات
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ميزات  HP Scanو HP TWAIN

مجلد محلي/على الشبكة والبريد اإللكتروني  FTPو  SharePointو  Google Driveو Dropbox

مجلد محلي/على الشبكة والبريد اإللكتروني و  FTPوالطابعة و  SharePointو  OneDriveو  Google Driveو  Office 365و  Dropboxوغيرها من الوجهات

تلقائي ا والقص التلقائي والتعريض التلقائي والتوجيه التلقائي وإزالة الصفحات الفارغة والحصول
حد تلقائي لألبيض واألسود واكتشاف األلوان
ً
على محتوى محسن باألبيض واألسود وتنظيف الخلفية وتصفية األلوان ومسح الحواف وإزالة الثقوب وتصفية األلوان ودمج الصفحات واإلرسال
والتعرف الضوئي على األحرف وإزالة الخلفية وتسوية المحتوى
إلى وجهات متعددة
ُّ

تلقائي ا والقص التلقائي والتعريض التلقائي والتغذية التلقائية والتوجيه التلقائي وإزالة الصفحات الفارغة ومعالجة الرموز الشريطية المنطقية
حد تلقائي لألبيض واألسود واكتشاف األلوان
ً
والحصول على محتوى محسن باألبيض واألسود وتنظيف الخلفية وتصفية األلوان وفصل المستندات ومسح الحواف وإزالة الثقوب وتصفية األلوان ودمج الصفحات واإلرسال إلى وجهات
والتعرف الضوئي على األحرف وإزالة الخلفية وتسوية المحتوى والدفق المتعدد وتقسيم الصورة
متعددة
ُّ

ميزات  HP Scanو  HP TWAINإضافية

غير متوفر

دعم Mac

نعم

9

اكتشاف سوء التغذية

نعم

9

اكتشاف سوء التغذية

نعم

9

اكتشاف سوء التغذية؛ وجهات
تلقائية متعددة؛ وجهة مخصصة
نعم

غير متوفر

اكتشاف تجاوزات التغذية
المتطور

اكتشاف تجاوزات التغذية
المتطور

نعم

نعم

نعم

اكتشاف تجاوزات التغذية
المتطور؛ وجهات تلقائية
متعددة؛ وجهة مخصصة
نعم

اكتشاف تجاوزات التغذية
المتطور؛ وجهات تلقائية
متعددة؛ وجهة مخصصة
نعم

اكتشاف تجاوزات التغذية
المتطور؛ وجهات تلقائية
متعددة؛ وجهة مخصصة
نعم

مكونات استهالكية طويلة العمر
L2748A

طقم استبدال االسطوانات

L2742A

L2742A

L2718A

7QH79A(~ 100000صفحة)

7QH79A(~ 100000صفحة)

7QH79A(~ 100000صفحة)

L2756A(~ 100000صفحة)

L2756A(~ 100000صفحة)

L2756A(~ 100000صفحة)

خدمات العناية بالعمالء HP Care Pack
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سنة واحدة

سنة واحدة

سنة واحدة

سنة واحدة

سنة واحدة

سنة واحدة

سنة واحدة

سنة واحدة

سنة واحدة

الضمان األساسي

سنة واحدة

الدعم بموقع العمل في يوم العمل التالي لمدة  U8TH2PE[]X
سنة واحدة بعد انتهاء الضمان

 U8TG4PE[]X
 U8TG5PE[]X

U8ZS4PE()X
U8ZS5PE()OX

 UV257PE[]X

 U9JQ7PE[]X
 U9JQ8PE[]OX

 U9JR5PE[]X
 U9JR6PE[]OX

 UD3E8PE[]X
 UD3E7PE[]XO

 UH373PE[]X
 UH374PE[]OX

 U5X46PE[]X
 U5X47PE[]OX

 UD3C8PE[]X
 UD3C9PE[]OX

الدعم بموقع العمل في يوم العمل التالي لمدة  U8TG7E[]X
 U8TG9E[]X
 3سنوات

 U8TF9E[]X
 U8TG1E[]X

 U4939E[]X

 U4937E[]X
 U4938E[]X

 U9JQ3E[]X
 U9JQ4E[]OX

 U9JR1E[]X
 U9JR2E[]OX

 UD3E2E[]X
 UD3E3E[]XO

 UH370E[]X
 UH372E[]OX

 U1Q59E[]X
 U1Q60E[]OX

 UD3C0E[]X
 UD3C3E[]OX

الدعم بموقع العمل في يوم العمل التالي لمدة غير متوفر
 5سنوات

غير متوفر

 UH361E[]OX

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

 U0MF5E[]X
 U0QN0E[]OX

 U5X50E[]X
 U1Q62E[]OX

 UD3C2E[]X
 UD3C5E[]OX

