
جدول البيانات

HP Latex 700 طابعة
بادر إلى تنمية أعمالك من خالل المهام عالية القيمة وعزز ميزاتك التنافسية

HP Latex من ناحية االستدامة باستخدام تقنيات

أنجز المهام المسندة إليك قبل مواعيدهااربح الصفقات عالية القيمة التي تطمح إليها
النهائية بفضل الطباعة الذكية عالية الكفاءة

عزز ميزاتك التنافسية من ناحية االستدامة
HP Latex باستخدام أحبار

استفد من سهولة إنتاج مطبوعات ذات
ألوان زاهية بسرعات عالية، واحصل على
معدالت تباين مذهلة باستخدام درجات

األسود النقية.
استفد من طباعة نصوص عالية الجودة
وشديدة الوضوح بحجم 4 نقاط بفضل

رؤوس الطباعة HP Latex، حيث إنها
تتميز بإخراج قطرات حبر متناهية

الصغر بمعدل 10 بيكولتر.
اآلن يمكنك االختيار من بين مجموعة

كبيرة من أوجه االستخدام التي تشمل
الالفتات/المنسوجات/ورق الملصقات

وألواح قماش ال�نفا وورق الجدران
والفينيل.

طباعة األلوان المشبعة بسرعات عالية
تصل إلى 31 متر²/الساعة الستخدامات

األماكن المفتوحة، و21 متر²/الساعة
الستخدامات األماكن المغلقة.

تحكم في إجراءات الطباعة في أي وقت
HP ومن أي م�ن باستخدام أدوات

HP وحقق النمو مع تدريبات ،PrintOS
.Learn

تمكن من المعالجة السريعة لعمليات
إعادة الطباعة والمهام متعددة الُنسخ

بفضل لوحة التحكم الذكية، وتمكن من
تخزين ما يصل إلى 100 مهمة.

تمتع بتحميل سهل وسريع بدون محور
دوران، واستخدام مواد الطباعة على هيئة

بكرات بوزن يصل إلى 55 كجم.

HP Latex يتجسد معنى االبت�ر في أحبار
المائية، فهي ال تحتوي على ملوثات هواء

خطرة أو ملصقات تحذيرية بشأن
المخاطر الصحية، كما أنها عديمة

الرائحة.
ال تنتج مخلفات إللقائها في مكبات

النفايات، حيث يمكن إعادة تدوير الكرتون
الخارجي وفًقا للبرامج المحلية وإرجاع

كيس الحبر الداخلي/رأس الطباعة مجاًنا
HP Planet من خالل برنامج شر�ء الكوكب

 Partners
اختر من بين مجموعة كبيرة من مواد

الطباعة المتوافقة الصديقة للبيئة.
مطبوعات HP Latex قابلة إلعادة التدوير

وقابلة لإلرجاع وغير خطرة ويمكن
. التخلص منها بأمان

http://www.hp.com/go/latex700series للمزيد من المعلومات، ُيرجى زيارة
انضم إلى المجتمع واعثر على األدوات وتحدث مع الخبراء. تفضل بزيارة مركز معرفة HP Latex على موقع

/https://hplatexknowledgecenter.com
طابعة مزّودة بأمان ديناميكي. مخصصة لالستخدام مع الخراطيش المزّودة بشريحة أصلية من HP فقط. قد ال تعمل الخراطيش التي تستخدم شريحة من شركة غير HP، كما أن الخراطيش التي

http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies ::تعمل حالًيا قد ال تعمل في المستقبل. لمعرفة أكثر

Avery الداخلي في سبتمبر 2020 على شرائح فيلم HP باستخدام 6 مرات مرور بنسبة 100%. استناًدا إلى اختبار (SAV) وضع االستخدامات الخارجية (الفتات) باستخدام 4 مرات مرور بنسبة 100%. وضع االستخدامات الداخلية 
3001. وقد تختلف سرعة الطباعة نظًرا آللية الطباعة التكيفية لتجنب عيوب جودة الصورة.

 تم اختبار أحبار HP Latex من حيث معيار "ملوثات الهواء الخطرة"، كما هو محدد في "قانون الهواء النقي"، وفق "أسلوب 311 لو�لة حماية البيئة بالواليات المتحدة" (تم إجراء االختبارات عام 2013) ولم يتم الكشف عن أي ملوثات.
 توجد مجموعة واسعة من مواد الطباعة بأنماط روائح شديدة االختالف. وقد تؤثر بعض مواد الطباعة على أداء روائح المطبوعات النهائية.

 يمكن إعادة تدوير الكرتون الخارجي لخرطوشة الحبر الكرتونية الصديقة للبيئة من HP بنسبة 100%، من خالل البرامج المحلية الستعادة الورق المقوى/الورق. يمكن إعادة تدوير المواد الداخلية، بما في ذلك كيس الحبر، بنسبة
تصل إلى 55%، ويمكن إرجاعها إلى الشركة مجاًنا عن طريق برنامج شر�ء الكوكب HP Planet Partners من أجل إعادة معالجة األجزاء البالستيكية. ال تنتج مخلفات إللقائها في مكبات النفايات. إلعادة كيس الحبر ورأس الطباعة،

تفضل بزيارة موقع http://www.hp.com/recycle لالطالع على كيفية المشاركة وأماكن توافر برنامج شر�ء الكوكب HP Planet Partners؛ قد ال يتوافر البرنامج في منطقتك. أما في المناطق التي ال يتوفر بها هذا البرنامج وفيما يتعلق
بالمواد االستهالكية األخرى غير الخاضعة لهذا البرنامج، راجع سلطات التخلص من النفايات المحلية لديك لمعرفة طرق التخلص من النفايات بطريقة سليمة.

.http://www.hp.com/go/mediasolutionslocator راجع 
 يمكن إعادة تدوير معظم مواد الطباعة الورقية للتصميمات العريضة من HP عن طريق برامج إعادة التدوير المتاحة للجمهور أو وفًقا للممارسات الخاصة بالمنطقة. فبعض مواد الطباعة من HP مؤهلة لإلعادة من خالل برنامج

استعادة "مواد التصميمات العريضة من HP" المجاني بسيط اإلجراءات. وقد ال تتوفر البرامج في منطقتك. راجع موقع http://www.HPLFMedia.com/hp/ecosolutions للحصول على التفاصيل. مواد طباعة التصميمات العريضة من
HP غير المطبوعة والمطبوعة باستخدام أحبار HP Latex األصلية غير خطرة ويمكن التخلص منها بأمان. اتصل بالسلطة المحلية إلدارة النفايات للحصول على اإلرشادات الخاصة بالمنطقة المحلية.
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