صخلم

مسحوق الحبر
األصلي من HP

الطباعة باستخدام خراطيش مسحوق حبر
يمكنك الوثوق بها

الجودة

هل تفكر في المنتجات
البديلة الرخيصة؟

نتائج دقيقة في لك صفحة

1

حافظ على استمرار عملك بسالسة
باستخدام خ راطيش  HPاألصلية التي
1
تعمل في لك مرة مثل أول مرة.

ماكلمات الصيانة

وبفضل المطبوعات الجاهزة للعمالء
على مدار  %98من الوقت ،لن تهدر
1
أموالك في عمليات إعادة الطباعة.

يتلقى الفنيون على األرجح
ماكلمات صيانة تبلغ 4
أضعاف في حالة استخدام
خ راطيش مسحوق حبر
2
من شراكت أخرى غير HP.

اكتشف األسباب التي جعلت  9من أصل  10من
الفنيين في مجال الطباعة يوصون باستخدام
2
خراطيش مسحوق الحبر األصلية من HP.

االستدامة

إعادة التدوير

مجان ا وبسهولة
إعادة التدوير
ً
للمساعدة في إغالق الحلقة

ال تريد معظم الشراكت
المصن عة خ راطيش أعيد
ِّ
9
تصنيعها أكثر من مرة.

3

هل تعلم أن  %100من خراطيش مسحوق الحبر األصلية
4
من  HPتحتوي على محتويات معاد تدويرها؟
مجان ا من خالل
إعادة تدوير الخ راطيش
ً
برنامج شراكء الكوكب  HP Planet Partnersبدون
3
مطلق ا إلى مكب النفايات.
أن يتم إرسالها
ً

الش راء من شركة رائدة في التأثير االجتماعي
وتسريع أهداف االستدامة الخاصة بك.

جودة الهواء الداخلي

وفق ا لعالمات االعتماد البيئي
استيفاء معايير االنبعاث
ً

طوع ا
تصمم شركة  HPأنظمة الطباعة لديها وتختبرها
ً
وفق ا لعالمات االعتماد
لتلبية إرشادات االنبعاثات
ً
البيئي المعنية بجودة الهواء الداخلي للمساعدة في
حماية عمالئك وموظفيك من التعرض لمستويات
6
عالية من المركبات العضوية المتطايرة.

5

عندما تم اختبار خ راطيش
مسحوق الحبر من
شراكت أخرى غير ،HP
أخفقت  %96منها في
تلبية معايير عالمات
االعتماد البيئي وانبعثت
منها مركبات عضوية
متطايرة إجمالية بنسبة
تصل إلى  %191مقارنة
6
بالحد المسموح به.

األمان

يمكن إعادة برمجة بعض
ش رائح الخ راطيش المقلدة.
ش رائح  HPمقاومة للعبث
للمساعدة على تقليل
خطر التعليمات البرمجية
الضارة التي تدخل في
7
خرطوشة الطابعة.

سيمنحك استخدام خ راطيش  HPاألصلية وحده الثقة
في أن نظام الطباعة 5لديك من HP
سيعمل في إطار توجيهات  Blue Angelويساعد
في المحافظة على جودة الهواء داخل المكتب.

األمان

جودة الهواء
الداخلي

ُص ممت لتوفير أمان جدير بثقتك

7

التعرف على مخاطر األمان والتخفيف
تحرص  HPعلى
ُّ
من حدتها في منظومة التوريد للمساعدة
على تقليل خطر دخول التعليمات البرمجية
الضارة إلى شريحة خرطوشة الطابعة.

بدءا من التصميم
تساعد ميزات األمان المتنوعة ً
مرورا بالبرمجة والتركيب
ووصوال إلى التغليف 8على
ً
ً
حماية طابعتك وبياناتك ليتمكن فريق تكنولوجيا
7
المعلومات لديك من التركيز على األولويات األخرى.
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