
مسحوق الحبر 
HP األصلي من

صخلم

الطباعة باستخدام خراطيش مسحوق حبر 
يمكنك الوثوق بها

الجودة

ُصممت لتوفير أمان جدير بثقتك7
ف على مخاطر األمان والتخفيف  تحرص HP على التعرُّ

من حدتها في منظومة التوريد للمساعدة 
على تقليل خطر دخول التعليمات البرمجية 

الضارة إلى شريحة خرطوشة الطابعة. 
تساعد ميزات األمان المتنوعة بدًءا من التصميم 

مروًرا بالبرمجة والتركيب ووصواًل إلى التغليف8 على 
حماية طابعتك وبياناتك ليتمكن فريق تكنولوجيا 
المعلومات لديك من التركيز على األولويات األخرى.7

األمان

االستدامة
ا وبسهولة  إعادة التدوير مجاًن

للمساعدة في إغالق الحلقة3
هل تعلم أن 100% من خراطيش مسحوق الحبر األصلية 

من HP تحتوي على محتويات معاد تدويرها؟4
ا من خالل   إعادة تدوير الخراطيش مجاًن

برنامج شراكء الكوكب HP Planet Partners بدون 
أن يتم إرسالها مطلًقا إلى مكب النفايات.3

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

هل تفكر في المنتجات 
البديلة الرخيصة؟

جودة الهواء الداخلي
استيفاء معايير االنبعاث وفًقا لعالمات االعتماد البيئي

ا5  تصمم شركة HP أنظمة الطباعة لديها وتختبرها طوًع
لتلبية إرشادات االنبعاثات وفًقا لعالمات االعتماد 

البيئي المعنية بجودة الهواء الداخلي للمساعدة في 
حماية عمالئك وموظفيك من التعرض لمستويات 

عالية من المركبات العضوية المتطايرة.6
سيمنحك استخدام خراطيش HP األصلية وحده الثقة 

 HP في أن نظام الطباعة5 لديك من 
سيعمل في إطار توجيهات Blue Angel ويساعد 
في المحافظة على جودة الهواء داخل المكتب.

نتائج دقيقة في لك صفحة1
حافظ على استمرار عملك بسالسة 

باستخدام خراطيش HP األصلية التي 
تعمل في لك مرة مثل أول مرة.1

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

اكتشف األسباب التي جعلت 9 من أصل 10 من 
الفنيين في مجال الطباعة يوصون باستخدام 

2. HP خراطيش مسحوق الحبر األصلية من

ماكلمات الصيانة
يتلقى الفنيون على األرجح 

ماكلمات صيانة تبلغ 4 
أضعاف في حالة استخدام 

خراطيش مسحوق حبر 
2. HP من شراكت أخرى غير

إعادة التدوير
ال تريد معظم الشراكت 

عة خراطيش أعيد  المصنِّ
تصنيعها أكثر من مرة.9

جودة الهواء 
الداخلي

عندما تم اختبار خراطيش 
مسحوق الحبر من 

 ،HP شراكت أخرى غير
أخفقت 96% منها في 
تلبية معايير عالمات 

االعتماد البيئي وانبعثت 
منها مركبات عضوية 

متطايرة إجمالية بنسبة 
تصل إلى 191% مقارنة 

بالحد المسموح به.6

األمان
يمكن إعادة برمجة بعض 

شرائح الخراطيش المقلدة. 
شرائح HP مقاومة للعبث 

للمساعدة على تقليل 
خطر التعليمات البرمجية 

الضارة التي تدخل في 
خرطوشة الطابعة.7



عمدت دراسة كفاءة خراطيش األلوان التي أجرتها SpencerLab في عام 2019 بتلكيف من HP إلى مقارنة خراطيش HP األصلية باأللوان بخراطيش من ست عالمات تجارية لخراطيش من شراكت  1
 أخرى غير HP ُتباع في أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا للطابعة HP LaserJet Pro 400 Colour M451 باأللوان؛ وهي خراطيش CE410A/X وCE411A/12A/13A. لالطالع على التفاصيل، راجع 

www.spencerlab.com/reports/HP-CLR-Reliability-EMEA-2019.pdf. عمدت دراسة موثوقية اللون الواحد التي أجرتها SpencerLab في عام 2019 بتلكيف من HP إلى مقارنة خراطيش HP األصلية 
 أحادية اللون بخراطيش حبر من 12 عالمة تجارية لخراطيش أخرى غير HP للطابعتين Pro M402 وPro 521 من HP؛ وهي خراطيش 26A و55A من HP. راجع 

.www.spencerlab.com/reports/HPReliability-EMEA-2019.pdf
دراسة أجرتها مؤسسة Market Strategies International لسنة 2018 بتلكيف من شركة HP. تستند النتائج إلى 223  استبياًنا من شراكء HP ServiceOne  الذين يتمتعون بستة أشهر على األقل من  2

الخبرة في صيانة طابعات HP  أحادية اللون أو باأللوان من طرز LaserJet  التي تتضمن خراطيش مسحوق حبر أصلية من HP  وخراطيش مسحوق حبر من شراكت غير HP  تم تركيبها خالل االثني 
عشر شهًرا  األخيرة. وقد تم إجراء الدراسة في 25 بلًدا هي: المملكة المتحدة وأيرلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والنمسا وبلجياك والبرتغال وإسبانيا وهولندا والسويد وروسيا وأوكرانيا وبولندا والمجر 

 وجمهورية التشيك وكرواتيا ورومانيا وجنوب أفريقيا والمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والمغرب وقطر وتركيا.  لالطالع على التفاصيل، راجع 
 .www.marketstrategies.com/hp/EMEA-Technician2018.pdf

3 .hp.com/recycle يختلف مدى توفر البرنامج. لالطالع على التفاصيل، راجع موقع
تحتوي 100% من خراطيش مسحوق الحبر األصلية من HP على ما بين 5 و45% من المواد المعاد تدوير وهي ال تتضمن زجاجات مسحوق حبر. راجع موقع hp.com/go/recycledcontent لالطالع  4

على القائمة.
يتألف نظام الطباعة من HP من طابعة HP وورق HP ومستلزمات أصلية من HP. وذلك وفًقا لمعايير االنبعاثات Blue Angel DE-UZ 205 أو اإلصدارات السابقة المطبقة عند طرح نظام الطباعة في  5

األسواق.
دراسة االمتثال لجودة الهواء الداخلي التي أجراها معهد WKI وفًقا لمعايير Blue Angel في نوفمبر من عام 2019 بتلكيف من HP بالتوافق مع DE-UZ 205: تم شراء 21 عالمة تجارية لخراطيش  6

مسحوق الحبر المقلدة وخمسة معاد تصنيعها تتوافق مع طابعات HP Color LaserJet Pro MFP M477fdw متعددة المهام باأللوان )CF410A و411A و412A و413A( في أوروبا والشرق األوسط 
.hp.com/go/IAQnonhpWKI2019 وأفريقيا وأمرياك الالتينية وأمرياك الشمالية. راجع موقع

تتضمن أنظمة الطباعة المخصصة لألعمال المكتبية من HP أجهزة من فئة Enterprise مزّودة بالبرنامج الثابت FutureSmart 4.5 أو أحدث، وأجهزة من فئة Pro، ومستلزمات مسحوق  7
h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument. راجع .HP وخراطيش الحبر. وال تتضمن خراطيش حبر لرؤوس الطباعة المدمجة من ،PageWide المتوافقة معها، وتقنية HP الحبر األصلية من

.hp.com/go/SuppliesSecurityClaims و aspx?docname=4AA6-8436EEW
8 .)SKU( تختلف ميزات أمان التعقب لمنظومة التوريد الرقمية واألجهزة والعبوة محلًيا حسب رقم تعريف المنتج
دراسة أجرتها شركة InfoTrends عام 2018 حول إعادة تدوير المستلزمات في أوروبا الغربية بتلكيف من HP. وتستند النتائج إلى متوسط نتائج المقابالت التي تم إجراؤها مع 7 شراكت إلعادة  9

.hp.com/go/EMEA-2018InfoTrends التصنيع و6 ولكاء. لالطالع على التفاصيل، راجع موقع

المشاركة مع الزمالء
ف على المزيد من الموقع  تعرَّ
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