
سيمنحك استخدام خراطيش HP األصلية وحده الثقة في أن نظام 
.Blue Angel سيعمل في إطار توجيهات HP الطباعة3 لديك من

 Blue Angel هل تضع اعتماد
شرًطا للشراء؟

من المحتمل أنك ال تفكر كثيًرا بشأن جودة الهواء داخل مكتبك، ولكن شركة HP تهتم 
بذلك. تصمم شركة HP أداء جودة الهواء الداخلي للطابعات والمستلزمات وتختبره 

بشلك طوعي الستيفاء معايير االنبعاثات الواردة في عالمات االعتماد البيئي.1

تم تصميمها وتصنيعها 
واختبارها لتوفر لك راحة 

البال
إذ تساعد خراطيش مسحوق الحبر األصلية 

من HP - عندما تم اختبارها مع طابعات وورق 
HP - على تلبية معايير االنبعاثات األكثر صرامة 

لجودة الهواء الداخلي، بما في ذلك:

 	4 Blue Angel

قيم حدود التعرض المهني اإلرشادية واإللزامية 	 
في االتحاد األوروبي5

قيم حدود التعرض المهني في ألمانيا6	 
القيم اإلرشادية األلمانية للهواء الداخلي7	 
عالمة االعتماد البيئي لدول شمال أوروبا8	 
المبادئ التوجيهية لجودة الهواء الداخلي في 	 

منظمة الصحة العالمية9

ال تقدم شركة HP أي 
تنازالت عندما يتعلق األمر 

بجودة الهواء الداخلي— 
فلماذا تتنازل؟ 

يقضي الناس معظم أوقاتهم في أماكن مغلقة، 
وقد تكون مستويات الملوثات الهوائية الشائعة 
في هذه األماكن أعلى مرتين إلى خمس مرات 
من األماكن المفتوحة، مما يجعل جودة الهواء 

الداخلي مصدر قلق خطير على الصحة.2

لهذا السبب، تصمم شركة HP أنظمة الطباعة3 
لديها وتختبرها طواعية للتوافق مع توجيهات 

عالمات االعتماد البيئي األكثر صرامة.

وعندما تختار خراطيش مسحوق الحبر األصلية 
 من HP، فإنك تساعد في المحافظة على 

بيئة مكتبية داخلية صحية.

جعل جودة الهواء الداخلي 
على رأس أولوياتك حتى 

نتنفس بطريقة أكثر سهولة
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ال تضحي 
بالصحة 

وجودة الهواء 
الداخلي

خالل جميع مراحل تطوير المنتج، تعمل HP جاهدة على توفير خراطيش مسحوق 
حبر عالية الجودة ال تلبي احتياجات الطباعة الخاصة بك فحسب، ولكن أيًضا تمتثل 

لتوجيهات "جودة الهواء الداخلي" لديك. باستخدام خراطيش مسحوق الحبر األصلية 
من HP، يمكنك المساعدة فيما يلي:

المحافظة على بيئة مكتب 
داخلية صحية

منع التعرض لمستويات 
مرتفعة من المركبات 

)VOC( العضوية المتطايرة

استيفاء متطلبات الشراء 
لدى Blue Angel أو الواردة 

بعالمات االعتماد البيئي 
األخرى
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