
تصميم مرن                  قابل للمهايأة كفائة وظيفية                 توفير النفقات اإلدارية

P8000الطابعات السطرية المصفوفة



توفيرات يمكن التحكم فيهاتصميم مرن أداء وظيفي قابل للمهايئة
قامت شركة Printronix بتطوير تقنيتها الرائدة 
في مجال الطباعة السطرية المصفوفة سعًيا منها 

وراء اإليفاء بمتطلبات العميل.   

•  الملحقات الوحدوية تشغل حيًزا صغيًرا نسبًيا، 
ومع ذلك فهي توفر درجة عالية من المرونة في 

تحديد مكانها وتركيبها

•  تركيبة اللوح المعدني لزيادة فترة االستخدام 
وتقليل معدل الضجيج الصادر منها

•  لوحة تحكم جديدة مزودة بشاشة LCD كبيرة 
وشاشة عرض جرافيكية ونظام تنقل بين القوائم 

بسهولة أكثر

•  نظام متابعة الطابعة عن بعد يتيح لك إمكانية 
متابعة حالة الطابعة وتهيئة أوضاع الضبط 

والبرمجيات الثابتة عن بعد

تتناسب سلسلة طابعات P8000 بالخراطيش مع 
أغراض االستخدام في أي وسط عمل، سواء في 

إطار تسلسل الطلبات أو العمل المكتبي.

•  موديالت أكثر تتناسب مع متطلباتك الخاصة، 
شاملًة الطابعة المنضدية الجديدة

 USB 2.0 وتضم إمكانية االتصال بمدخل  •
والتوصيل القياسي باعتبارها خصائص معيارية. 

   Ethernet و Parallel أما إمكانيات التوصيل
فهي متوفرة اختياريا. 

•  وتوفر تقنية ™PowerPrint جودة طباعة 
متميزة ودرجة قتامة على الورق المطبوع على 

مختلف أشكال الورق المستخدم، وذلك من خالل 
زيادة حجم الطاقة المجمعة في المطارق. هذه 

التقنية متوفرة معيارًيا في طابعات P8000 التي 
تعمل بسرعة طبع 1000 سطر في الدقيقة

 P8000 االختيار الذكي هو شراء طابعة
بالخرطوشة

•  أقل تكلفة ملكية من أي تقنية طبع أخرى.

•  التصميم االستمراري للعمل الشاق يقلل فترة 
التوقف عن العمل، التي ترجع إلى ظروف 
التشغيل غير المواتية في العمل، إلى أدنى 

معدالتها.

•  بكرات الخراطيش متوافقة الحركة بالرجوع 
إلى الوراء من شأنها أن تقلل من نفقات إدارة 

المخزون. 

•  تقنية كفائة الطاقة من شأنها أن تقلل من معدل 
استهالك الطاقة وترفع من كفائة التشغيل.

تقدم شركة Printronix تطويرات تصميمية عالية وتحسينات كبيرة على مستوى األداء الوظيفي من خالل ما تطرحه من سلسلة موديالت طابعة 
الخرطوشة P8000، وذلك بغرض تحقيق أعلى درجة مرونة ممكنة وأكبر درجة توافقية مع أقل تكلفة لملكية أية تقنية طباعة أخرى. وتستند هذه 

السلسلة المطورة في عملها إلى التاريخ العريض المميز لكل تقنيات الطباعة السطرية المصفوفة لشركة Printronix، من حيث كفاءة العمل الشاق 
وأعلى درجة إنتاجية ورق في وقت قياسي مع انخفاض تكلفة الملكية ومستوى راق في األداء. تعد سلسلة طابعات P8000 الحل المثالي للعمالء 

الباحثين عن تقليص تكلفة التشغيل إلى أدنى معدالتها، بدون التنازل عن اعتمادية مستوى األداء، بغض النظر عن وسط التشغيل المحيط.

طابعات P8000 بخراطيش تقدم تصميمات إبداعية حديثة مع درجة 



خمسة أسباب وراء اختيار شركتك للطابعات 
السطرية المصفوفة

في العالم أصبحت فيه عملية صيانة طابعات الليزر مكلفة للغاية، فمن الذكاء 
أن يتم متابعة آخر التطورات التقنية التي توصلت إليها الطابعات السطرية 

المصفوفة قبل اإلقدام على اختيار أية تكنولوجيا للطباعة. مهدت شركة 
Printronix باستمرار الطريق لظهور ابتكارات جديدة لضمان أن تظل هذه 

التكنولوجيا ذات قدرة تنافسية عالية وذات صلة بتطبيقات الطباعة في هذه 
األيام. وفيما يلي خمسة أسباب لالهتمام بآخر جيل تقني من الطابعات السطرية 

المصفوفة ذات الخراطيش. 

1 أقل تكلفة للملكية  
•  يتراوح متوسط العمر االفتراضي لطابعة السطرية المصفوفة من سبع إلى عشر 

سنوات، مقارنًة بالعمر االفتراضي لطابعة الليزر الذي يبلغ ثالث سنوات.
•  أشرطة خراطيش الحبر أرخص ستة أضعاف من أشرطة خراطيش الحبر 

الملون لطابعات الليزر. 
•  ومع زيادة حجم المطبوعات فإن معدل المدخرات القابلة لالستهالك 

يرتفع بشكل كبير.
•  أشرطة خراطيش الحبر توفر للعمالء توفيًرأ بنسبة 20% من 
التكلفة المستهلكة لكل صفحة مقارنًة باألشرطة ذات البكرات 

المستخدمة في الطابعات السطرية المعتاد عليها.

2 اإلنتاجية 
•  يتميز معدل إنتاجية الطابعات السطرية المصفوفة بأنه ال تقارن بطابعات أخرى، وبأداء يعتمد 

عليها في وقت قياسي. 
•  أصبحت إمكانية إدخال الورق أكثر سهولة بفضاللورق المتالحق و المرونة في تقطيع الورق.
•    برنامج إدارة شبكة الطابعات عن بعد PrintNet Enterprise يوفر للمستخدم قدرة على 

اإلشراف والمتابعة عن بعد لكل الطابعات المتصلة بالشبكة.

3 أداء يعتمد عليه في أي وسط تشغيل
•  طابعات السطرية المصفوفة ة توفر أداًء يعتمد عليه في أوساط التشغيل الغير المكيفة، حيث تكون 
درجة الحرارة والرطوبة والملوثات الهوائية سبًبا في اإلضرار بأداء تقنيات الطباعة األخرى، من 

حيث عملية إمداد الطابعة وجودة إنتاجها. 

4 مواءمة التطبيق
•  تتيح تقنية الـ OpenPrint التي طورتها شركة Printronix إمكانية استخدام الطابعات لتوصي لها 

.ERP ونظام إدارة الموارد PostScriptو PDF وتشغيلها في أوساط تشغيل
•  بينما يكون من الضروري توفير تصميم واجهة المستخدم الرسومية GUI والبيانات الديناميكية 

المنقولة عبر األغطية والرسائل والباركود وشعارات اللوجو وما إلى ذلك، فبفضل اتفاقيات باعة 
البرمجيات االستراتيجية تمكّنا من توفير حلول تقنية من شأنها أن تدعم لغة طباعة الجرافيك في 

طابعاتنا.
•  تظل تقنية طباعة السطرية المصفوفة هي األفضل لطباعة مختلف األشكال المتعددة األجزاء 
والوسائط كبيرة الحجم والشعارات والكروت والبطاقات وأنواع الورق غير النمطية األخرى.

5 صديقة البيئة   
•  بالمقارنة مع طابعات الليزر فإن طابعات السطرية المصفوفة تستهلك أقل من الثلث عند الطباعة، 

والُسبع عند ضبطها على وضع االستعداد.
•  وبفضل فترة عمرها االفتراضي، فإن طابعات السطرية المصفوفة ينتج عنها قدر أقل بكثير من 

مخلفات االستهالك والعبوات الطابعة مقارًنة بغيرها من الطابعات.
•  كما أن أشرطة الخراطيش ال ينتج عنها أية انبعاثات كتلك التي تنتج عن طابعات الليزر.

التوزيع

المصانع

المالية

الحمل و النقل

صناعة السيارات
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الموديل االفتراضي،
موديل P8000 Open Pedestal مفتوحة القاعدة 
يعد طابعة سطرية مصفوفة يعتمد عليها ويمكنها أن توفر 

أعلى مدة تشغيل مع أقل تكلفة إجمالية للملكية. كما أن 
حجمها المدمج 

يجعل من السهل 
تحريكها في وسط 
التشغيل وتجهيزها 
للتوصيل بالشبكة 
الخاصة بك وبدء 
الطباعة من أول 

يوم استخدام. 

مع الجيل الجديد من الطابعات السطرية المصفوفة لسطح المكتب 
P8000  يمكنك االستفادة من أقصى مدد تشغيل وانخفاض القيمة 

اإلجمالية للملكية في أقل مساحة ممكنة. وتوفر لك 
تصميم المنضدية إمكانية التعامل بمرونة في وسط 

التشغيل الصناعي ألعمال الطباعة، مما يجعل 
الطابعة الحل األمثل الذي تحتاجه لحل المعادلة 
الصعبة بين االستغالل األفضل للمكان وجودة 

اإلنتاج. 

تصميم الخزانةطابعة Open Pedestal Zero Tearطابعة Open Pedestalتصميم سطح المكتب Table Topطابعة على شكل خزانة

P8005 / P8010P8005 / P8010P8005ZT / P8010ZTP8205 / P8210P8215 / P8220خصائص وخيارات قياسية

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيإدارة متكاملة للطباعة

قياسيقياسيقياسيقياسيقياسيشاشة مراقبة عمر األشرطة

SureStak اختياريتجهيزة التكديس

اختيارياختيارياختيارياختياريمستشعر خروج الورق باألشكال السوداء

اختيارياختياريتجهيزة سحب الورق االنزالقية الخلفية

اختيارياختياريإمكانية التزويد بالورق من الخزان األمامي

اختيارياختياريأبواب دعم األشكال الورقية الكبيرة الحجم

قياسيرف خلفي عاٍل لتجميع الورق

قياسيرف خلفي منخفض لتجميع الورق

اختياريخفض معدل الضجيج

تصميم الخزانة تصميم الخزانةبدون سلةبسلةبدون سلةبسلةP8005 / P8010األبعاد
مع جهاز التكديس 

SureStak
40.5 بوصة40.5 بوصة40.5 بوصة42.04 بوصة42.04 بوصة35.9 بوصة35.9 بوصة18.3 بوصةاالرتفاع

27 بوصة27 بوصة27 بوصة25.8 بوصة25.8 بوصة25.8 بوصة25.8 بوصة25.8 بوصةالعرض

33 بوصة29 بوصة29 بوصة19.1 بوصة31.9 بوصة19.1 بوصة29.1 بوصة19.1 بوصةالعمق

240 باوند200 باوند200 باوندغير متوفر* غير متوفر*115 باوند115 باوند100 باوندوزن الطابعة

300 باوند265 باوند265 باوندغير متوفر*غير متوفر*165 باوند165 باوند150 باوندوزن الطابعة على شكل سفينة

P8005P8010P8005P8010P8005ZTP8010ZTP8205P8210P8215P8220ضجيج الوسط المحيط

ISO7779 64.469.46265707050505255الضجيج الصوتي )ديسيبل( وفًقا لمواصفة

P8005P8010P8005P8010P8005ZTP8010ZTP8205P8210P8215P8220رقم موديل الطابعة

سطر في الدقيقة، رموز العلبة العلوية/العلبة السفليةسطر في الدقيقة، رموز العلبة العلوية/العلبة السفليةسطر في الدقيقة، رموز العلبة العلوية/العلبة السفليةسطر في الدقيقة، رموز العلبة العلوية/العلبة السفليةسرعة الطباعة

428/500856/1000428/500856/1000428/500856/1000428/500856/10001289/15001700/2000السرعة العالية )المسودة(

300/375600/750300/375600/750300/375600/750300/375600/750900/11251200/1500معالجة البيانات

154/200306/400154/200306/400154/200306/400154/200306/400459/600615/800طريقة قريبة من جودة الطباعة

بوصة في الدقيقةبوصة في الدقيقةبوصة في الدقيقةبوصة في الدقيقةسرعة الرسوم الجرافيكية

x 6063125631256312563125187250  48 نقطة لكل إنش

x 604283428342834283127167  72 نقطة لكل إنش

x 9021422142214221426183  96 نقطة لكل إنش

بوصة في الثانيةبوصة في الثانيةبوصة في الثانيةبوصة في الثانيةسرعة اإلمداد بالورق

12201220122012202538.5السرعة

P8000 طابعات
المصفوفة الخطية

*غير متوفر وقت الطباعة



أما الموديل P8000ZT Zero Tear فهو عبارة عن طابعة سطرية 
مصفوفة ذات خرطوشة المميزة ويعد االختيار األمثل للعمالء الذين 

يستخدمون مستندات تسلسلية للطبع، والتي تتطلب 
قابلية استخدام ال يصاحبها تقطير الحبر على الورق. 
تم تصميم موديل الطابعة Zero Tear للتخلص من 

األشكال التي القيمة لها وتقليل نفقات التشغيل إلى أدنى 
معدالتها.

والطابعة المدمجة  P8000 Enclosed Cabinet تعد 
االختيار األفضل لالستخدام في أوساط التشغيل التي يكون فيها 

من الضروري تقليص معدل انبعاث 
الضجيج إلى أدنى معدالته.  وهي تتميز 
بتصميم وحدوي يوفر باقة عريضة من 

إمكانيات التعامل مع الورق، كما أن معدل 
األداء العالي يجعلها مناسبة لالستخدام في 
المكاتب أو األماكن المنخفضة الضجيج، 

مع توفير أعلى قدرة تشغيلية وتنفيذ العديد 
من تطبيقات الطباعة.
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 اتصالية يعتمد عليها وتركيب 
سهل وإدارة الطابعة عن بعد

        تحكم في شبكة الطباعة العامة الداخلية لشركتك من أي مكان =
تحقيق كفائة أعلى وتحسين إنتاجية الشركة بفضل برنامج إدارة شبكة الطابعات 

الداخلية عن بعد ™PrintNet Enterprise. يعد برنامج إدارة شبكة الطابعات 
الداخلية عن بعد PrintNet Enterprise بمثابة وسيلة لتوفير الوقت الخاص 

بتنفيذ مهامك الحرجة. 

       وصل واطبع = تقدم لك شركة Printronix باقة متنوعة من أدوات 
المحاكاة والتشكيل لتسهيل مهمتك. عملية التركيب ال تتطلب إحداث أية تغييرات 
في برنامج استضافة الويب وتسمح بسهولة تدفق البيانات. هل لديك مهمة طباعة 

ملفات تم تجهيزها بالفعل؟ ال توجد مشكلة، فبرنامج إدارة شبكة الطابعات 
الداخلية عن بعد PrintNet Enterprise يتيح لك إمكانية العمل على ملفات 

قمت بالفعل بإعدادها. 

   برنامج ™PRINTNET ENTERPRISE = التحكم التام. اآلن 
أصبحت كل عمليات الطباعة في شبكة شركتك بين أصابع يديك بفضل برنامج 
إدارة شبكة الطابعات الداخلية عن بعد PrintNet Enterprise. من خالل 
الجمع بين Ethernet المدمج بالطابعة والبرنامج القائم على الجافا يتيح لك 

برنامج إدارة الطابعات عن بعد فرصة التحكم في طابعات الشبكة من أي مكان 
في العالم، طالما أنه لديك جهاز حاسوب واتصال باإلنترنت.

•  قم بتشكيل ومتابعة الطابعات من على أي جهاز حاسوب ومن أي مكان في العالم.  
•  قم بتنويه اآلخرين لألحداث واسمح لآلخرين بإعالمك بمستجدات أحوال   

الطابعات بالبريد اإللكتروني أو جهاز النداء اآللي أو خاصية إنذار 
الهواتف الجوالة.

•  قم بإكمال منظومة التوافقية في شركتك من خالل أي من منتجات شركة   
Printronix المزودة بالـEthernet اختياري.

االتصال



™

تقنية ™OpenPrint- أول طابعة 
سطرية مصفوفة لطباعة ملفات 

PDF و PostScript

التوافقية

تقدم شركة Printronix الطابعة السطرية المصفوفة الوحيدة في العالم العاملة 
بتقنية PostScript و®PDF. تتيح سلسلة خراطيش الطباعة المفتوحة 

)OpenPrint( للطابعة إمكانية االتصال المباشر مع أنظمة ERP، تشمل
 :  ®ORACLEو ®SAPو ®LINUXو®WINDOWS . من خالل تقنيات 

OpenPrint أو PDF أو PostScript فإنه يمكن إرسال الملفات مباشُرة 
إلى الطابعة دون الحاجة إلى أكواد برمجية أو تعاريف برمجية خاصة. كما أن 
جودة اإلنتاجية قد تحسنت إلى حد كبير ألن هذه الطابعات تستخدم تقنية صورة 

PostScript واإلمكانيات الجرافيكية الحديثة باإلضافة إلى برنامج مسح 
الباركود الشريطي.

كما أن تقنية OpenPrint تتيح لعمالئنا إمكانية كبيرة لتدعيم القوة الصناعية 
المميزة لتقنية الطباعة السطرية المصفوفة في إطار شبكات نظام إدارة الموارد 

 PostScript وباإلضافة إلى ذلك فإن االتصال السهل والسريع بملفات .ERP
وPDF تتيح لمديري أقسام تكنولوجيا المعلومات إمكانية التجهيز السريع 

ألشكال وصيغ وملفات أعمال جديدة لطابعات Printronix السطرية المصفوفة 
من خالل عمليات نظام إدارة الموارد ERP. وتوفر تقنية الطباعة المفتوحة 

OpenPrint إمكانية تقديم نصوص نقطية وأنماط خطوط محسنة - بداًء من 
النقطة السادسة وحتى حجم الملصق الكبير. كما أنها تعمل أيًضا على تحسين 
عملية توفير الباركود الشريطي ونتائج عمل الطابعة، حيث تنتج ملفات سهلة 

القرائة وقابلة لالستخدام.  
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الموديل P8000 مواصفات المنتج

 Printronix يمكنك زيارة موقع شركة
لالطالع على مواصفات المنتج الخاصة 

:OpenPrint بموديالت
www.printronix.com

االتصالية/ واجهات المستخدم
RS-232 وقياسي USB 2.0 مدخل المعياري   

Ethernet - 10/100 Base T اختياري   
Parallel - IEEE-1284 Centronics    

قائمة الرموز )الرموز لكل بوصة(
20 ،17.1 ،16.7 ،15 ،13.3 ،12 ،10

تباعد األسطر )أسطر لكل بوصة(
n/216 ،n/72 ،10.3 ،8 ،6

دقة رسوم الجرافيك
180 نقطة لكل بوصة أفقي، 144 نقطة لكل بوصة عمودي )بحد أقصى(

حجم النقطة
16.7 مل )42 مم(

أعمال المحاكاة
 ،Printronix مجموعة طابعات من( LP + معياري 
مجموعة طابعات XQ، طابعات مصفوفة، 

 IBM ProPrinter III XL  طابعات
)Epson FX-1050 طابعات  

 ،DEC LG ،PCL 2 ،IPDS ،ANSI  اختياري
TN3270، نظام محاكاة الصور   /TN5250

VGLو PGL الجرافيكية

مجموعات األحرف
99 مجموعة أحرف زائدة، شاملًة الحروف الالتينية ECMA Latin 1، والحروف 
 ،OCR A ،850صفحة 437 و ،IBM و كود ،DEC Multinational المتعددة 

UTF8 ونظام الحروف الدولي الموحد غير المشفر ،OCR Bو

أنماط األحرف
ثقيل، ومائل، وعريض مزدوج، ومرتفع مزدوج، ومرتفع، وبخط من تحته، ومكتوب في 

األسفل، ومكتوب في األعلى

الخطوط
 ،High Speed ،Data Processing ،NLQ Sans Serif ،NLQ Serif

OCR B ،OCR A

األكواد الشريطية
الرموز الثالثين الدائمة، شاملة الكود 39 وEAN 8/13 وUPC A/E والبريد الذكي والرسائل 

اإللكترونية والبريد رويال مدخل اثنين من خمسة وPDF 417، مصفوفة البيانات

برمجيات الطابعة
برنامج إدارة الطابعات عن بعد لشبكة طابعات الشركة PrintNet المطور من شركة 

SAP برنامج الدعم الفني ،Printronix

برامج تشغيل الطابعة
ميكروسوفت ويندوز XP/ فيستا/ 2003/ 2008/ 7، لينوكس

مميزات وسط التشغيل
معتمد طبًقا لبرنامج توفير الطاقة  

فلطية التشغيل
انطاق دخل تيار متناوب من 100 إلى 240 فلط تيار متناوب، 60/50 هرتز

استهالك الطاقة
أقل من 5 وات

استهالك الطاقة)الحد األقصى النمطي(
280 واط، بحد أقصى 320 واط  P8005 / P8205 •
300 واط، بحد أقصى 320 واط  P8010 / P8210 •
435 واط، بحد أقصى 601 واط  P8215 •
450 واط، بحد أقصى 601 واط  P8220 •

درجة حرارة التشغيل
درجة حرارة التشغيل في الوسط المحيط تتراوح من 50° إلى  104° فهرنهايت، 

ومن  10° إلى  40° سيلزيوس

نوع الورق
متالحق، ذو طيات مروحية، بحواف مثقبة

عرض الطبع
13.6 بوصة )345 مم(

عرض الورق
3 بوصة )76 مم( إلى 17 بوصة )432 مم(

Zero Tear •

7.5 بوصة )191مم( الى 12 بوصة )305مم( حتى ستة أجزاء، وحتى أربعة أجزاء 
الكاربون

7.5 بوصة )191مم( الى 16 بوصة )406مم( حتى ثالثة أجزاء مع كربون، وحتى 
أربعة أجزاء من دون الكربون

ُنسخ الورق
Zero Tear حتى ستة أجزاء، وحتى أربعة أجزاء لموديالت

وزن الورق
• 15* حتى 100 باوند، 56 حتى 163 جم/م2

Zero Tear • 
 18* حتى 100 باوند، 67.7 حتى 163 جم/م, 12 بوصة )305مم( العرض
20* حتى 100 باوند، 75.2 حتى 163 جم/م, 16 بوصة )305مم( العرض

الفترة الزمنية بين األعطال
10000 ساعة عند دورة تشغيل بمعدل 25% وكثافة صفحة بنسبة %25

القابلية لالستهالك/األشرطة
صفحةالعمر القياسي لشريط الخرطوشة           17000 

صفحةالعمر الممتد لشريط الخرطوشة            30000 

وفًقا لمواصفتي إنتاجية الصفحة باالستناد إلى الصفحة المعيارية 
ISO و LSA، مقاس 8.5 بوصة x 11 بوصة، التغطية بنسبة حوالي %5

االمواصفات العربية
متعددة: لغات  في  لتشغيل  ا اوضاع 

7bit Arabic With: SWCs And ESCs

8bit Arabic Pure with: Neutral, SWCs and ESCs

الرموز: صفحات 
 ASMO, ASCII, NCR, User Defined, :دعم جميع صفحات الرموز العربية

Arabic Windows, WANG و أكثر.

لعربية:  ا الخطوط 
 Kofi, Naskh, Data Processing Enhanced, Data Processing,
Draft, Haydar, Asri, Kofi Bold, Naskh Bold, Req’a, Hadeeth


