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מדפסות HP – מדפסות התומכות באבטחה דינמית 

 HP בהתאם לנוהג הסטנדרטי בעסקי ההדפסה, מדפסות .HP תוכננו לעבוד עם דיו ומחסניות טונר של HP מדפסות
 משתמשות בתהליך שמאמת מחסניות. במדפסות מסוימות של HP, תהליך אימות זה כולל אמצעי 

אבטחה דינמיים. אבטחה דינמית מבוססת על יכולת המדפסת לתקשר עם שבבי האבטחה או המעגלים החשמליים 
במחסניות.  HP משתמשת באבטחה דינמית כדי להגן על איכות חווית הלקוח שלנו, לשמור על שלמות מערכות ההדפסה 

שלנו ולהגן על הקניין הרוחני שלנו. 

מדפסות המצוידות באבטחה דינמית מיועדות להפעלה רק עם מחסניות בעלות שבבים או מעגלים חשמליים 
חדשים או בשימוש חוזר של HP. המדפסות משתמשות באמצעי האבטחה הדינמיים כדי לחסום מחסניות 

שמשתמשות בשבבים שאינם של HP או במעגלים חשמליים שעברו שינוי או שאינם של HP.* מחסניות בשימוש 
חוזר, בייצור מחדש ובמילוי מחדש שעושות שימוש חוזר בשבב או במעגלים חשמליים של HP לא מושפעות 

מאבטחה דינמית. 

עדכוני קושחה שיסופקו מעת לעת באינטרנט שומרים על יעילותם של אמצעי האבטחה הדינמיים. עדכונים יכולים לשפר, 
להגביר או להאריך את הפונקציונליות והתכונות של המדפסת, להגן מפני איומי אבטחה ולשמש למטרות אחרות, אך 
עדכונים אלה יכולים גם לחסום מחסניות שמשתמשות בשבב שאינו של HP או במעגלים חשמליים שעברו שינוי או 

שאינם של HP ולגרום לכך שלא יעבדו במדפסת, כולל מחסניות שעובדות כיום. ניתן להגדיר את רוב מדפסות HP לקבלת 
עדכונים באופן אוטומטי או באמצעות הודעה שתאפשר לך לבחור אם לעדכן או לא. כדי לקבוע את תצורת ההגדרות של 

עדכון הקושחה המקוון, עיין במדריך למשתמש או בחוברת ההדרכה של המדפסת שלך. ניתן למצוא חוברות הדרכה ותיעוד 
אחר באינטרנט באמצעות חיפוש המדפסת שלך בכתובת https://support.hp.com. שים לב כי רישום המדפסת 

בתוכניות מסוימות של HP, כגון Instant Ink, או שימוש בשירותים כגון HP ePrint, יחייב את הגדרת המדפסת לקבלת 
עדכוני קושחה מקוונים אוטומטיים. 

מדפסות HP ומחסניות מקוריות של HP מספקות את האיכות, הבטיחות והאמינות הגבוהות ביותר. כאשר משכפלים 
או מזייפים מחסניות, הלקוח נחשף לסיכוני איכות ואבטחה פוטנציאליים, ובכך פוגע בחוויית ההדפסה.

שים לב שבעוד שהשימוש במחסנית שאינה של HP אינו מוביל לביטול האחריות המוגבלת של HP או חוזה תמיכה כלשהו 
של HP עבור המדפסת, כל תקלה או נזק שנגרמו למדפסת או לראש ההדפסה שניתן לייחסם לשימוש במחסנית שאינה 

 ,HP לא יכוסו על ידי האחריות המוגבלת או כל חוזה תמיכה מסוג זה. למידע נוסף על האחריות המוגבלת של HP של
 .https://www8.hp.com/il/he/pdf/support/Israel_warranty_limit.pdf עבור אל

 *שבבים שאינם של HP ומעגלים חשמליים ששונו או שאינם של HP אינם מיוצרים או מאומתים על ידי HP. אם אתה 
משתמש במחסנית שאינה של HP, בדוק אצל הספק שלך שהמחסנית אכן כוללת שבב אבטחה מקורי של HP או מעגלים 

חשמליים של HP שלא עברו שינוי. 
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