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طابعات HP - الطابعات المزّودة باألمان الديناميكي 

تم تصميم طابعات HP لتعمل مع خراطيش الحبر ومسحوق الحبر األصلية من HP. تستخدم طابعات 
 ،HP عملية للمصادقة على الخراطيش، وهذا إجراء قياسي في مجال الطباعة. في بعض طابعات HP

تتضمن عملية المصادقة هذه تدابير األمان الديناميكي. يعتمد األمان الديناميكي على قدرة الطابعة على 
التواصل مع شرائح األمان أو الدوائر اإللكترونية على الخراطيش. تستخدم HP تدابير األمان الديناميكي 

لحماية جودة تجربة العمالء والحفاظ على تاكمل أنظمة الطباعة وحماية الملكية الفكرية. 

تم تصميم الطابعات المزّودة باألمان الديناميكي لتعمل فقط مع الخراطيش المزّودة بشريحة أو 
دوائر إلكترونية جديدة أو ُمعاد استخدامها من HP. تستخدم الطابعات تدابير األمان الديناميكي لحظر 

الخراطيش التي تستخدم شرائح من غير صنع HP أو دوائر إلكترونية معّدلة أو من غير صنع HP.* ال تتأثر 
الخراطيش الُمعاد استخدامها وتصنيعها وتعبئتها التي تعيد استخدام الشريحة أو الدوائر اإللكترونية 

من HP باألمان الديناميكي. 

رة عبر اإلنترنت على فعالية تدابير األمان  الموفَّ الدورية  الثابتة  البرامج  وستحافظ تحديثات 
أو توسيعها،  أو تعزيزها  الطابعة وميزاتها  أن تقوم بتحسين وظائف  التحديثات  الديناميكي. تستطيع 
باإلضافة إلى الحماية من تهديدات األمان وغيرها من األغراض، لكن يمكن لهذه التحديثات أيًضا أن 

HP أو دوائر إلكترونية معّدلة أو من غير صنع  تحظر الخراطيش التي تستخدم شريحة من غير صنع 
HP لكي ال تستطيع العمل في الطابعة، بما في ذلك الخراطيش التي تعمل اليوم. يمكن تكوين 

HP لتتلقى التحديثات تلقائًيا أو من خالل إعالم يسمح باختيار ما إذا كنت تريد  معظم طابعات 
التحديث أم ال. ُيرجى مراجعة دليل المستخدم أو دليل الطابعة لتكوين إعدادات تحديث البرامج 

الثابتة عبر اإلنترنت. يمكن العثور على األدلة وغيرها من المستندات عبر اإلنترنت من خالل البحث 
 HP https://support.hp.com. ُيرجى مالحظة أن تسجيل الطابعة في بعض برامج  عن طابعتك على 

HP ePrint سيتطلب تكوين الطابعة لتقبل تحديثات البرامج  Instant Ink أو استخدام خدمات مثل  مثل 
اإلنترنت.  عبر  التلقائية  الثابتة 

توفر طابعات HP والخراطيش األصلية من HP أعلى مستوى من الجودة واألمان والموثوقية. في حال 
استنساخ الخراطيش أو تزييفها، يتعرض العميل لمخاطر متعلقة بالجودة ومخاطر أمان محتملة، مما 

يؤثر على تجربة الطباعة. 

HP أو أي  HP ال يلغي الضمان المحدود من   ُيرجى مالحظة أن استخدام خرطوشة من غير صنع 
HP، ولكن الضمان المحدود أو أي عقد خدمات دعم مماثل لن   عقد خدمات دعم للطابعة من 

 يغطي أي عطل أو تلف في الطابعة أو رأس الطباعة يعود إلى استخدام خرطوشة من غير 
HP، ُيرجى االنتقال إلى  HP. لمزيد من المعلومات حول الضمان المحدود من   صنع 

 .https://www8.hp.com/emea_africa/en/privacy/limited_warranty.html

*إن الشرائح من غير صنع HP والدوائر اإللكترونية المعّدلة أو من غير صنع HP ال يتم إنتاجها وال الموافقة 
عليها من ِقبل شركة HP. إذا كنت تستخدم خرطوشة من غير صنع HP، فُيرجى مراجعة الموّرد للتأكد من 

 .HP أو دوائر إلكترونية غير معّدلة من HP احتوائها على شريحة أمان أصلية من

https://www.support.hp.com/us-en?openCLC=true
https://www8.hp.com/emea_africa/en/privacy/limited_warranty.html

