
 

 

 Brotherوموثوقية  تصميم غالف جديد بنفس جودة 

البديلة األصلية  التجهيزات على بسهولة التعرف تتمكن من  بحيثلديها حبر الليزر مسحوق  غالف بتحديث  Brother قامت لقد 

 الخاصة بك.  Brotherلطابعة 

 

لتزامها بالموثوقية والمتانة واألداء  إاشتهرت ب ي ، الت Brotherتم تصميم حلول الطباعة من   - سبتمبر ، اإلمارات العربية المتحدة  9

يعود الفضل في ذلك بشكل كبير  بعد عام. وعاماً   صفحة  صفحة بعد  على الدوامجودة طباعة فائقة من أجل توفير  ، العالمعلى مستوى 

في خفض  بذلك د عاسلت  – Brother ات مع طابع التي تم تصميمها للعمل بشكل مثاليإلى التجهيزات األصلية لمساحيق الحبر و

 طويل. على المدى ال  اإلصالح ات عملي أو جودة الطباعة الرديئة أو  ، التكاليف المخفية الناتجة عن عمليات إعادة الطباعة

 

مجموعة كبيرة من طابعات  الخاصة ب  Brotherاألصلية من  مساحيق الحبرلمساعدة المستهلكين على التعرف بسهولة على و

Brother امت فقد ق ، يةالليزر Brother  مساحيق  تمكن أي شخص من التمييز بسهولة بين للتغليف بحيث ي جديد وجريء تصميم ب

 . طباعة دون المستوى المطلوبعن استخدامها نتج ي يمكن أن التي عن تلك الخاصة بشركات أخرى و Brotherالحبر األصلية من 

 

 ؟ Brotherإختيار التجهيزات األصلية من لم يجب عليك  

إطالة  بشكل متواصل باإلضافة إلى ق أفضل نتائج طباعة تحقتثبت بأنها ل Brotherمن  األصليةمساحيق الحبر أداء ار ختب إتم قد ل

وقد ثبت أنها تقدم   Brotherللعمل بشكل مثالي مع طابعات  Brotherمساحيق الحبر األصلية من تم تصنيع لقد عمر الطابعة. 

 .يُعتمد عليها صفحاتوإنتاجية  ان  لوواسع من األستثنائية مع نطاق  إجودة صور 

 

 طباعة رفيعة المستوى في كل مرة جودة 

. من  انوالبهت   ثوالتلو  ،مصممة لمقاومة التلطخ Brotherمساحيق الحبر األصلية من إن  – 1تدوم طويالا مثالية طباعة  •

بما يكفي  ملونة الطباعة ال ة دجوعدم رقي ختبارها إ٪ من العالمات التجارية غير األصلية التي تم  90ت أثبت ، أخرىناحية 

 .رينخللمشاركة بها مع األشخاص ال 

وجودة ألوان متسقة من  من األلوان بأوسع نطاق  Brotherمساحيق الحبر األصلية من  تتمتع  – ألوان رائعة باستمرار  •

ً تناقضتُظهر بالعالمات التجارية غير األصلية التي  مقارنة ، الصفحة األولى إلى األخيرة  . في إنتاج األلوان كبيراً  ا

أحدث تقنيات إدارة األلوان  استخدام ب  Brotherمساحيق الحبر األصلية من تم تطوير  - في كل خرطوشة متقن ألوان لم  ع   •

 للتأكد من أنها ستنتج باستمرار ألوان بانتون التي تحتاجها بالضبط. 

 

 

 



 

 

ً موثوقية يمكن اإلتكال عليها   دوما

فشل واحد   نهانتج ع والتي ختبارها إغير األصلية التي تم  التجهيزاتعكس ى عل - 2ثوقيةلموامن حيث % 100يف نتص •

معدل موثوقية ال تشوبه شائبة بنسبة   Brotherمساحيق الحبر األصلية من  ، قدمت التجارب٪ من 100في على األقل  

100.٪ 

  171,42أنها تطبع ما يصل إلى بينما أثبتت العالمات التجارية غير األصلية  - 2ل خرطوشةك في المزيد من الطباعة  •

ن النسخ غير األصلية  ع٪ في المتوسط 57بنسبة زيد  ت طباعة   Brotherمساحيق الحبر األصلية من ، أنتجت صفحة أقل

 جودة طباعة فائقة. باإلضافة إلى  

من استبدال   البد  ، كانند اختبارهاع، ولكن تكلفةأقل  األصلية  قد تبدو العالمات التجارية غير  -  2ةتجنب التكاليف المخفي •

 . كاليفالت كبيرة في زيادة ، مما أدى إلى الصوررداءة بسبب  اً غير األصلية مبكر مساحيق الحبر ٪ من 68

 

 على الدوام  أعلى معايير السالمةاإليفاء ب

ا وفقرة ُمختب   • ً وفق Brotherصلية من مساحيق الحبر األ تم اختبار  - الصارمة ISOلمعايير  ا ، مع  ةألعلى معايير السالم  ا

ً الحصول على جميع المواد بعناية وفق  (. COSHHاد الخطرة على الصحة )لتوجيهات التحكم في المو ا

من بقايا  أي أثرالتي بالكاد تترك  Brotherمساحيق الحبر األصلية من على عكس  - 1ال مزيد من الرواسب الخطرة •

  حوق الحبر داخل الطابعات. ال يؤدي ذلك إلى مسمن ، تركت كل عالمة تجارية أخرى رواسب  مكانمسحوق الحبر في أي 

ً ، بل يؤدي أيضتتعلق بالموثوقية فحسب مشاكل  ألن الحبر مادة كيميائية سامة.  اً مخاطر صحية نظرإلى  ا

.  Buyers Lab من قِبل  ريب التسفي إختبار  Brotherحبر أصلي من مسحوق لم يفشل أي  - 1إنتاجية أكبرو  ،فوضى أقل •

تلك  ٪ من 80، حيث تتسرب بجودة رديئةمساحيق الحبر الخاصة بها تصنيع ى الجهات الخارجية إليل ، تممن ناحية أخرى

 من العلبة مباشرة. المساحيق 

 



 

 

 الجديدة؟  تغليفناعلى  أت التي طر ما هي التغييرات 

سيحدث خالل األشهر القليلة   ديدالجيف إلى أن التغير إلى التغل اً نظرو.  ناهالجديد في الرسم البياني أدالتغليف تصميم  نك رؤيةيمك

، تظل خرطوشة  . ومع ذلكتجزئة العبر اإلنترنت أو لدى بائع  والجديد الحالي التغليف ال يزال بإمكان العمالء العثور على ، مقبلةال

 تعرفه وتثق به.  هي نفس المنتج عالي الجودة الذي العبوتينالحبر الموجودة داخل أي من 

 

 
 

 

 Brotherدة من الجو عهودتعّرف على جميع 

  قم، ثبت أنها تقدم جودة وموثوقية وأمان أعلى من البدائل غير األصليةاألصلية وكيف  Brother تجهيزات لمعرفة المزيد حول 

 اليوم.  supplies-support/genuine/ar.brother.ae/https://www بزيارة

  

 

 

 

https://www.brother.ae/ar/support/genuine-supplies


 

Brother International (Gulf) FZE  حول 
 

Brother  ، هي شركة رائدة في تطوير وتصنيع التقنيات في صناعات الطباعة واالتصاالت والتصوير الرقمي للمنازلSOHO  

ثوقة في جميع أنحاء  واألفراد من توصيل األفكار بكل طريقة ممكنة. عالمة تجارية مووالشركات التي تطالب بحلول تمّكن الشركات 

باستمرار االحتياجات المتنوعة لعمالئها من خالل   Brother العالم تؤمن بنهج "العميل أوالً" في جميع جوانب أعمالها ، وقد لّبت

اإلقليمي في الشرق األوسط ، الذي يتمتع  Brother ئيسي لشركةمجموعتها الشاملة من حلول الطباعة عالية الجودة. يقع المقر الر

قدرات مبيعات وتسويق وخدمات متكاملة تماًما ، في المنطقة الحرة بجبل علي في دبي ، والتي لديها موزعين معتمدين في جميع أنحاء  ب 

 Brother International Gulf FZE ات حول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ، بما في ذلك إفريقيا وتركيا. لمزيد من المعلوم

دائًما "بجانبك" الن وفي    Brotherسيكون www.brother.ae .أو زيارة +97148835878تصال على ومنتجاتها ، يرجى اال

 .المستقبل

 .مالحظة: إن كافة أسماء الطرازات   والمنتجات هي عالمات تجارية أو   عالمات تجارية  مسجلة  للشركات التابعة لها

 
Brother Earth  حول 

 
إن  إيجابي. فارق  إحداث ومحاولة حترام  إب والتصرف المسؤولية  على الدوام  Brother تتحمل

Brother Earth  موإلتزاهو موقف Brother في بناء مجتمع ذي تنمية مستدامة.  دور   بلعب
ستساهم   . //:mwww.brotherearth.cohttp اإلرتباطعلى النقر ب الن ة البيئ  يمكنك مساعدة

Brother   في مجموعة متنوعة من أنشطة حماية البيئة العالمية نيابة عنك. سيحدد عدد النقرات
 . بشكل متناسب  كيفية تخصيص األموال اها كل مشروع التي يتلق

 

 

 

 

 جهة اإلتصال لوسائل اإلعالم 

Jayson Mendinueta 
Brother International Gulf FZE 

T: +971 4883 5878 
E: jayson.mendinueta@brother.ae 
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