مواصفات الطابعة C532dn/C542dn

طباعة ملونة لورق  A4ذكية وبسيطة لترفع المعايير للشركات الصغيرة ومجموعات العمل
بالضافة إلى ذلك،
تتميز هذه الطابعات بسرعة فائقة للطباعة مع المحرك الجديد القوي ،وتقدم معايير جديدة لجودة الطباعة وأمن المستندات للشركات الصغيرة ومجموعات العمل .إ
أيضا ،حيث تحتوي على شاشة  LCDملونة تعمل باللمس مقاس  7بوصات قابلة للتخصيص،باالضافة الى النظام
تضع الطابعة  C542dnفوائد التحويل للطابعات الذكية في المتناول ً
أ
الساسي الذكي القابل للتوسيع ( )sXPمن  OKIالذي يوفر التوصيل إلى أسطول الطباعة بالسحب.
ميزات أ
المان الهامة
آ
 توفر ميزة  Wireless Directالتوصيل المن والمتزامن للشبكة
السلكية والالسلكية

النتاجية
كفاءة في العمل لتحسين إ
 سرعات طباعة ملونة مذهلة لـ  30صفحة في الدقيقة
 سعة ورق تصل إلى  1410ورقة مع درجين اختياريين

 الحفاظ على سرية المستندات عن طريق الطباعة الخاصة وميزة
التحرير بواسطة البطاقة* االختيارية ،مما يتيح للمستخدمين عرض كل
مهام الطباعة قبل تحديد المهام التي يريدون طباعتها

 ذاكرة وصول عشوائي ( )RAMسعة  1جيجا بايت لطباعة خالية من
المتاعب للمواد الغنية بالرسومات
 شبكة  Gigabit Ethernetتتيح النقل السريع للملفات الملونة
الكبيرة عبر الشبكة
 الطباعة من أ
الجهزة المحمولة ومن الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر
اللوحي أ
والجهزة التي تدعم ،Google Cloud Print 2.0

النترنت (،)IPSec
 التوافق مع أمان بروتوكول إ
لضمان تأمين إرسال واستالم المستندات بأمان
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 توافر وحدة شبكة محلية السلكية اختيارية
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 التوافق مع  - Citrix XenApp 7.6مثالي لبيئة الشبكة
االفتراضية
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 تخزين النماذج والمستندات على الجهاز لكل المستخدمين للطباعة
بدون مصادقة (الطباعة المشتركة)

WHE
NY

بالضافة إلى توافقها مع  AirPrintمن شركةApple Inc.
إ

GISTER YOUR
RE
P
OU

العداد واالستخدام واالمتالك
بساطة إ
العداد وبدء التشغيل
 سهولة إ
 إرشادات فيديو للتركيب وتغيير المواد المستهلكة
 تحديث الجهاز عندما تتوفر ميزات جديدة عن طريق بوابة OKI
 استكشاف أ
العطال وإصالحها على شاشة الجهاز وعبر تطبيق OKI
 Mobile Print()C542dn
 وضع صامت مثالي للمكاتب الصغيرة

نظام  sXPمفتوح البنية من  OKI()C542dn
 يسمح النظام أ
الساسي الذكي القابل للتوسيع ( )sXPبتوصيل أسطول
والجهزة أ
الطباعة بالسحب أ
الخرى
 شاشة  LCDملونة مقاس  7بوصات تعمل باللمس بسيطة وقابلة
للتخصيص
أ
أ
 إمكانية تشغيل تطبيقات الطراف الخرى على الجهاز ،مثل
 PaperCut MFوDrivve Image

 الوصول إلى برنامج إدارة المستندات SENDYS Explorer LITE
بدون أي تكلفة إضافية
 خيار  SENDYS Output Managerالذي يسمح لمسؤولي
النظام بإدارة مهام الطباعة لكل المستخدمين ،ما يقلل التكاليف والتأثير
على البيئة
 توافر مجموعة تطوير البرامج ( )SDKللتنفيذ السريع لحل مخصص

جودة طباعة فائقة ومرونة الوسائط
 دقة طباعة  1200 × 1200نقطة لكل بوصة حقيقية لجودة طباعة
فائقة

توفير التكلفة واستهالك الطاقة

 مرونة التعامل مع الوسائط  -من مقاس  A6إلى الالفتات مقاس 1320
مم والورق المقوى حتى وزن  220جم/المتر المربع

 طباعة مواد التسويق داخل الشركة ،بفضل جودة الطباعة الفائقة
ومرونة الوسائط

 الطباعة على الوجهين كخيار قياسي

 يوفر وضع السكون العميق من استهالك الطاقة ،و يقلل وضع إيقاف
تلقائيا إلى أقل من  0,5وات أثناء
التشغيل التلقائي استهالك الطاقة
ً
عدم االستخدام

A4

a

طباعة ملونة/أحادية اللون

a

طباعة على الوجهين/عبر الشبكة

a

للطباعة من حجم  A6إلى  1320مم ،حتى وزن  220جم/المتر المربع a

مستخدما
من  1إلى 20
ً

a

 يقلل توفير الحبر التكاليف عند طباعة مسودة أو مستندات داخلية
 تقلل الطباعة على الوجهين من استخدام الورق
 برنامج مجاني إلعادة تدوير المواد المستهلكة
عمرا أطول
 تعني تقنية  LEDعدم وجود أجزاء متحركة ،ما يتيح ً
للطابعة

 - C532dn/C542dnطابعات ملونة وأحادية اللون
الطابعة

رسعة طباعة  30 A4صفحة ف� الدقيقة أ
باللوان/بلون واحد
ي
الوقت المستغرق لطباعة النسخة أ
الوىل  7,5ثوان أ
باللوان/بلون واحد
ٍ
وقت الإحماء

ح�  27ثانية من بدء التشغيل ت
 :C532dnت
توف� استهالك الطاقة
وح�  28ثانية من وضع ي

لوحة التشغيل ()C542dn
شاشة  LCDملونة تعمل باللمس بإضاءة خلفية مقاس  7بوصات ( 17,5سم) وغطاء للمفاتيح؛
شاشة  LCDتعمل باللمس
فعليا ،ش
20
ومؤ�ات LED
ً
مفتاحا ً

يز
الم�ات العامة

ئ
العشوا�؛  3جيجا بايت eMMC
الذاكرة  1جيجا بايت من ذاكرة الوصول
ي

ح�  35ثانية من بدء التشغيل ت
 :C542dnت
توف� استهالك الطاقة
وح�  28ثانية من وضع ي

درجة الحرارة/الرطوبة المالئمة للتشغيل 10 :درجات مئوية إىل  32درجة مئوية ( 17درجة مئوية
إىل  27درجة مئوية موىص بها)  %20 /إىل  %80رطوبة نسبية ( %50إىل  %70رطوبة نسبية
العوامل البيئية موىص بها)

وال�امج
الواجهة ب
جهاز  ،USB 2.0،10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet USB
التوصيل المضيف × ( 1أمامي) USB ،المضيف × ( 1توصيل قارئ بطاقات  ،)ICIEEE802.11a/b/
السلك (اختياري)
g/n
ي

درجة الحرارة/الرطوبة المالئمة للتخزين 10- :درجات مئوية إىل  43درجة مئوية %10 ،إىل %90
رطوبة نسبية
مصدر الطاقة أحادي الطور  220إىل  240فولت تيار تم�دد ،تردد  60-50هرتز %2 -/+
أ
توف�
استهالك الطاقة النموذجي 670 :وات؛ الحد القىص 1250 :وات؛ وضع الخمول 90 :وات؛ وضع ي
ئ
استهالك الطاقة 14< :وات؛ السكون العميق 1,1< :وات؛ إيقاف التشغيل
التلقا� 0,5< :وات
ي
توف� استهالك
مستوى الضوضاء التشغيل 54< :ديسيبل (معدل)؛ وضع االستعداد 37 :ديسيبل (معدل)؛ وضع ي
الطاقة :يغ� مسموع
أ
البعاد (العرض × العمق × االرتفاع)  279 × 571 × 427مم

لغات الطابعة  PCL6 (XL3.0)و ،PCL5c( PostScript 3المحاكاة) ، ،PDF v1.7SIDM
(،)IBM-PPR, EPSON-FX XPS
كل بروتوكوالت الشبكة الرئيسية مدعومة بع� بطاقة ث
داخل لإدارة بطاقة
إي�نت مع خادم ويب
ي
الشبكة والطابعة وإعدادها ،TCP/IPv4&v6 . NetBIOSبع�  ،TCP ،DHCP،DHCPv6
 ،BOOTP ،HTTP ،HTTPS ،DNS ،DDNS ،WINS ،UPNP،Bonjour
وال�وتوكوالت
الشبكة ب
 ،SMTP ،POP3 ،SNMPv1&v3 ،SNTP ،IPP ،IPPS ،WSD Print،LLTD
 ،IEEE802.1X ،LPR ،Port9100 ،Telnet ،FTP،Google Cloud Print
شخص ،مؤسسات
السلك ،WEP ، ،WPA،WPA2
IEEE802.11a/b/g/n
ي
ي
أنظمة التشغيل المتوافقة

1

الوزن

دورة التشغيل الحد أ
القىص 60000 :صفحة/شهر؛ الموىص بها :ت
ح�  6000صفحة/شهر

 Vista( 32بت و 64بت)  Server 2008 /( 32بت و 64بت)  Windows 7 /( 32بت
و 64بت)  Server 2008 R2 /( 64بت)  Windows 8 /( 32بت و 64بت) Server /
 2012( 64بت)  Windows 8.1 /( 32بت و 64بت)  Server 2012 R2 /( 64بت) /
 Windows 10( 32بت و 64بت)؛ Linux PPD؛  Mac OS X 10.8.5إىل 10.11

الضمان ضمان ممتد ت
يوما من تاريخ ش
ال�اء
لف�ة  3سنوات عند التسجيل خالل ً 30
)2AC( 46552601 :C532dn ( 46356102 /أوروبا) ( 46552801 /المملكة
أرقام طلب المنتج المتحدة)
)2AC( 46552602 :C542dn ( 46356132 /أوروبا) ( 46552802 /المملكة
المتحدة)

 ،IPv6مصادقة ،802.1x  ،SNMPv3تشف�  ،SSL/TLS HTTPSالطباعة آ
أ
المنة ،الحذف
ي
شبكات االتصال والمان المتقدم آ
المن ،تصفية  ،MACتصفية  ،IPIPSec

مجموعة أ
الدوات المساعدة

1

 ،Configuration Tool2،Color Swatch Utility2 ،Color Correct Utility
 ،Driver Installer2 ،Firmware Update Tool ،Front End Installer2LPR
 ،Utility2 ،Maintenance Utility2 ،Network Card Setup3Network
 ،Extension2 ،PDF Print Direct2 ،Print Job Accounting ClientProfile
 ،Assistant3 ،PS Gamma AdjusterSENDYS Explorer Lite2 (C542dn
فقط) ، ،smart PrintSuperVision2 ،Template Manager2Web Driver
Installer2

خطوط الطباعة
للتوسع :خطوط  87 PCLوخطوط  ،80 PostScriptخطوط ،PCL Bitmap
خطوط الطابعة القابلية ّ
 ،OCR-A/BUSPS ZIP Barcode

الملحقات (أرقام الطلب)

ن
الثا� 46361802
درج الورق ي
درج الورق الثالث 46361802

وحدة الشبكة المحلية الالسلكية 45830202
الحاوية 46567701

المواد المستهلكة (أرقام الطلب)

الصفر46490401 :؛ أ
رجوا�46490402 :؛ أ
أ ن
السود:
خراطيش ب
الح�* السماوي46490403 :؛ ال ي
( 1500صفحة) 46490404
الح�*
خراطيش ب
رجوا�46490606 :؛ أ
أ ن
الصفر46490605 :
( 6000صفحة) السماوي46490607 :؛ ال ي

 10أنواع من بعد واحد مع  26تنو ًعا ،UPC-A : ،UPC-E ،EAN/JAN-8،EAN/JAN-13
الباركود  ،Interleaved2of5 ،Code39 ،Code 128 ،EAN/UCC-128،CODABAR
 ،ZIP+4 POSTNETنوعان من بعدين ،PDF417 :كود QR

جودة الطباعة

خرطوشة ب
الح�* أ
السود46490608 :
( 7000صفحة)

الصفر46484105 :؛ أ
رجوا�46484106 :؛ أ
أ ن
السود:
أسطوانات الصور** السماوي46484107 :؛ ال ي
( 30000صفحة) 46484108

الدقة  1200 × 1200نقطة ف ي� البوصة
موازنة أ
ين
تحس� الصورة عن طريق برنامج التشغيل (برنامج Windows PCL6
اللوان التلقائية،
التحسينات
فقط)

التعامل مع الورق
سعة الورق
سعة الورق
أ
الدراج االختيارية
سعة الورق القصوى
أحجام الورق

وزن الورق
ين
الوجه�
الطباعة عىل
إخراج الورق

جم/الم� المربع؛ الدرج متعدد أ
ت
الغراض 100 :ورقة بوزن 80
الدرج  250 :1ورقة بوزن 80
ت
جم/الم� المربع
ت
ت
جم/الم�
جم/الم� المربع؛ الدرج  530 :3ورقة بوزن 80
الدرج  530 :2ورقة بوزن 80
المربع
ت
جم/الم� المربع
 1410ورقة بوزن 80

4

 C532dn: 23كجم؛  C542dn: 24كجم

س� النقل
ي
( 60000صفحة) 46394902
وحدة المصهر
( 60000صفحة) 46358502
بح� يكفي لطباعة  2000صفحة مقاس .A4
الح� :يتوافق إنتاج صفحات  A4مع معيار  .ISO/ISC 19798يتم شحن الطابعة ب
*مسحوق ب
أ
**السطوانة :متوسط عمر من  3صفحات لكل مهمة من الدرج  1ف ي� وضع الطباعة عىل وجه واحد

الدرج  ،A4 :1 ،A5 ،B5 ،A6B6؛ الدرج  ،A4 :2/3 ،A5B5؛ الدرج متعدد أ
الغراض،A4 :
 ،A5 ،B5 ،A6 ،B6 ،B6 Halfأ
الظرف ( ،C5 ،DL ،Com-9 ،Com-10،)Monarch
بطاقة الفهرسة ( 3بوصة ×  5بوصة) ( 125 × 75مم) ،حجم الصور ( 4بوصة ×  6بوصة،
 5بوصة ×  7بوصة) ( 150 × 100مم 175 × 125 ،مم) ،الحجم المخصص ت
(ح� طول
ين
 1320مم بما ف ي� ذلك الالفتات)؛ الطباعة عىل
الوجه� ،A4 : ،A5B5
جم/الم� المربع؛ الدرج متعدد أ
الغراض 64 :إىل  220جم/الم�ت
ت
الدرج  64 :1/2/3إىل 176
ت
ين
الوجه� 64 :إىل 176
المربع؛ الطباعة عىل
جم/الم� المربع
قياس
ي
ت
جم/الم� المربع؛ الوجه ألعىل 100 :ورقة بوزن  80جم/
الوجه ألسفل 150 :ورقة بوزن 80
ت
الم� المربع

ت ن
1
المحل للحصول عىل أحدث إصدارات برامج التشغيل ومعرفة التوافق مع نظام التشغيل؛  2Windowsفقط؛  3Macفقط؛ 4بما ف ي� ذلك كل المواد المستهلكة
و� OKI
تفضل بزيارة موقع إلك� ي
ي
أ
ت
ح� أخرى عىل الإطالق ،ح� لو تم وصفها بأنها "متوافقة"،
ح�  OKIالصلية لحماية طابعتك ،ولضمان االستفادة من وظائفها بالكامل .ويمكن التعرف عىل هذه الخراطيش من خالل عالمة  OKIالتجارية .وقد ال تعمل أي خرطوشة ب
معلومات المواد المستهلكة :تم تصميم هذا الطراز للعمل فقط مع خراطيش ب
ت
وح� إن نجح تشغيل الطابعة بها ،فقد تي�اجع أداء الطابعة وجودة الطباعة.
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سنمدد فترة الضمان القياسية
إن أجهزتنا ُمص َّنعة وفقًا لعلى معايير الجودة وأحدث التقنيات التي تم التحقق منها بإجراء اختبارات مستقلة لها .ونحن على ثقة تامة بجودة منتجاتنا العالية ،لذلك ّ
w.
r
ok
ime.ae/war
يوما من تاريخ الشراء لكي تكون مؤهال ً لالستفادة من عرضنا الشامل الفريد .للحصول على المزيد من المعلومات،
إلى  3سنوات بدون أي تكلفة إضافية .وكل ما عليك تسجيل منتجك خالل ً 30
تفضل بزيارة www.okiwarranty.com/3year
بدون التسجيل ،ينطبق الضمان القياسي في كل أوروبا لمدة سنة واحدة.

)INDIA, TURKEY & AFRICA
Building 7W A, Office 2008,
Dubai Airport Free Zone
PO Box 54604
Dubai, UAE
Tel: +971 42045810
Fax: +971 42045811
www.oki.com/me

حقوق الطباعة والنشر  ©2016محفوظة لشركة .Oki Europe Ltd.تعتبر Oki Europe Ltd.جز ًءا من مجموعة شركات  .Oki Electricالإصدار .1.0 08/2016
للتغي� بدون إشعار .تم إقرار كل العالمات التجارية.
تخضع المواصفات
ي
 AirPrintوشعار  AirPrintعالمتان تجاريتان شل�كة Apple Inc. Google Cloud Printعالمة تجارية شل�كةGoogle Inc.

