مواصفات الطابعة المتعددة الوظائف  ES9466ES9476 /
طابعة أ
باللوان متعددة الوظائف مقاس  A3لمجموعات العمل الكبيرة
أ
والقسام الكثيرة االنشغال

إنتاجية وأمان وكفاءة وسهولة استخدام .توفر هذه الطابعات أ
باللوان
المتعددة الوظائف مقاس  A3تنو ًعا في طرق تغذية الورق وأعلى مستوى من
أ
والنتاجية في سير العمل.
الداء إ
توفر الطابعات المتعددة الوظائف  ES9466و ES9476طباعة
باللوان عالية الوضوح ومستوى فائق من أ
أ
الداء ،للسماح للمستخدمين بطباعة
تتميز هذه الطابعات
المؤسسة.
داخل
افية
ر
االحت
المستندات
من
كبيرة
مجموعة
ّ
بميزات أمان متقدمة وإمكانية دمج سلسة مع سير عمل المستندات ،ليتمكّن
المستخدمون من تعزيز إنتاجيتهم وكفاءتهم حتى عند التعامل مع المستندات
السرية.

g

g
g

gالوصول إلى برنامج إدارة المستندات SENDYS Explorer LITE
بدون أي تكلفة

gمعاينة المسح الضوئي لضمان إدخال صور صحيحة في سير العمل
gتخزين المستندات التي تتم طباعتها أ
بالكثر في صندوق الوارد الشخصي
إلكترونيا ()E-Filing
لسهولة استعادتها باستخدام ميزة حفظ الملفات
ً

كفاءة محسنة عبر سهولة االستخدام

g

gمعالجة متقدمة للصور

g

gنطاق واسع من أوزان الورق وأحجامه وأنواعه

g

gملفات تعريف  ICCملونة

g

تم تصميم الشاشة السهلة التي تعمل باللمس إلمكانية استخدامها من قبل
أشخاص متعددين ،ويمكن تخصيصها بحسب احتياجات كل مستخدم لضمان
النتاجية.
الحصول على أعلى مستوى من إ
g gشاشة ملونة تعمل باللمس ،مقاس  9بوصات ( 23سم) تشبه شاشة
الكمبيوتر اللوحي
g

الطباعة الذكية  -عبر الطباعة داخل المؤسسة
تعمل جودة الطباعة الممتازة والتنوع في طرق معالجة الورق على إنتاج
مستندات احترافية عالية الجودة ،على مجموعة متنوعة من الوسائط داخل
المؤسسة ،من دون االضطرار إلى االعتماد على دار طباعة متخصصة أو مركز
طباعة على الطريق.

الكتيبات والالفتات
gخيارات إخراج كثيرة ،بد ًءا من الملصقات ووصوال ً إلى ّ
بطول يصل إلى  1,2أمتار

مستوى أمان متقدم لحماية شركتك
تتمتع الطابعة بميزات أمان متقدمة للحفاظ على سرية البيانات الحساسة .أما
بالضافة
عملية مصادقة المستخدم المتطورة ،فتمنع أي وصول غير ُم
صرح به .إ
إلى ذلك ،يتوفر خيار تركيب قارئ بطاقات ذكي في الجهاز لدمج َّ أ
النظمة بسهولة.
g gمحرك أقراص صلبة آمن ،مع خيار الكتابة فوق البيانات آ
المن

gيمكن تخصيص وظائف القائمة ،ورموز المستخدمين وخلفية الشاشة وفق
إعدادات كل مستخدم

g
g
g

gاتصال شبكي آمن باستخدام تشفير SNMPv3, SSL
gتحكم بالوصول المستند إلى أ
الدوار
gالطباعة آ
المنةPDF/

تحسين الكفاءة وخفض انبعاثات الكربون
مزودة بوحدة تغذية
طابعة متعددة الوظائف ّ ES9466
ين
الوجه� ( )RADFوحاوية
بالمستندات التلقائية عىل

g

g

gتستطيع وحدة التغذية بالمستندات بمسح ضوئي مزدوج ( )DSDFسعة
ضوئيا بسرعة  240صورة في الدقيقة
 300ورقة مسح المستندات
ً

gتستطيع وحدة التغذية بالمستندات التلقائية على الوجهين ( )RADFسعة
ضوئيا بسرعة  73صورة في الدقيقة
 100ورقة مسح المستندات
ً

تكوين مرن إلنتاجية فعالة
يمكنك تحديد خيارات التكوين وإخراج الورق ،بما في ذلك وحدات تجهيز نهائي
متعددة لتلبية احتياجات العمل لديك.
g

g

نظام مرن مفتوح البنية لعملية دمج سهلة مع سير عمل المستندات
يعمل النظام أ
الساسي المضمن الذكي والقابل للتوسيع ( ،)sXPعلى تعزيز
النتاجية عبر تمكين المستخدمين من التقاط سير عمل المستندات وتوزيعها
إ
وإدارتها بطريقة إلكترونية.
g gنظام مفتوح البنية قابل للتخصيص لعملية دمج سهلة

g
g

g
g

g

g

طابعة متعددة الوظائف ES9466
مزودة بوحدة تغذية بالمستندات
ّ
ئ
ضو� مزدوج ()DSDF
بمسح ي
وحاوية

طابعة متعددة الوظائف ES9466
مزودة بوحدة تغذية بالمستندات
ّ
ئ
ضو� مزدوج (،)DSDF
بمسح ي
وقاعدة تغذية بالورق (،)PFP
ووحدة أدراج ووحدة ي ز
تجه�
ئ
نها� داخلية
ي

الحد من استهالك الطاقة،
تساعد مجموعة كبيرة من الميزات الصديقة للبيئية في ّ
والتأثير البيئي والتكاليف المتزايدة.
g
g

g

gوضع السكون  -لخفض استهالك الطاقة في وضع االستعداد
للحد من
gالطباعة ،والنسخ ،والمسح الضوئي والفاكس على الوجهين ّ -
استهالك الورق والسماح بالطباعة داخل المؤسسة
gمتوافقة مع معيار  Energy Starو

gخيارات التكوين المتوفرة :حاوية سعة  1200ورقة ،أو قاعدة تغذية
الورق ( )PFPسعة  1750ورقة ،أو وحدة تغذية عالية السعة ()LCF
سعة  3200ورقة
gدرج متعدد أ
الغراض ( )MPTسعة  100ورقة
gأحجام ورق من  A6إلى SRA3
gالطباعة على ورق مقوى بوزن يتراوح من  60إلى  280غر ًاما
لكل متر مربع
gطباعة/نسخ أوراق مقاس  A4بسرعات تصل إلى  50صفحة في الدقيقة
أ
ثوان للطباعة
gالوقت المستغرق لطباعة النسخة الولى ،من ٍ 5,7
باللوان و 4,4ثوان للطباعة أ
أ
الحادية اللون (الطابعة المتعددة الوظائف
ٍ
)ES9476
gخرطوشة حبر بسعة عالية تبلغ  38,4آالف للطباعة أ
الحادية اللون
و 33,6آالف للطباعة أ
باللوان
gتشتمل خيارات التجهيز النهائي على:
بدرجين
وحدة تجهيز نهائي داخلية (َ )IFوحدة تجهيز نهائي متعددة الدبابيس ()MSF-وحدة تجهيز نهائي لتجليد الكتيبات ()SSF

مزودة
طابعة متعددة الوظائف ّ ES9466
ئ
ضو� مزدوج
بوحدة تغذية بالمستندات بمسح ي
( ،)DSDFوقاعدة تغذية بالورق (،)PFP
ووحدة أدراج ،ووحدة ي ز ئ
نها� متعددة
تجه� ي
الدبابيس ووحدة تخريم

مزودة بوحدة
طابعة متعددة الوظائف ّ ES9466
ئ
ضو� مزدوج (،)DSDF
تغذية بالمستندات بمسح ي
وقاعدة تغذية بالورق ( ،)PFPووحدة أدراج،
ووحدة ي ز ئ
نها� لتجليد الكتيبات ووحدة تخريم
تجه� ي

باللوان والطباعة أ
طابعة متعددة الوظائف  ES9466وطابعة متعددة الوظائف  - ES9476طابعات متعددة الوظائف للطباعة أ
الحادية اللون
الطابعة

الطابعة المتعددة الوظائف  35 :A4 :ES9466صفحة ف� الدقيقة أ
باللوان/بلون واحد؛
ي
 18 :A3صفحة ف� الدقيقة أ
باللوان/بلون واحد
ي
رسعة الطباعة
 50 :A4صفحة ف� الدقيقة أ
باللوان/بلون واحد؛
:ES9476
الطابعة المتعددة الوظائف
ي
أ
 25 :A3صفحة ف ي� الدقيقة باللوان/بلون واحد
الوقت المستغرق لطباعة الطابعة المتعددة الوظائف  :ES9466حواىل  7,8ثوان أ
ثوان بلون واحد
باللوانٍ 5,9 ،
النسخة أ
الوىل الطابعة المتعددة الوظائف  :ES9476حواىل  ٍ 5,7أ
ثوان بلون واحد
ثوان باللوان وٍ 4,4
ٍ
وقت الإحماء التشغيل 20 :ثانية؛
وضع الطاقة المنخفضة ووضع السكون 12 :ثانية
ئ
ثنا� النواة برسعة  1,33جيجاهرتز
المعالج  Intelي
الدقة  600 × 600نقطة لكل بوصة 5 ،بت؛  1200 × 1200نقطة لكل بوصة 2 ،بت ( PSفقط)
خطوط الطابعة خطوط  80 PCLوخطوط  ،136 PostScriptخطوط PCL Bitmap

الماسحة الضوئية
الدقة بحد أقىص  600 × 600نقطة لكل بوصة
ئ
ضو� مزدوج ( :)DSDFلغاية  240صورة ف ي� الدقيقة
وحدة التغذية بالمستندات بمسح ي
( 300 × 300نقطة لكل بوصة)
الرسعة
ين
الوجه� ( :)RADFلغاية  73صورة ف ي� الدقيقة
وحدة التغذية بالمستندات التلقائية عىل
( 300 × 300نقطة لكل بوصة)
أ
عمق اللوان إخراج  24بت ( 8بت × )RGB 3
وحدة التغذية بالمستندات بمسح ئ
ضو� مزدوج ( :)DSDFلغاية  300ورقة وورقة واحدة أسطوانية
ي
إدخال المستندات
ين
الوجه� ( :)RADFلغاية  100ورقة وورقة واحدة أسطوانية
وحدة التغذية بالمستندات التلقائية عىل

معالجة الورق

 550ورقة؛ الدرج  550 :2ورقة؛ الدرج  550 :3ورقة؛ الدرج االختياري :4
قاعدة التغذية بالورق ( :)PFPالدرج :1
المتعدد أ
ئ
ضو� مزدوج (:)DSDF
الغراض100 :
سعة الورق القياسية  550ورقة (وحدة الدرج)؛ الدرج
ورقة؛ وحدة التغذية بالمستندات بمسح ي
ين
الوجه� ( 100 :)RADFورقة
( 80غ لكل تم� مربع)  300ورقة أو وحدة التغذية بالمستندات التلقائية عىل
العالية السعة ( :)LCFالدرج  550 :1ورقة؛ الدرج  550 :2ورقة؛ الدرج  2000 :3ورقة (مقاس  A4فقط)؛
وحدة التغذية أ
ئ
ضو� مزدوج ( 300 :)DSDFورقة أو وحدة التغذية
الدرج المتعدد الغراض 100 :نورقة؛ وحدة التغذية بالمستندات بمسح ي
الوجه� ( 100 :)RADFورقة
بالمستندات التلقائية عىل
ي
سعة الورق القصوى  3200ورقة بوزن  80غ لكل تم� مربع
الدرج A3 :1A4 ،A5 ،B4 ،B5 ،؛الدرج /2قاعدة التغذية بالورق/وحدة أ
الدراجSRA3 :A3 ،A4 ،A5 ،B4 ،B5 ،؛
وحدة التغذية العالية السعةA4 :؛ الدرج المتعدد أ
الغراضSRA3 :A3 ،A4 ،A5 B4 ،B5 ، .OHP ،دعم الحجم
ئ
ضو� مزدوج (/)DSDF
أحجام الورق المخصص :العرض  305-100مم الطول  148-1200مم؛ وحدة التغذية
بالمستندات بمسح ي
ن
ين
الوجه�A3 :A4 ،A5 ،B4 ،B5 ،
الوجه� (A3 :)RADFA4 ،A5 ،؛ عىل
وحدة التغذية بالمستندات التلقائية عىل
ي
الدرج 1/2/قاعدة التغذية بالورق/وحدة أ
الدراج 60 :إىل  256غ لكل تم� مربع؛ وحدة التغذية العالية السعة 64 :إىل
أ
ئ
ت
ت
ضو� مزدوج
 105غ لكل م� مربع؛ الدرج المتعدد الغراض 52 :نإىل  280غ لكل م� مربع؛ وحدة التغذية بالمستندات بمسح ي
وجه�) 35 :إىل  209غ لكل تم� مربع؛ وحدة التغذية بالمستندات التلقائية عىل
وزن الورق (( )DSDFالطباعة عىل وجه واحد/الطباعة عىل ي
ت
الوجه�ن
ين
الوجه� (( )RADFالطباعة عىل وجه واحد) 35 :إىل  157غ لكل م� مربع؛ وحدة التغذية بالمستندات التلقائية عىل
ي
وجه�) 50 :إىل  157غ لكل تم� مربع؛ الطباعة عىل ي ن
(( )RADFالطباعة عىل ي ن
وجه� 60 :إىل  256غ لكل تم� مربع

ين
الوجه�
الطباعة عىل

إخراج الورق
الخيارات :إخراج
الورق

النسخ
لخروج
الوقت المستغرق
النسخة أ
الوىل
الرسعة للطباعة أ
باللوان
والطباعة أ
الحادية اللون
الدقة
التكب�
التصغ� /
ي
ي

الطابعة المتعددة الوظائف  :ES9466حواىل  7,8ثوان أ
ثوان بلون واحد
باللوانٍ 5,9 ،
الطابعة المتعددة الوظائف  :ES9476حواىل  ٍ 5,7أ
ثوان بلون واحد
ثوان باللوان وٍ 4,4
ٍ
الطابعة المتعددة الوظائف  35 :A4 :ES9466نسخة فف ي� الدقيقة؛  18 :A3نسخة فف ي� الدقيقة
الطابعة المتعددة الوظائف  50 :A4 :ES9476نسخة ي� الدقيقة؛  25 :A3نسخة ي� الدقيقة
 600 × 600نقطة ف ي� البوصة
ن
ين
الوجه� ()RADF
(أسطوا�)( %200-25 ،وحدة التغذية بالمستندات التلقائية عىل
%400-25
ي
بزيادات قدرها %1

أ
الحد القىص لعدد النسخ 999

الفاكس (اختياري)
( RJ11 × 2الخط/الهاتف) PSTN
إمكانية االتصال 

ئ
تلقا�)
الرسعة  33,6كيلوبت/ثانية  --2,4كيلوبت/ثانية (خفض ي

المجموعات بحد أقىص  200مجموعة 400 ،وجهة/مجموعة
البث بحد أقىص  400وجهة
ذاكرة الصفحات بحد أقىص  100مهمة 400 ،وجهة/مهمة 2000 ،وجهة،
بحد أقىص  1000صفحة/ملف

وال�امج
الواجهة ب
إمكانية االتصال 10/100/1000baseT USB 2.0 × 1 ،مضيف أمامي × 1 ،جهاز USB 2.0
لغات الطابعة PCL5ePCL5c ،PCL6 ،PS3 ،PDF ،XPS ،JPEG ،
داخل للطابعة المتعددة الوظائف وإعداد
بطاقة  10Base-T/100Base-TX Ethernetمع خادم ويب
ي
بطاقة الشبكة وإدارتها .تشتمل عىل عميل بال�يد  POP3/APOPو SMTPلإرسال مهام الطباعة وللتنبيهات .وكل
بروتوكوالت الشبكات الرئيسية المدعومة TCP -IP/ARP -:IPv4/v6 ،ICMPv4/v6 ،TCP ،UDP ،LPR ،،
FTPTELNET ،HTTP(IPP) ،DHCP ،SNMPv1/v3 ،DNS ،Dynamic DNS ،Secure DDNS ،،
وال�وتوكوالت BonjourWINS ،SSL/TLS ،SMTP ،POP3 ،SNTP ،WSDPrint ، ،بروتوكوالت JetDirect،
الشبكة ب
NetBIOSoverTCP Kerberos. NetWare 6.5 ،مع دعم NDS
و NDPSكامل -:دعم PServerRPrinter ، NDPS ،بع� بوابة .Novell NDPS
EthertalkELAP -:AARP ،DDP ،AEP ،NBP ،ZIP ،RTMP ،ATP ،.PAP ،
 SMB -:NetBEUIو .NetBIOSيغ�ها.EAP -:
أنظمة التشغيل المتوافقة

1

 Windowsو Mac OS XوLinux

شبكات االتصال أ
والمان
وتشف� SSL3/TLS HTTPS
IPv6 Phase2
و IEEE2600.1و IEEE 802.1xو IPSec2و SNMPv3آ ي
آ 3
وتشف� البيانات 3وتصفية عناوين  MACوتصفية عناوين  IPوالطباعة المنة
المتقدم والحذف المن
ي

لوحة التشغيل
شاشة  LCDتعمل باللمس شاشة ملونة تعمل باللمس مقاس  9بوصات ( 23سم) تشبه شاشة الكمبيوتر اللوحي؛  8مفاتيح فعلية،
 8ش
مؤ�ات LED
المواد المستهلكة (أرقام الطلب)
الح�*
رجوا�46564702 :؛ أ
خراطيش ب
أ ن
الصفر46564701 :
( 33600صفحة) السماوي46564703 :؛ ال ي

قياس
ي
 550 :A4ورقة بوزن  80غ لكل تم� مربع؛  300 :A3ورقة بوزن  80غ لكل تم� مربع
ئ
يز
النها� الداخلية ( :)IFدرجان ،سعة  600ورقة؛
التجه�
وحدة
ئي
يز
النها� المتعددة الدبابيس ( :)MSFدرجان ،سعة  2250ورقة؛
التجه�
وحدة
ئي
يز
النها� لتجليد الكتيبات ( :)SSFدرجان ،سعة  3250ورقة
التجه�
وحدة
ي

يز
الم�ات العامة

ئ
عشوا� سعة  4جيجابايت  +محرك أقراص صلبة سعة  320جيجابايت
قياس :ذاكرة وصول
الذاكرة
ي
ي

التباين  9مستويات
التنسيق JPEG-TIFF ،صفحات متعددة/صفحة واحدة-PDF ،صفحات متعددة/صفحة واحدةSlim PDF ،،
-XPSصفحات متعددة/صفحة واحدة
ت
دف� العناوين  LDAPت
داخل
ودف� عناوين
ي
ئ
الإلك� ن
ئ
ئ
ئ
ال�يد ت
الضو�
المسح
،
و�
إىل
الضو�
المسح
،USB
ذاكرة
إىل
الضو�
المسح
الويب،
خدمات
إىل
الضو�
المسح
ب
ي
تي
ي
ي
ي
ئ
ئ
المسح
ونيا،
محل) ،المسح
ي
الضو� إىل وظيفة حفظ الملفات إلك� ً
ي
الضو� إىل إىل ملف (SMBFTP ،FTPS ،IPX ، ،SPX/ي
و( Meta Scanخيار)

الحاوية :الدرج  550 :1ورقة؛ الدرج  550 :2ورقة؛ الدرج المتعدد أ
الغراض 100 :ورقة؛ وحدة التغذية بالمستندات
ئ
ين
الوجه� ( 100 :)RADFورقة
ضو� مزدوج ( 300 :)DSDFورقة أو وحدة التغذية بالمستندات التلقائية عىل
بمسح ي

درجة الحرارة/الرطوبة المالئمة للتشغيل 10 :درجات مئوية إىل  30درجة مئوية  %20 /إىل  %85رطوبة نسبية

العوامل البيئية درجة الحرارة/الرطوبة المالئمة للتخزين 10- :درجات مئوية إىل  35درجة مئوية  /أقل من  %85رطوبة نسبية (مع
المستلزمات)
مصدر الطاقة أحادي الطور  220إىل  240فولت تيار تم�دد ،تردد 50 60/هرتز
استهالك الطاقة الحد أ
القىص 2000 :واط؛ وضع السكون 1< :واط
مستوى الضوضاء التشغيل 71< :ديسيبل (أ)؛ وضع االستعداد 53< :ديسيبل(أ)؛
توف� استهالك الطاقة :مستوى الخلفية
وضع ي
أ
البعاد وحدة التغذية بالمستندات بمسح ئ
ضو� مزدوج (( 660 × 1227 :)DSDFبحد أقىص ( 640 × )948بحد أقىص  )761مم
ي
ين
الوجه� (( 660 × 1191 :)RADFبحد أقىص ( 640 × )948بحد أقىص  )761مم
(االرتفاع×العرض وحدة التغذية بالمستندات التلقائية عىل
×العمق)
الوزن

4

ئ
ضو� مزدوج ( :)DSDFالحاوية 105,6 :كجم؛ قاعدة التغذية بالورق 108,1 :كجم؛
وحدة التغذية بالمستندات بمسح ي
وحدة التغذية العالية السعة 117,3 :كجم
ين
الوجه� ( :)RADFالحاوية 103,6 :كجم؛ قاعدة التغذية بالورق106,1 :
وحدة التغذية بالمستندات التلقائية عىل
كجم؛ وحدة التغذية العالية السعة 115,3 :كجم

الضمان ضمان قطع غيار
قياس لمدة سنة واحدة
ي

ئ
ضو� مزدوج ( + )DSDFحاوية46607509 :
الطابعة المتعددة الوظائف ّ ES9466
المزودة بوحدة التغذية بالمستندات بمسح ئ ي
ضو� مزدوج ( + )DSDFقاعدة التغذية بالورق:
الطابعة المتعددة الوظائف ّ ES9466
المزودة بوحدة التغذية بالمستندات بمسح ي
46607507
المزودة بوحدة التغذية بالمستندات بمسح ئ
ضو� مزدوج ( + )DSDFوحدة التغذية العالية
الطابعة المتعددة الوظائف ّ ES9466
ي
السعة46607508 :
ين
الوجه� ( + )RADFحاوية46607503 :
المزودة بوحدة التغذية بالمستندات التلقائية عىل
الطابعة المتعددة الوظائف ّ ES9466
ين
الوجه� ( + )RADFقاعدة التغذية بالورق:
المزودة بوحدة التغذية بالمستندات التلقائية عىل
الطابعة المتعددة الوظائف ّ ES9466
46607501
ين
الوجه� ( + )RADFوحدة التغذية العالية
المزودة بوحدة التغذية بالمستندات التلقائية عىل
الطابعة المتعددة الوظائف ّ ES9466
أرقام طلب السعة46607502 :
ئ
ضو� مزدوج ( + )DSDFحاوية46607512 :
المنتجات الطابعة المتعددة الوظائف ّ ES9476
المزودة بوحدة التغذية بالمستندات بمسح ئ ي
ضو� مزدوج ( + )DSDFقاعدة التغذية بالورق:
الطابعة المتعددة الوظائف ّ ES9476
المزودة بوحدة التغذية بالمستندات بمسح ي
46607510
ئ
ضو� مزدوج ( + )DSDFوحدة التغذية العالية
الطابعة المتعددة الوظائف ّ ES9476
المزودة بوحدة التغذية بالمستندات بمسح ي
السعة46607511 :
ين
الوجه� ( + )RADFحاوية46607506 :
المزودة بوحدة التغذية بالمستندات التلقائية عىل
الطابعة المتعددة الوظائف ّ ES9476
ين
الوجه� ( + )RADFقاعدة التغذية بالورق:
المزودة بوحدة التغذية بالمستندات التلقائية عىل
الطابعة المتعددة الوظائف ّ ES9476
46607504
ين
الوجه� ( + )RADFوحدة التغذية العالية
المزودة بوحدة التغذية بالمستندات التلقائية عىل
الطابعة المتعددة الوظائف ّ ES9476
السعة46607505 :

الملحقات (أرقام الطلب)
وحدات التغذية الحاوية :أ45588602؛ قاعدة التغذية بالورق46557701 :؛ وحدة التغذية العالية السعة46558101 :؛
بالورق  /أ
الثاث وحدة أالدراج( 46559901 :قاعدة التغذية بالورق فقط)؛
درج الظرف( 46560001 :قاعدة التغذية بالورق فقط)

ئ
ئ
يز
يز
النها� لتجليد الكتيبات (:)SSF
التجه�
النها� المتعددة الدبابيس (46560401 :)MSF؛ وحدة
التجه�
التجه� وحدة
يز
ي
ي
وحدات
ئ
يز
النها� الداخلية46560301 :؛
التجه�
النها� 46560501؛ وحدة
ئ
ي
ي فاصل المهام46560201 :؛ مجموعة الجرس46560601 :
ئ
يز
النها� الداخلية)؛
 ،2و 4وسويدية( 45011212/3/4 :وحدة
التجه� ئ ي
ئ
يز
يز
النها� لتجليد
التجه�
النها� المتعددة الدبابيس " "MSFأو وحدة
التجه�
وحدات التخريم  2و 4وسويدية( 45587412/3/4 :وحدة
ي
ي
الكتيبات ")"SSF
إمكانية االتصال وحدة  LANالالسلكية46559601 :؛ وحدة الفاكس46559802 :
الكتابة فوق البيانات45518101 :؛ 45518401 :IPSec؛
ن 45518201 :Meta Scan؛ ي ز
م�ة تعرف برصي عىل الحروف ( )OCRمضمنة (ترخيص واحد)46558601 :؛
وحدات
ي
التمك� ي ز
م�ة تعرف برصي عىل الحروف ( )OCRمضمنة ( 5تراخيص)46558701 :؛ الطباعة المتعددة المحطات
(ترخيص واحد)46558801 :؛ الطباعة المتعددة المحطات ( 5تراخيص)46558901 :
خيارات أخرى الجيب اليدوي46559301 :؛ درج العمل46559701 :؛ مفتاح اللوحة 46559401 :10؛ حامل قارئ
البطاقات46558401 :؛ سلك التحكم بالنقود المعدنية46559201 :

الح�* أ
خراطيش ب
السود46564704 :
( 38400صفحة)
المستهلك
صندوق ب
الح� ُ
 120000صفحة
(
أ
للطباعة الحادية اللون) 45639502
للطباعة
صفحة
30000
(
أ
باللوان)
الح� :عدد صفحات  A4عند التغطية بنسبة .%5
*مسحوق ب
1تفضل بزيارة موقع ويب  OKI Executive Seriesالمحل للحصول عىل أحدث إصدارات برامج التشغيل والتعرف عىل أنظمة التشغيل المتوافقة؛ 2مطلوب وحدة ي ن
تمك�  IPsecاالختيارية.
ي
3مطلوب مجموعة الكتابة فوق القرص االختيارية؛ 4بما ف ي� ذلك كل المواد المستهلكة
معلومات المواد المستهلكة :تم تصميم هذا الطراز للعمل فقط مع خراطيش ح�  OKIأ
الصلية لحماية طابعتك ،ولضمان االستفادة من وظائفها بالكامل .ويمكن التعرف عىل هذه الخراطيش من خالل عالمة  OKIالتجارية.
ب
ح� لو تم وصفها بأنها "متوافقة" ،ت
ح� أخرى عىل الإطالق ،ت
وح� إن نجح تشغيل الطابعة بها ،فقد تي�اجع أداء الطابعة وجودة الطباعة.
وقد ال تعمل أي خرطوشة ب
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