مواصفات مجموعة MC700

طابعات متعددة الوظائف ( )MFPللطباعة باأللوان على
خصيصا لالندماج
ورق  A4مخصصة للشركات ومصممة
ً
السلس في تدفق أعمال المستندات لديك
توفر المجموعة  MC700من الطابعات متعددة الوظائف A4
األدوات التي تحتاج إليها لضمان استخدام الموارد داخل منظمتك
بشكل موفر للتكلفة ،مما يحسّ ن من االتصاالت وتدفق المستندات
عبر استخدام منظومة مفتوحة مضمنة .ومن خالل الجمع بين وظيفة
الطباعة والنسخ والمسح الضوئي والفاكس والتدبيس بسرعة
عالية ،تقدم مجموعة  MC700الذكية من األجهزة المراعية لقواعد
الهندسة البشرية اإلدارة الفعالة واآلمنة للمستندات والمخرجات.

أعلى مستوى أمان للبيانات والمستندات

كما توفر مجموعة  MC700التي تتسم بالمرونة إمكانية التهيئة
بسهولة تامة والتي تكون مطلوبة لتلبية احتياجات أعمالك الحالية
والمستقبلية.

توفر المجموعة  ،MC700التي تتميز باألمان والتشفير وفق أعلى
المعايير الصناعية ،التخويل للمستخدم المحترف مما يمنع الوصول
غير المخول وحماية بيانات شركتك .باإلضافة إلى ذلك ،يمكن
تخصيص وصول المستخدمين ،مما يتيح لك تمكين الوظائف أو
تعطيلها بسهولة.

المرونة القصوى

n

n

إمكانية التوصيل ببرامج الجهات الخارجية لتحقيق تكامل سلس مع
الشبكات
شاشة لمس  LCDباأللوان مقاس  23سم قابلة للتخصيص
بإضاءة خلفية

n

 baseT 10/100/1000إيثرنت

n

مسح على الوجهين

n

n
n

n

تحسين إنتاجية العمل
تم تصميم المجموعة  ،MC700التي تتسم بالقوة والكفاءة ،لتقديم
مجموعة واسعة من الميزات ذات القيمة العالية بشكل قياسي لتحسين
اإلنتاجية.
n

n

أقراص صلبة قياسية 160جيجابايت

n

المسح الضوئي السريع بمعدل  40صورة في الدقيقة

سرعة طباعة تصل إلى  40صفحة في الدقيقة باأللوان وبلون
واحد

n

ضمان ثالث سنوات في موقع العمل إعتبارً ا من تسجيل منتجك
في غضون  30يومًا

n

n

المسح الضوئي إلى مربع ملفات ( ،)filing boxوالمسح
الضوئي إلى ملف مشترك ،والمسح الضوئي إلى بريد إلكتروني،
المسح الضوئي إلى ذاكرة USB
تخطي الصفحات الخالية

النسخ األكثر وضوحً ا وحدة
تجمع مجموعة  MC700بين تكنولوجيا  LEDالمتقدمة وعدد كبير
من الميزات الكاملة التي تحسن اإلنتاجية وتدفق المستندات.
n

النسخ السريع بمعدل  40صورة في الدقيقة

n

نسخ بطاقة الهوية ،وتكرار النسخ ،والنسخ عبر وظيفة بناء المهام

n

النسخ على الوجهين (  1إلى  2 ،2إلى  2 ،1إلى )2

التحكم في وصول PIN/IC Card/LDAP/Kerberos

n

يقوم ماكرو المهام بتخزين المهام المتتالية

الطباعة اآلمنة بكود  PINأو بقارئ بطاقات اختياري
()MIFARE /HID

• تقليل تأثيرك على البيئة

تشفير وظيفة الطباعة اآلمنة
تعمل  SNMPv3و IPSecاالختيارية على تأمين عمل
الشبكات

المسح الضوئي  LEDعالي الدقة
للقيام بمسح ضوئي عالي الدقة ،تجمع مجموعة  MC700بين
تكنولوجيا  LEDالمتقدمة وعدد كبير من الميزات الكاملة التي تحسن
اإلنتاجية وتدفق المستندات.

تعتبر مجموعة  MC700هي أول طابعات متعددة الوظائف A4
تناسب مجموعات العمل المتوسطة والكبيرة بشاشة  LEDكاملة في
السوق.
n

الطباعة على الوجهين ،والنسخ  ،والمسح الضوئي لتقليل استهالك
الورق

n

سعة ورق تصل إلى  3160ورقة

n

دباسة مالئمة مدمجة

n

خرطوشة حبر عالية القدرة

وحدة تجهيز نهائي داخلية للفرز والتدبيس (الطراز MC780
فقط)

n

وظيفة توفير الحبر

n

 2واط أو أقل في وضع السكون العميق

n

دورة تشغيل شهرية تصل إلى  100ألف

n

معتمدة من Energy Star

n

معالج  1.3جيجاهرتز وذاكرة وصول عشوائي  2جيجابايت

n

لمحة عن الخصائص

MC760dn

MC760dnfax

MC770dnfax

MC780dfnfax

سرعة طباعة A4
(ألوان/لون واحد)

 28ورقة في الدقيقة

 28ورقة في الدقيقة

 34صفحة في الدقيقة/
 36صفحة في الدقيقة

 40صفحة في الدقيقة

a

a

a

a

الطباعة والنسخ والمسح
الفاكس

اختياري

a

a

a

دباسة مالئمة

a

a

a

a

وحدة تجهيز نهائي داخلية

r

r

r

a

المنظومة المفتوحة

a

a

a

a

 1إلى 20

 1إلى 20

 1إلى +30

 1إلى +30

عدد المستخدمين

 - MC760/MC770/MC780طابعات متعددة الوظائف باأللوان وبلون واحد
التعامل مع الورق

الطباعة
سرعة طباعة A4
الوقت المستغرق لطباعة النسخة األولى
وقت التسخين
سرعة المعالج
الدقة
خطوط الطابعة

 28 :MC760صفحة في الدقيقة باأللوان 28 ،صفحة في الدقيقة بلون واحد؛ 34 :MC770
صفحة في الدقيقة ألوان 36 ،صفحة في الدقيقة 40 :MC780صفحة في الدقيقة باأللوان40 ،
صفحة في الدقيقة بلون واحد
ثوان بلون واحد؛
ثوان باأللوان8 ،
9:MC760/MC770
ٍ
ٍ
 8 :MC780ثوان باأللوان 8 ،ثوان بلون واحد
 60ثانية أو أقل من تشغيل الطاقة 35 ,ثانية أو أقل من وضع توفير الطاقة
 1.3جيجابايت
تقنية  ProQ2400متعددة المستويات 600 × 1200 ،نقطة لكل بوصة
القابلة للتغيير 87 :خط  PCLو 80خط  ،PostScriptخطوط PCL Bitmap، OCR-
A/B، USPS ZIP Barcode

سعة الورق القياسية

سعة الورق االختيارية
سعة إدخال الورق القياسية
التجهيز النهائي

المسح الضوئي
الدقة
السرعة
عمق األلوان
إدخال المستندات
التباين

حتى  600 × 600نقطة لكل بوصة
السرعة حتى  40صورة في الدقيقة (ألوان/لون واحد)
عمق األلوان اإلخراج  24بت ( 8بت ×  3أحمر وأخضر وأزرق)
إدخال المستندحتى  100ورقة وحدة تغذية المستندات األوتوماتيكية العكسية ()RADF
 9مستويات
( JPEG, TIFFصفحات متعددة/صفحة واحدة ) PDF ،آمن(صفحات متعددة/صفحة
واحدة) PDF ،رقيق( PDF ، XPS ،صفحات متعددة/صفحة واحدة)
دفتر العناوين  LDAPودفتر عناوين داخلي

التنسيق
دفتر العناوين

 ،SMB ،FTP ،FTPS ،Netware ،FilingBoxوحدة ذاكرة  ،USBبريد
إلكتروني

مسح ضوئي إلى
النسخ
خروج النسخة األولى

الدقة
التصغير  /التكبير
الحد األقصى لعدد النسخ

 13ثوان باأللوان 13 ،ثوان بلون واحد
 28 :MC760صفحة في الدقيقة باأللوان/بلون واحد؛  34 :MC770صفحة في الدقيقة
ألوان 36 ،صفحة في الدقيقة  40 :MC780صفحة في الدقيقة باأللوان/بلون واحد
 600نقطة لكل بوصة
% 400-25
999

التوصيل
السرعة
فاكس اإلنترنت
االتصال السريع
المجموعات
البث

RJ11 x 2 (Line/Tel)، PSTN، PBX Line
ثوان/صفحة
 )ITU-T G3(Super G3حتى  33.6كيلوبايت في الثانية ،ثالث
ٍ
37.ITU-T T
دفتر العناوين حتى  1000رقم
حتى 200
 400بحد أقصى

السرعة

أحجام الورق

وزن الورق
الطباعة على الوجهين
إخراج الورق
ميزات عامة
الذاكرة

البيئة

الفاكس

ذاكرة الصفحات  100مهمة 1000 ،صفحة/المهمة ،وحتى  1جيجابايت على القرص
الصلب

ذاكرة الصفحات

التوصيل
لغات الطابعة

لغات الطابعة  PCL5cو PCL5eو PCL6ومحاكاة Postscript 3
يتم دعم كافة بروتوكوالت الشبكة الرئيسية عن طريق بطاقة إيثرنت مع خادم الويب الداخلي
للطابعة وإعداد بطاقة الشبكة و
ادارتها TCP/IPv4&v6 .و SMTPو POP3و HTTPو SNMPv1&v3وDHCP
و DNSو LPRو Port9100و ARPو FTPو SMBو LDAPو Bonjourو
 NetWareو EtherTalkو  LLTDوخدمات الويب لألجهزة
-32( Windows 8بت و -64بت) -32( Windows 7 /بت و  -64بت) Vista /
 SP1و -32( SP2بت و  -64بت)  XP SP2 /أو اصدار الحق Server 2008 /
 SP1أو اصدار الحق (-32بت و -64بت) -32( Server 2003 SP2 /بت و -64بت)/
-64( R2 2008 Serverبت) Mac OS X 10.4/10.5/10.6/10.7/10.8; PPDs
for Linux/Unix
 File DownloaderوAddress Book Viewer Remote Scan Driver
و e-Filing Backup/Restoreو Print Job Accounting2وPrint Job
Accounting Enterprise2و PrintSuperVision.NET2وOutput Manager
و  Fleet ManagerوTemplate Manager2

الشبكة والبروتوكوالت

برامج التشغيل المتوافقة

1

مجموعة األدوات المساعدة

1

األمان

أمان الوصول
االعتمادات

تصفية عناوين  ،IPتصفية عناوين ( MAC ، IPSecخيار) ،الطباعة اآلمنة ،ترميز مهمة
الطباعة اآلمنة (بواسطة محرك أقراص ثابتة آمن) ،تصديق ملقم  SMTP، POPقبل
تصديق  ، SMTPأمن  SS Lلبروتوكول  SMTP ،SNMPv3ترميز ،SS L/TLS
تغيير المنفذ ،الترميز الكامل ألجهزة التخزين ،المسح اآلمن للتخزين ،ميزة تعطيل مضيف
USB
مصادقة LDAP
 CE Markو Energy StarوGS Mark

لوحة المشغل
واجهة المستخدم
لوحة المفاتيح

استهالك الكهرباء
مستوى الضوضاء
األبعاد (االرتفاع×العرض×العمق)
الوزن3

الضمان
 ،baseT 10/100/1000وحدة تخزين / USB 2.0وحدة تخزين اع USBلية السرعة

أمان الجهاز

مصدر الطاقة

دورة التشغيل

واجهة التوصيل والبرامج

شاشة لمس ألوان  23سم  LCDبإضاءة خلفية ومفتاح في األعلى;  28مفتاحً ا صلبًا6 ،
مؤشرات LED
 12مفتاح رقمي 6 ،أزرار وظائف رئيسية (قائمة ،نسخ ،مسح ضوئي ،طباعة وFilingBox
و فاكس) ،مفتاح الطاقة وتوفير الطاقة وإعادة تعيين وإيقاف ومفتاح البدء وواإلعداد ومقاطعة
ومفتاح العداد والتصديق ومفتاح المسح

الدرج  530 :1ورقة بوزن  80جرام في سم المربع؛ الدرج متعدد األغراض 100 :ورقة
بوزن  80جم/متر مربع؛ وحدة تغذية الورق التلقائية على الوجهين 100 :ورقة بوزن 80
جرامًا في سم مربع
الدرج  530 :2ورقة بوزن  80جرامًا في سم المربع الدرج  530 :3ورقة بوزن  80جرامًا
في سم المربع
الدرج  530 :4ورقة بوزن  80جرامًا في سم المربع; وحدة التغذية الكبيرة 2,000 :ورقة
بوزن  80جرامًا في سم المربع
قياسية :ما يصل إلى  630ورقة بوزن  80جرامًا في سم المربع؛ الحد األقصى :ما يصل إلى
 3,160ورقة بوزن 80جم/متر مربع
دباسة مالئمة :التدبيس  -ما يصل إلى  20ورقة بوزن  80جرامًا في سم المربعوحدة تجهيز
نهائي داخلية :تكديس تعويضي ،تدبيس  -حتى  50ورقة  80جرامًا في سم المربع ()MC780
الدرج  A4 :1و A5وB5؛ الدرج  A4 :2/3/4و A5وB5؛ وحدة التغذيةالكبيرةA4 :؛
الدرج متعدد األغراض A4 :و B5و A5و .A6األظرف ( Com-9و Com10وDL,
 ,)C5بطاقات التسمية ( Avery 7162و 7664و .)7666دعم الحجم المخصص:
العرض  216-64مم الطول  1321-127مم; وحدة تغذية الورق على الوجهين A4 :وA5
و )A6(simplexو ;B5الطباعة على الوجهين A4 :و A5و .B5دعم الحجم المخصص:
العرض  216-148.5مم الطول 356-210 :مم
الدرج  64 :1إلى  220جرام/سم المربع; الدرج  64 :4/3/2إلى  220جرام/سم المربع;
وحدة التغذية الكبيرة  64إلى  220جرام/سم المربع; الدرج متعدد األغراض 64 :إلى 105
جرام/سم المربع;
وحدة تغذية الورق على الوجهين 60 :إلى  105جرام/سم المربع; الطباعة على الوجهين64 :
إلى  220جم/متر مربع
قياسية
الوجه ألعلى 100 :ورقة بوزن  80جرامًا في سم المربع؛ الوجه ألسفل 530 :ورقة بوزن
 80جم/متر مربع ()MC760/MC770؛ الوجه ألعلى 100 :ورقة بوزن  80جرامًا في
سم المربع؛ الوجه ألسفل 100 :ورقة بوزن  80جرامًا في سم المربع ،وحدة التجهيز النهائي:
 500ورقة بوزن  80جرامًا في سم المربع ()MC780

أرقام طلب المنتج

ذاكرة الوصول العشوائي ( 2 :)RAMجيجابايت
قرص صلب آمن عالي األداء 160 :جيجا بايت
درجة الحرارة/الرطوبة المالئمة للتشغيل 10 :درجات مئوية إلى  32درجة مئوية ( 17درجة
مئوية إلى  27درجة مئوية موصى بها) %20 /إلى  %80رطوبة نسبية ( %50إلى %70
رطوبة نسبية موصى بها)
درجة الحرارة/الرطوبة المالئمة للتخزين 10- :درجات مئوية إلى  43درجة مئوية%10 ،
إلى RH %90
أحادي الطور  220إلى  240فولت من التيار المتردد ،تردد  60/50هرتز %2 -/+
النموذجي 800 :واط; الحد األقصى 1500 :واط; السكون 130 :واط; توفير الطاقة60 :
واط؛ السكون العميق 2 :واط أو أقل
التشغيل 57 :ديسيبل ( )Aأو أقل؛ وضع االستعداد 37 :ديسيبل ( )Aأو أقل؛
وضع توفير الطاقة :مستوى الخلفية
األبعاد (االرتفاع × العرض × العمق)  604 × 522 × 675مم ()MC760/MC770؛
 604 × 522 × 811مم ()MC780
 50كجم تقريبًا ()MC770/MC760؛  60كجم تقريبًا ()MC780
المتوسط 6000 :صفحة/الشهر ()MC760 و 8000صفحة/الشهر ( )MC770و10000
صفحة/الشهر ()MC780؛ حد أقصى 100,000 :صفحة/شهر؛
ضمان ممتد  3سنوات بدءًا من تاريخ التسجيل في غضون  30يومًا من الشراء
;MC760dn: xxxxxxxx; MC760dnfax: xxxxxxxx
MC770dnfax: xxxxxxxx; MC780dfnfax: xxxxxxxx

الملحقات (أرقام الطلب)
درج الورق
قاعدة العجل
خيارات التركيب الهندسية
األمان
المنظومة المفتوحة

درج الورق الثاني والثالث والرابع بوحدة تغذية الورق;45466502 :
وحدة التغذية الكبيرة45393302 :
45466602
اﻟﮭواﺋﻲ ; ;45518001
:سكافال)MC760dn( 45056922
وظيفة تمكين الكتابة فوق البيانات ;45518101 :وظيفة تمكين ;45518401 :IPSec
قارئ بطاقة IC( ;45518501 :)HIDقارئ بطاقة 45518601 :)IC (Mifare
وظيفة تمكين مسح ميتا45518201 :

المواد المستهلكة (أرقام الطلب)
خراطيش الحبر*
( 6000صفحة)
خراطيش الحبر*
( 8,000صفحة)
خراطيش الحبر*
( 11,500صفحة)
خراطيش الحبر*
( 15,000صفحة)
أسطوانة الصور**
( 30000صفحة)3
سير النقل
( 60000صفحة)
وحدة المصهر
( 60000صفحة)

السماوي ;45396303 :األرجواني ;45396302 :األصفرMC760/( 45396301 :
)MC770/MC780
األسود)MC760/MC770/MC780( 45396304 :
السماوي ;45396203 :األرجواني ;45396202 :األصفر45396201 :
()MC770/780
األسود)MC770/780( 45396204 :
السماوي ;45395703 :األرجواني ;45395702 :األصفر ;45395701 :األسود:
45395704
45381102
45380003

*مسحوق الحبر :عدد صفحات  A4عند تغطية .19798 ISO/IEC
يتم شحن الطابعة بمسحوق حبر يكفي لـ  4800صفحة عند .%5
**اإلسطوانة :متوسط عدد الصفحات المطبوعة بحجم .A4

 1قم بزيارة موقع الويب المحلي لـ  OKIللحصول على أحدث إصدارات برامج التشغيل والتعرف على برامج التشغيل المتوافقة؛  2Windowsفقط؛ 3يشمل جميع المواد المستهلكة.
معلومات المواد المستهلكة :لحماية طابعتك ،ولضمان االستفادة من وظائفها بالكامل ،تم تصميم هذا الطراز للعمل فقط مع خراطيش حبر  OKIاألصلية .ويمكن التعرف على هذه الخراطيش بواسطة عالمة
 OKIالتجارية .وقد ال تعمل أية خرطوشة حبر أخرى على اإلطالق ،حتى لو وُصفت بأنها "متوافقة" ،وحتى وإن نجح تشغيل الطابعة بها ،فسوف يتدهور أداء الطابعة وجودة الطباعة.

OKI EUROPE (MIDDLE EAST,
)INDIA, TURKEY & AFRICA
Building 7W A, Office 2008,

الضمان  3سنوات في الموقع
إن أجهزتنا مُصنَّعة ً
وفقا ألعلى معايير الجودة وأحدث التقنيات التي تم التحقق منها بإجراء االختبارات المستقلة عليها .كما أننا على ثقة كبيرة بجودة منتجاتنا العالية التي نقدمها إليك والتي

ً
مؤهال للحصول على عرضنا الشامل والفريد .لمزيد
جعلتنا نمنحك ضما ًنا ممت ًدا لمدة  3سنوات بدون أية تكاليف إضافية .قم فقط بتسجيل المنتج في غضون  30يومًا من الشراء حتى تكون
من المعلومات ،تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني .www.okime.ae/warranty :إن لم تقم بالتسجيل ،فسوف يسري الضمان القياسي للبلدان األوروبية ومدته عام واحد.

Dubai Airport Free Zone
PO Box 54604
Dubai, UAE
Tel: +971 42045810
Fax: +971 42045811
www.oki.com/me
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