مواصفات السلسلة C800
تقدم
صغيرة وقوية :اكتشف طابعة ألوان  A3الصغيرة الحجم وغير الضارة بالبيئة والتي ّ
إمكانيات المتناهية
بالرغم من كونها طابعة  A3أ
الصغر في السوق ،يمكن للسلسلة  C800تنفيذ كل مهام الطباعة التي تحتاجون إليها ،بما في ذلك بطاقات العمل والوسائط المقصوصة مسبقًا والملصقات
والالفتات التي يصل طولها إلى  1,3م وأكثر .يجمع هذا الجهاز المعزز للإنتاجية بين مرونة الوسائط التي ال مثيل لها والموثوقية الفائقة وتقنية  LEDالرقمية والرائدة من  ،OKIما يجعله
مثال ًيا لتوفير المطبوعات ذات الجودة االحترافية للعمالء ومستندات المكتب اليومية في مكان العمل وبحسب الطلب.

تكاد سلسلة  C800ال تستغرق وق ًتا للإحماء بفضل تقنية االنصهار المبتكرة من  ،OKIما يوفّر الوقت ويزيد الكفاءة وما يجعلها الخيار المثالي ألي شركة أو مجموعات عمل كثيرة االنشغال

الميزات أ
الساسية
أ
حجما في السوق ،إال أنها تُعد
■ ■بالرغم من كونها طابعة  A3الصغر ً
هاما
مثالية لمتاجر البيع بالتجزئة حيث تشكل المساحة عامال ً ً
أ
ثوان
■ ■الوقت المستغرق لخروج الصفحة الولى ال يتعدى ٍ 6,3
(/C834)C844

مرونة ال مثيل لها في الوسائط
■ ■مرونة ممتازة في الوسائط من مقاس  A6إلى  A3والفتات يصل طولها
إلى  1321مم
أ
■ ■الحد أ
الدنى لعرض الورق  55مم من الدرج المتعدد الغراض
■ ■يتوفر درج الفتات اختياري لطباعة الفتات متعددة مرة واحدة

■ ■تصل سرعة الطباعة الملونة حتى  36ورقة بالدقيقة
■ ■طباعة سريعة على الوجهين (اختيارية في أنواع عدة)
■ ■تبلغ سعة الورق ما يصل إلى  2540ورقة ويتراوح وزن الوسائط بين
 64و 256غ/متر مربع
■ ■جودة طباعة ممتازة 1200 × 1200نقطة في البوصة
( )C844dnwلجودة المطبوعات االحترافية

سهولة االستخدام
العداد وبدء التشغيل
■ ■سهولة إ
■ ■استكشاف المشاكل وإصالحها عبر إنشاء اتصال بين الجهاز المحمول
2
الممكّن بواسطة  NFCوالطابعة
■ ■تخزين القوالب والمستندات على الجهاز لكل المستخدمين للطباعة
بدون مصادقة (الطباعة المشتركة)
■ ■برنامج إلدارة الطابعات من دون أي كلفة SENDYS Explorer -

8

■ ■حافظ على سرية المستندات مع ميزة "الطباعة الخاصة" وميزة
"التحرير بواسطة البطاقة" االختيارية ليتمكن المستخدمون من عرض
كل مهام الطباعة قبل تحديد تلك التي يريدون طباعتها

توفير التكلفة والطاقة

الطباعة من أ
الجهزة المحمولة

الحماء والهدوء على
■ ■تمكّن تقنية االنصهار الجديدة من  OKIالطابعة من إ
تقريبا ،ما يساعد في توفير الوقت والطاقة وزيادة الكفاءة
الفور ً

■ ■شبكة محلية السلكية كميزة قياسية (/C834)C844

■ ■يعني استخدام تقنية  LEDعدم وجود أجزاء متحركة لمدة أطول

■ ■أنشئ اتصاال ً بين الجهاز المحمول الممكّن بواسطة  NFCوالطابعة
2
وباشر بعملية الطباعة من دون الحاجة إلى شبكة

■ ■طباعة مواد التسويق والفتات البيع بالتجزئة داخل الشركة ،بفضل جودة
الطباعة الفائقة ومرونة الوسائط

■ ■تتيح شبكة  Gigabit Ethernetالنقل السريع للملفات الملونة
الكبيرة عبر الشبكة
■ ■توفّر ميزة  Wireless Directاالتصال آ
المن والمتزامن للشبكتين
السلكية والالسلكية

■ ■يوفّر وضع السكون العميق استهالك الطاقة ،وكذلك يقلل وضع إيقاف
تلقائيا إلى أقل من  0,15واط أثناء
التشغيل التلقائي استهالك الطاقة
ً
عدم االستخدام
■ ■وظيفة توفير الحبر لخفض الكلفة عند طباعة مسودة أو مستندات داخلية

■ ■يدعم  AirPrintو Google Cloud Print 2.0الطباعة
أثناء التنقل

تحد الطباعة على الوجهين من استهالك الورق
■ ■ ّ
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طباعة ملونة/أحادية اللون



الشبكة/على الوجهين



مطبوعات مقاس  A6حتى  1321مم ،ووزن يصل إلى  256غ/متر مربع



مستخدما
من  1إلى 30
ً
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اللوان أ
 ،C824 ،C834 - C844طابعات أ
والحادية اللون
معالجة الورق

الطابعة
 :C824A4 26 :ورقة ملونة في الدقيقة/أحادية اللون A3 14 :ورقة ملونة في الدقيقة/أحادية
سرعة الطباعة اللون
/C834 :C844A4 36 :ورقة ملونة في الدقيقة/أحادية اللون A3 20 :ورقة ملونة في الدقيقة/
أحادية اللون
:C824 8,5ثوان أ
الوقت المستغرق لطباعة النسخة أ
باللوان/أحادية اللون
ٍ
الولى
ثوان
/C834:C844ٍ 6,3

سعة الورق الدرج  300 :1ورقة بوزن  80غ/متر مربع؛
الدرج المتعدد أ
الغراض 100 :ورقة بوزن  80غ/متر مربع
أ
الدراج االختيارية لسعة الورق الدرج  535 :2ورقة بوزن  80غ/متر مربع؛ الدرج  535 :3ورقة بوزن  80غ/متر مربع؛
الدرج  535 :4ورقة بوزن  80غ لكل متر مربع؛ الدرج  535 :5ورقة بوزن  80غ لكل متر مربع
سعة الورق القصوى  2540ورقة بوزن  80غ/متر مربع
الدرج  ،A3 :1 ،A4 ،A5 ،A6 ،B4 ،B5 B6الدرج /2 :5/4/3 ،A3 ،A4 ،A5،B4
B5؛ الدرج المتعدد أ
الغراض ،A3 : ،A4 ،A5 ،B4 ،B5 ،B6A6؛ ظرفًا ( ،Com-10،DL
أحجام الورق ،C5 ،)C4الحجم المخصص (طول حتى  1321مم بما في ذلك اللوحة الإعالنية)؛ الطباعة على
الوجهين ،A3 :،A4  ،A5 ،B4B5؛ الحجم المخصص :عرض بين  127و 297مم وطول بين
 182و 431,80مم

وقت الإحماء ≤  20ثانية من بدء التشغيل
ثوان من بدء توفير الطاقة
≤ ٍ 9,9

الواجهة والبرامج
جهاز  ،USB 2.0،10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet
إمكانية االتصال  USB 2.0المضيف × ،1  IEEE802.11a/b/g/nالسلكي (اختياري لـ  C824وقياسي
2
لـ ،)C834/ C844 NFC

الدرج  64 :1إلى  220غ/متر مربع؛ الدرج /2/3 64 :5/4إلى  176غ/متر مربع؛
وزن الورق الدرج المتعدد أ
الغراض 64 :إلى  256غ/متر مربع؛ الطباعة على الوجهين 64 :إلى  220غ/
متر مربع
الطباعة على الوجهَين الطباعة القياسية ،C824dn : ،C834dnwC844dnw
الطباعة االختيارية ،C824n :C834nw
إخراج الورق  250ورقة الوجه ألسفل 100 ،ورقة الوجه ألعلى 80 ،غ/متر المربع

 :C824( PCL6 )XL3.0و PCL5cو( SIDM)IBM-PPR, EPSON-FX
لغات الطابعة /C834:C844 PCL6( )XL3.0و PCL5cومحاكاة  PostScript3وPDF v1.7
و SIDM(،IBM-PPR )EPSON-FX
كل بروتوكوالت الشبكة الرئيسية معتمدة عبر بطاقة  ethernetمع خادم ويب داخلي لإدارة بطاقة
الشبكة والطابعة وإعدادها ،TCP/IPv4&v6 . NetBIOSعبر  ،TCP ،DHCP،DHCPv6
الشبكة والبروتوكوالت  ،BOOTP ،HTTP ،HTTPS ،DNS ،DDNS ،WINS ،UPNP،Bonjour
 ،SMTP ،POP3 ،SNMPv1&v3 ،SNTP ،IPP ،IPPS ،WSD Print،LLTD
 ،IEEE802.1X ،LPR ،Port9100 ،Telnet،FTP  ،6AirPrintGoogle Cloud
7
،Print  IEEE802.11a/b/g/nالسلكي ،WEP ، ،WPA،WPA2شخصي، مؤسسات

توافق أنظمة التشغيل

1

مجموعة أ
الدوات المساعدة

درجة الحرارة/الرطوبة المالئمة للتشغيل 10 :درجات مئوية إلى  32درجة مئوية ( 17درجة مئوية
إلى  27درجة مئوية موصى بها)  %20 /إلى  %80رطوبة نسبية ( %50إلى  %70رطوبة
البيئة نسبية موصى بها)
درجة الحرارة/الرطوبة المالئمة للتخزين -10 :درجات مئوية إلى  43درجة مئوية %10 ،إلى
 %90رطوبة نسبية
مصدر الطاقة أحادي الطور  220إلى  240فولت تيار متردد ،تردد 50 60/هرتز %-2/+
النموذجي 680 :واط؛ الحد أ
القصى 1118 :واط؛ وضع الخمول 13 :واط؛ توفير الطاقة:
استهالك الطاقة
< 11واط؛ السكون العميق 1,0< :واط؛ إيقاف التشغيل التلقائي 0,15< :واط

 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)؛  Server2016( 64بت)؛  Mac OS X 10.10إلى 10.13
) Linux (C834, C844؛

شبكات االتصال أ
والمان المتقدم  ،IPv6مصادقة  ،802,1x ،SNMP V3تشفير  ،SSL3/TLS HTTPSطباعة آمنة ،مسح
آمن ،تشفير البيانات ،تصفية  ،IPIPSec

1

الميزات العامة
الذاكرة ذاكرة وصول عشوائي سعة  1جيجابايت ،ذاكرة  eMMCسعة  3جيجابايت

اللوانOKI LPR ، ،3وظيفة عينات أ
مدير القوالب ،3مصحح أ
اللوانsmart ،3
PrintSuperVision ،3عميل حساب مهام الطباعة ،إعداد بطاقة الشبكة ،5أداة التكوين،3
3
3
مصحح PS Gamma ،6امتداد الشبكة  ،أداة المراقبة  ،أداة تحديث البرنامج الثابت ،مساعد ملف
التعريفSENDYS Explorer ،5

مستوى الضوضاء التشغيل 54< :ديسيبل(أ)؛ وضع االستعداد 32 :ديسيبل (أ) أو أقل؛
توفير الطاقة :مستوى الخلفية
أ
البعاد (العرض × العمق × االرتفاع)  360 × 552 × 449مم
الوزن

4

تقريبا (طرازات )dn
تقريبا (طرازات )n؛  40كجم ً
 37كجم ً

دورة التشغيل الطباعة القصوى 75000 :صفحة/الشهر؛
الطباعة الموصى بها :من  1500إلى  5000صفحة/الشهر
يوما من تاريخ الشراء
الضمان ضمان ممدد لفترة  3سنوات عند التسجيل في غضون ً 30

خطوط الطباعة
 :C824القابلية للتوسع :خطوط  PCL 87وخطوط  :PCL Bitmapالطابعة الخطيةOCR- ،
خطوط الطابعة  ،A/Bالرمز الشرطي USPS ZIP
/C834 :C844القابلية للتوسع :خطوط  PCL 87وخطوط  PostScript 80وخطوط PCL
 :Bitmapالطابعة الخطية ،OCR-A/B ،الرمز الشرطي USPS ZIP
 10أنواع من بُعد واحد مع  26اختالفًا ،UPC-A :،UPC-E ،EAN/JAN-8 ،EAN/JAN-13
الرمز الشريطي ورق مدخل  2من  ،Code39 ،5،Code 128  ،EAN/UCC-128 ،CODABARZIP+4
 ،POSTNETنوعان من بُعدين ،PDF417 :رمز QR

جودة الطباعة

47228101 :C824n
47228102 :C824dn
أرقام طلب المنتجات 47228103 :C834nw
4722104 :C834dnw
47228105 :C844dnw

الملحقات (أرقام الطلب)
درج الورق الثاني/الثالث/الرابع/الخامس 47074403
درج الالفتات 45015702
الحاوية 01321101
قاعدية مع عجالت 45889502
الطباعة على الوجهَين ( 47079403ميزة قياسية في الطرازات  C824dnو C834dnwو)C844dnw

/C824 :C834تقنية  ProQالمتعددة المستويات 600 × 1200 ،نقطة لكل بوصة،
الدقة  600 × 600نقطة لكل بوصة
 :C844 1200 × 1200نقطة لكل بوصة 600 × 600 ،نقطة لكل بوصة
موازنة أ
اللوان التلقائية ،تعزيز الصور بواسطة برنامج التشغيل (برنامج التشغيل
التحسينات
 Windows PCL6فقط)

وحدة  LANالالسلكية 45830202
حامل قارئ 46539501 IC

المواد االستهالكية (أرقام الطلب)
خراطيش الحبر* سماوي47095707 :؛ أرجواني47095706 :؛ أصفر47095705 :؛
( 5000صفحة) أسود47095708 :
خراطيش الحبر *6سماوي46861323 :؛ أرجواني46861322 :؛ أصفر46861321 :؛
( 10000صفحة) أسود46861324 :
أسطوانات الصور** سماوي46857507 :؛ أرجواني46857506 :؛ أصفر46857505 :؛
( 30000صفحة) أسود46857508 :
سير النقل
( 80000صفحة) 47074503
وحدة المصهر***
( 100000صفحة) 47219604
*مساحيق الحبر :يتوافق إنتاج الصفحات  A4مع معيار .ISO/ISC 19798
أ
**السطوانة :متوسط عدد الصفحات المطبوعة بحجم .A4

***المصهر 3 :صفحات لكل مهمة
تم شحن الطابعة مع كمية مساحيق حبر تكفي لطباعة حوالى  2500صفحة .A4

1تفضل بزيارة موقع الويب المحلي لـ  OKIللحصول على أحدث إصدارات برامج التشغيل والتعرف على برامج التشغيل المتوافقة؛ 2أجهزة  Androidفقط ،الطباعة من خالل تطبيق OKI Mobile Print؛
 Windows3فقط؛ 4بما في ذلك كل المواد القابلة لالستهالك؛  MacOSX5فقط؛  /C834 6 C844فقط؛ 7متوفر مع الشبكة الالسلكية  W-LANفقط؛
8للحصول على المزيد من المعلومات ،تفضل بزيارة www.sendysexplorer.com
معلومات المواد االستهالكية :تم تصميم هذا الطراز للعمل فقط مع خراطيش حبر  OKIأ
الصلية لحماية طابعتك ،ولضمان االستفادة من وظائفها بالكامل .ويمكن التعرف على هذه الخراطيش من خالل عالمة  OKIالتجارية.
وقد ال تعمل أي خرطوشة حبر أخرى على الإطالق ،حتى لو تم وصفها بأنها "متوافقة" ،وحتى إن نجح تشغيل الطابعة بها ،فقد يتراجع أداء الطابعة وجودة الطباعة.
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أ
سنمدد فترة الضمان القياسية إلى 3
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 ّ
YEAR
WARRANTY
w.
يوما من تاريخ الشراء لتكون مؤهال ً لالستفادة من عرضنا الشامل والفريد .للحصول على المزيد من المعلومات،
سنوات بدون أي كلفة إضافية .وما عليك سوى تسجيل منتجك في غضون ً 30
r
ok
ime.ae/war
تفضل بزيارةWWW.OKIME.AE/WARRANTY :
بدون التسجيل ،ينطبق الضمان القياسي في كل أوروبا لمدة سنة واحدة.

مسجلة في إنجلترا تحت رقم الشركة  02203086ويقع مكتبها المسجل في
© حقوق الطباعة والنشر لعام  2019لشركة  .OKI EUROPE LTDتُعتبر شركة  OKI EUROPE LIMITEDشركة ّ
إن  OKI EUROPE LTDهي جزء من مجموعة شركات .Oki Electric
 ،Blays House ،Wick Road ،Egham ،Surrey ،TW20 0HJالمملكة المتحدةّ .
المواصفات عرضة للتغيير بدون إشعار .تم إقرار كل العالمات التجارية .الإصدار رقم /01.2019
إن  Google Cloud Printهي عالمة تجارية لشركة ،Google Inc.كما إن  AirPrintوشعار  AirPrintهما عالمتان تجاريتان لشركةApple Inc.

OKI EUROPE (MIDDLE EAST,
)INDIA, TURKEY & AFRICA
BUILDING 7W A, OFFICE 2008,
DUBAI AIRPORT FREE ZONE
PO BOX 54604
DUBAI, UAE
Tel: +971 4 204 5810
Fax: +971 4 204 5811
WWW.OKI.COM/ME

