مواصفات طابعة Pro6410 NeonColor

طابعة  A4ت
ل� ي ن
مزودة بتقنية نيون ت ز
ي� المالبس
اح�افية ّ
والعالنات ف ي� نقاط البيع والتعليم
والتصميم إ
الملونة
طابعة  - Pro6410 NeonColorبُعد جديد للطباعة ّ
تخيل أنه بإمكانك طباعة الصور في مكان العمل من دون أن تكون محدو ًدا بنطاق
ّ
أ
اللوان  CMYالقياسي .بفضل طابعة  Pro6410 NeonColorالريادية
من  ،OKIأصبح بإمكانك طباعة ألوان فلورية فائقة السطوع على كل شيء
تقريبا ،مما يساعدك في تطوير أعمالك والوصول إلى مصادر إيرادات جديدة
ً
ومربحة عن طريق تزويد العمالء بإمكانية:

•
•
•
•

تزيين المالبس والمنتجات
الطباعة المخصصة
التغليف وتصحيح التجارب الطباعية
العالنات في نقاط البيع والالفتات
إ

• التعليم

ألوان النيون  -تقنية أولى من نوعها
تس ّهل طابعة  Pro6410 NeonColorإنشاء تأثيرات فلورية مبهرة على
حد سواء ،من خالل دمج ميزة خرطوشة الطباعة
الخلفيات الداكنة أو الفاتحة على ّ
السود أو أ
باللون أ
البيض المميزة التي يمكن تبديلها بسرعة.
تمنح هذه المقاربة الفريدة من نوعها المرونة الضافية الستخدام الحبر أ
البيض
إ
النيون من  OKIكعالمة أمان ال يمكن الكشف عنها إال بواسطة الضوء أ
السود

فوق البنفسجي أو لتوفير خلفية بيضاء للنقل على خلفية داكنة.
تُعد هذه الطابعة أ
الداة المثالية لمساعدتك في جذب العمالء في قطاع البيع
ّ
بالتجزئة .يمكنك آ
الن الحصول على تأثيرات مذهلة مع ألوان النيون بسهولة تامة،

وذلك إلثارة اهتمام العمالء في عروض اليوم الخاصة .فستعمد الالفتات المغرية
وواجهات نقاط البيع ورسومات الواجهات إلى جذب انتباه العميل وزيادة
المبيعات باستخدام ألوان النيون.
الملونة العالية الجودة
تجمع طابعة  Pro6410 NeonColorبين الطباعة ّ
بتقنية  LEDالرقمية وتقنية حبر النيون ،فتوفر بالتالي تنوعاً كبيراً في الورق
بالضافة إلى
بمقاسات تصل إلى  A4وبوزن يصل إلى  250غ/المتر المربع ،إ
طباعة بتكلفة منخفضة لمجموعة كبيرة من االستخدامات التي كانت تتطلب سابقًا
عملية مكلفة لتصحيح التجارب الطباعية أو أساليب طباعة يدوية.

أصبحت الطباعة داخل مكان العمل أكثر ذكاء ،بألوان فلورية ساطعة وجريئة
تعتبر  NeonColorرائدة في مجال الطباعة من دون أي منازع ،فترتقي
بالطباعة المتخصصة إلى مستوى جديد مع بساطة تامة وسهولة استخدام
يضمنان تسجيل عائد سريع على االستثمار.
تضيف ميزات الطابعة المميزة أبعا ًدا ملفتة للنظر للرسومات التقليدية ،مما يسمح
بإنشاء تصاميم مخصصة ومؤثرة لكل نوع من المنتجات.
أ
تنبض ألوان النيون المبتكرة بالحياة عند تعريضها للضوء السود فوق البنفسجي،
أ
جديدا
عدا
تأثيرا
ً
استثنائيا .أما النظارات الثالثية البعاد فتضيف بُ ً
ً
فتضفي بالتالي ً
العالنية
غير تقليدي إلى الصور المصممة بواسطة ألوان النيون .تنضح اللوحات إ
باللوان القوية ،بينما تجعل أ
والقسائم وقنوات الترويج في نقاط البيع أ
اللوان
الزاهية القمصان والمالبس تنبض بالحياة.
يمكنك جمع كل هذه الميزات المتقدمة مع جودة الرسومات االستثنائية التي
توفرها تقنية  LEDالرقمية الريادية من OKIواستخدام المواد االستهالكية
المتكاملة ،لثورة في الطباعة لقطاعات الرسومات والتصميم والسلع.
!Print Smart, Print OKI

 - Pro6410 NeonColorطابعة ألوان
الطابعة

رسعة الطباعة  34 :A4صفحة ف ي� الدقيقة
أ
الوقت المستغرق لطباعة النسخة الوىل  9ثوان
ح�  60ثانية من بدء التشغيل ت
وقت الإحماء ت
توف� استهالك الطاقة
وح�  35ثانية من وضع ي

يز
الم�ات العامة

العشوا� ( )RAMالقياسية 256 :ميجابايت؛ الحد أ
ئ
القىص لذاكرة الوصول
الذاكرة ذاكرة الوصول
ي
ئ
العشوا� 768 :ميجابايت
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
العوامل البيئية نسبية موىص بها)
درجة الحرارة/الرطوبة المالئمة للتخزين 10- :درجات مئوية إىل  43درجة مئوية %10 ،إىل
 %90رطوبة نسبية
مصدر الطاقة أحادي الطور  220إىل  240فولت من التيار ت
الم�دد ،تردد  50/60هرتز %2 -/+
أ
توف�
استهالك الطاقة النموذجي 600 :واط؛ الحد القىص 1300 :واط؛ وضع الخمول 100 :واط؛ وضع ي
استهالك الطاقة 15< :واط؛ وضع السكون 1,2 :واط

رسعة المعالج  533ميجاهرتز

وال�امج
واجهة التوصيل ب
عال الرسعة10/100-TX Ethernet ،
التوصيل  USBي
لغات الطابعة PostScript 3 emulation

توف� استهالك الطاقة:
مستوى الضوضاء التشغيل 54 :ديسيبل (أ)؛ وضع االستعداد 37 :ديسيبل (أ)؛ وضع ي
مستوى الخلفية
أ
البعاد (االرتفاع×العرض×العمق)  546 × 435 × 340مم

كل بروتوكوالت الشبكة الرئيسية مدعومة بع� بطاقة ث
داخل لإدارة بطاقة الشبكة
إي�نت مع خادم ويب
ي
والطابعة وإعدادها :TCP/IP .بروتوكوالت  ARPو IPv4/v6و ICMPv4/v6و TCPوUDP
و LPRو FTPو TELNETو )HTTP(IPPو BOOTPو DHCPو SNMPv1/v3وDNS
و DDNSو UPnPو Bonjourو WINSو SSL/TLSو SMTPو POP3وSNTP
وال�وتوكوالت
الشبكة ب
و WSDPrintو JetDirect. NetBIOSoverTCPو NetWare 3.xو 4.xو5.x
و 6مع دعم كامل لـ  NDSو-:NDPS  PServerو RPrinterو NDPSمدعومة بع� بوابة
 OKI NDPSالمخصصة:AppleTalk . ELAP -و AARPو DDPو AEPو NBPوZIP
و RTMPو ATPو:PAP. NetBEUI SMB -و .NetBIOSيغ�هاEAP:
برامج التشغيل المتوافقة

1

 Windows XP Home / XP Professional( 32بت و 64بت) Server 2003 /
( 32بت و 64بت)  Server 2008 /( 32بت و 64بت)  Server 2008 R2 /( 64بت) /
 Vista( 32بت و 64بت)  32( 7 /بت و 64بت)؛ Mac OS X 10.8.5-10.11

الوزن 26 3كجم
الضمان سنة واحدة
رقم طلب المنتج طابعة 44205344 :Pro6410 NeonColor

الملحقات (أرقام الطلب)

ن
الثا� 44274502
درج الورق ي
درج الورق الثالث 44274502

شبكات االتصال  ،IPv6مصادقة  ،802.1x ،SNMPv3، SSL/TLSتصفية عناوين  ،MACتصفية ،IP
ال�وتوكول
تغي� رقم منفذ ب
ال�وتوكول ،ي
والحماية المتقدمة  ،SMTP-Auth ،IPSecتشغيل/إيقاف تشغيل ب
الدوات المساعدة ،OKI LPR2 1أ
أ
الداة المساعدة Gamma

الحاوية 01219302
الذاكرة  256ميجابايت01182907 :؛  512ميجابايت01182908 :

المواد المستهلكة (أرقام الطلب)

التعامل مع الورق
سعة الورق
أدراج اختيارية
لسعة الورق
سعة الورق القصوى

خرطوشة الطباعة*
أ
البيض46298004 :
( 4000صفحة)

ت
غ/الم� المربع؛
الدرج  300 :1ورقة بوزن 80
الدرج المتعدد أ
ت
غ/الم� المربع
الغراض 100 :ورقة بوزن 80
ت
الدرج  530 :2ورقة بوزن  80غ/الم� المربع
ت
غ/الم� المربع
الدرج  530 :3ورقة بوزن 80
ت
غ/الم� المربع
 1360ورقة بوزن 80

خرطوشة الطباعة*
رجوا�46298002 :؛ أ
أ ن
الصفر46298001 :
( 6000صفحة) السماوي46298003 :؛ ال ي
خراطيش الطباعة**
أ
السود46298005 :
( 6000صفحة)

درج  A4 :1/2/3و A5وB5؛ الدرج المتعدد أ
الغراض ،A4 :A5B5 ،A6 ،؛  10أظرف
أحجام الورق (Com-9Com-10 ،DL ،Monarch ،)C5 ،؛ الملصقات (Avery 71627664 ،،
)7666؛ أ
الحجام المخصصة
ن
الإعال�ة)
(طول يصل إىل  1320مم ويشمل اللوحة
ي
غ/الم� المربع؛ الدرج المتعدد أ
ت
ت
غ/الم� المربع
الغراض 64 :إىل 250
وزن الورق درج  64 :1/2/3إىل 220
ت
غ/الم� المربع)
إخراج الورق  250ورقة الوجه ألسفل 100 ،ورقة الوجه ألعىل (80

س� النقل
ي
( 30000صفحة) 44341902
وحدة المصهر
( 30000صفحة) 44289103
*خراطيش الطباعة :عدد صفحات  A4عند التغطية بنسبة %5؛ **تم شحن الطابعة مع كمية ح� تكفي لـ  3000صفحة بلون النيون السماوي والنيون أ
الصفر والنيون
ب
رجوا� ،و  2000صفحة أ
أ ن
للبيض.
ال ي

جودة الطباعة
الدقة تقنية  ProQ2400متعددة المستويات 1200 × 600 ،نقطة لكل بوصة600 × 600 ،
نقطة لكل بوصة
التحسينات موازنة أ
اللوان التلقائية
1تفضل بزيارة موقع ويب
المحل لـ  OKIللحصول عىل أحدث إصدارات برامج التشغيل والتعرف عىل برامج التشغيل المتوافقة؛ 2 Windowsفقط؛ 3بما ف ي� ذلك كل المواد المستهلكة
ي
أ
ح� أخرى
ح�  OKIالصلية ،لحماية طابعتك ،ولضمان االستفادة من وظائفها بالكامل .ويمكن التعرف عىل هذه الخراطيش بواسطة عالمة  OKIالتجارية .وقد ال تعمل أي خرطوشة ب
معلومات المواد المستهلكة :تم تصميم هذا الطراز للعمل فقط مع خراطيش ب
ح� لو تم وصفها بأنها "متوافقة" ،ت
عىل الإطالق ،ت
وح� إن نجح تشغيل الطابعة بها ،فقد تي�اجع أداء الطابعة وجودة الطباعة.
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