مواصفات طابعة Pro9431DMe
طابعات طبية مدمجة بنظام DICOM
والفعالة من حيث التكلفة ،والمثالية لطباعة التصوير الطبي ،بدمج طابعة  OKIالطبية بشكل سلس مع شبكة أساليب االتصال مثل أي
تسمح لك مجموعة طابعات  OKIالمدمجة بنظام DICOM
ّ
تماما.
جهاز تصوير .وال حاجة إلى أي جهاز أو برنامج إضافي لتطبيق هذا الحل المتكامل ً

الطابعة أ
الولى من نوعها في مجال التصوير والطباعة الطب َيين
آ
بفضل طابعة  ،Pro9431 DMeبات بإمكانك الن طباعة الصور

نظرة سريعة على المزايا

التشخيصية الطبية بتنسيقات وسائط قياسية وألوان زاهية فائقة الدقة بأحجام
أ
تصل إلى .A3+بد ًءا من فحوصات الشعة السينية والطب النووي ووصوال ً
آ
إلى المسح الضوئي والموجات فوق الصوتية ،بات بإمكانك الن طباعة هذه
الصور بسهولة لغرض خاص غير تشخيصي أو لتقديمها إلى المرضى ليحتفظوا
بها .توفر طابعة ّ Pro9431 DMe
فعاال ً من حيث التكلفة للعيادات
حل ً ّ
وجراحات أ
السنان وممارسات الطب البيطري والمستشفيات.

g

كليا
خادم طباعة  DICOMمتكامل ً

g

بمعدات التصوير
لغاية  5اتصاالت متزامنة ّ

g

g

موصى بها لطباعة فحوصات المسح الضوئي في مجال الطب النووي
والموجات فوق الصوتية والتصوير بالرنين المغناطيسي/التصوير الطبقي
المحوسب أ
والشعة السينية
طباعة عالية الجودة للصور الطبية أحادية أ
والملونة للرجوع
اللوان
ّ
إليها الحقًا

	gال حاجة إلى أي جهاز أو برنامج إضافي
g

g

g
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a

ملونة/أحادية اللون
طباعة ّ

a

طباعة على وج َهين/طباعة من أجهزة متعددة متصلة بالشبكة

a

طباعة من حجم  A4لغاية  328مم ×  1200مم
أساليب اتصال متعددة

a
a

ww

الحد من التكاليف وتحسين جودة الطباعة
أيضا استخدام طابعة
فضال ً عن طباعة الصور التشخيصية الطبية ،يمكنك ً
تلبي هذه
 Pro9431 DMeفي كل عمليات الطباعة المكتبية القياسيةّ .
آ
اللة احتياجات مؤسستك كلها من طباعة فحوصات المسح الضوئي بالرنين
أ
المغناطيسي والشعة السينية إلى طباعة نماذج المرضى والتقارير الطبية ،مما
يحد من عدد أ
الجهزة التي تستخدمها .وتضمن طابعة Pro9431 DMe
ّ
المستوى نفسه من الموثوقية وسهولة االستخدام والتكلفة المنخفضة ومرونة
تماما كطابعاتنا الحالية الحائزة جوائز،
الوسائط والمخرجات عالية الجودة ً
بالضافة إلى ميزة إضافية متم ّثلة بتقنية  DICOMالمدمجة .وبفضل التكامل
إ
السلس مع أ
النظمة وكفاءة استخدام الطاقة ومواد الطباعة االستهالكية القياسية
والضمان لمدة  3سنوات ،توفر طابعة  Pro9431 DMeبدرجة ملحوظة
في تكاليف الطباعة اليومية.
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تستخدم وسائط بحجم  A6إلى حجم A3+و A3العريض
إنشاء الفتات مقاس  1200مم بوزن يتراوح بين  64و 360غر ًاما لكل
متر مربع
ضمان لمدة  3سنوات في الموقع (يجب تسجيل المنتج في غضون
يوما من تاريخ الشراء)
ً 30

وضوحا مع OKI
استمتع برؤية أكثر
ً
بمعدات التصوير التشخيصي
يتم توصيل طابعة  Pro9431 DMeمباشر ًة ّ
الطبي ،وذلك لطباعة صور غير تشخيصية بجودة ودقة عالي َتين وباستخدام
أ
ملونة .وبالمقارنة مع
باقة متنوعة من الوسائط سواء كانت أحادية اللوان أو ّ
تقنيات  DICOMالتقليدية للطباعة ،تسمح التكلفة المنخفضة التي توفرها
طابعة  Pro9431 DMeللمنشآت الطبية بتحسين نهج الطباعة المعتمد
المكانيات التي توفرها لك :طباعة فحوصات المسح الضوئي
تخيل إ
من ِقبلهاّ .
بالرنين المغناطيسي أ
باللوان ،توفير صور عن فحوصات الموجات فوق الصوتية
للحوامل ،أو االحتفاظ بصور غير تشخيصية واضحة في سجالت المرضى.

أ
مزودة بتقنية  DICOMالمدمجة ()46192604
وملونة ّ
 - Pro9431 DMeطابعة أحادية اللوان ّ
نظرة عامة

ف أ
كب�ة
خضعت طابعة  Pro9431 DMeالمصممة ي� الساس للتطبيقات التخطيطية لتحسينات ي
الوصف تلبيةً الحتياجات  DICOMف ي� مجال إعادة الإنتاج ،ونتج عن ذلك مخرجات فائقة الجودة لكل متطلبات
مراكز التصوير
الط�.
ي
التشخيص ب ي
محرك مستند إىل مسحوق ح� نموذج أ
اللوان  CMYKمع التقنية ت
ال�ادفية .مصادر الضوء هي عبارة
ب
ّ
تقنية التصوير
عن مجموعة من أضواء  LEDبقدرة متعددة المستويات

المواد االستهالكية (أرقام الطلب)
الح� تكفي لطباعة  51ألف
أ
خراطيش ب
السود45536556 :
صفحة*
الح� تكفي لطباعة  42ألف
خراطيش ب
صفحة*
أ
أ
ن
رجوا�45103720 :؛ الصفر45103719 :؛
أسطوانات الصور** تكفي لطباعة 40
السماوي45103721 :؛ ال ي
أ
السود45103722 :
ألف صفحة
رجوا�45536554 :؛ أ
أ ن
الصفر45536553 :
السماوي45536555 :؛ ال ي

الشبكة قاعدة  10/100/1000وواجهة TX ()RJ45
رقم طلب المنتج 46629502

يز
الم�ات العامة

س� النقل يكفي لطباعة  150ألف صفحة 45531213
ي
وحدة المصهر تكفي لطباعة  150ألف
45531113
صفحة

ت
م�ا ووزن
تنسيق الطباعة  -وزن الورق ورق بأحجام  A4و A3و A3Nobiوالفتات بحجم  A3Nobiبمقاس يصل إىل ً 1,3
تي�اوح ما ي ن
ب�  52و 360غر ًاما لكل تم� مربع

أ
البعاد (االرتفاع × العرض × العمق)  625 × 699 × 640مم

المستهلك يكفي لطباعة 40
صندوق ب
الح� ُ
ألف صفحة

متنوعة
معلومات ّ

الوزن  97,6كجم

يز
م�ات خادم DICOM

4551503

أ
الحد القىص للمواصفات  300000صفحة/الشهر 50 ،صفحة ف ي� الدقيقة ،دقة  ProQ 4800نقطة ف ي� البوصة
االستخدام
المكت� يرجى مراجعة ورقة مواصفات  ES6410القياسية
بي

القدرة  DICOM 3.0 Print SCPووضع التخزين من أجل الطباعة ( Store to Printفحوصات
الداخل)
والتنظ�
الموجات فوق الصوتية والفحوصات البرصية
ي
ي
الحد أ
القىص لعدد عناوين وحدات التطبيق
مثاليا ألساليب االتصال
( 25 )AETإعدا ًدا ً

واجهة DICOM

أساليب االتصال القابلة للوصل بال قيود (راجع )DCS

عىل خادم ويب مدمج تكوين كامل ي ز
لم�ات الخادم ،عرض السجالت

الملحقات (أرقام الطلب)

واجهة خادم  DICOMخادم ويب متكامل
السجل قدرة سجل ممتدة ف ي� حال استكشاف المشاكل وإصالحها

ن
الثا�/الثالث 45530703
درج الورق ي
درج الورق مع عجلة 45530903

يز
م�ات  DICOMاالختيارية LUT: identity, reverse, lin-od; True size printing; Colour
أ
معينة للصور الطبية
محسن للوان ّ
إنشاء الصور ترجيع ّ
ترويسة تخطيطية إمكانية إضافة ترويسة تخطيطية مخصصة عىل كل مطبوعة

وحدة التغذية العالية السعة 45530803

يز
م�ات عنوان وحدات التطبيق ( )AETالتابع
اسم عنوان وحدات التطبيق (Print SCP Application Entity Title (AET) )AET
وجهة الطباعة تسمح هذه ي ز
الم�ة بطباعة صور  DICOMعىل طابعات أخرى يغ� طابعات DICOM OKI
المفضل للمطبوعات الطبية
درج الطابعة الستخدام الورق
ّ
النسخ لإرسال نسخة وطباعة ما تحتاج إليه
تنسيق الصفحة
استبدال ت
ال�ويسة بشعار
ت
ال�ويسة
التذييل

لتعديل تنسيق الإخراج إىل الحجم المرغوب فيه
ين
لتحس� مراسالتك من خالل المستندات المطبوعة
لإدخال نص محدد ستتم طباعته ف ي� أعىل الصفحة أو لتحديد شعار
لتحرير النص ف ي� أسفل الصفحة

وضع طباعة الكتيبات لإعالم الخادم بإنشاء ك ّتيب من صورك
السود أو أ
كثافة الحدود الختيار أ
البيض أو أي لون يختاره العميل
السود أو أ
كثافة الصورة الفارغة الختيار أ
البيض أو أي لون يختاره العميل

خلفية الصورة لملء المساحة غ� المستخدمة باللون أ
السود أو عدم ملئها
ي ُ
القطبية لعكس قطبية الصورة عند الحاجة

عامل تصفية السالسة لتنشيط مستوى الوضوح وتعديله
تنسيق التصميم لتحديد التصميم المرغوب فيه عند استخدام بروتوكول التخزين من أجل الطباعة Store to Print
السود أ
وضع أ
المفضل بالمستوى الرمادي
والبيض لتحديد ترجيع الصور
ّ
وضع أ
المفضل
نة
الملو
الصور
ترجيع
لتحديد
لوان
ال
ّ
ّ
التباين لإضافة التباين أو إزالته ف ي� المستندات المطبوعة
السطوع لإضافة السطوع أو إزالته ف ي� المستندات المطبوعة
مقياس س وص لإعادة قياس الصور

لتغي� موضع الصور
ال ُبعد العمودي لمقياس س وص
ي
أداة  Gammaلتصحيح اللون أ
السود
لضبط ترجيع الصورة بشكل دقيق
وألوان CMY

 830ورقة

 1360ورقة

 1360ورقة

 1890ورقة

 1890ورقة

 2420ورقة

 2950ورقة

الح� :يتوافق إنتاج الصفحات  A4مع معيار .ISO/IEC 19798
*مسحوق ب
بشدة.
تغ� الطباعة الطبية هذه القيم ّ
ي
ّأ
**السطوانة :متوسط عدد الصفحات المطبوعة بحجم .A4

معلومات المواد االستهالكية :تم تصميم هذا الطراز للعمل فقط مع خراطيش ح�  OKIأ
الصلية لحماية طابعتك ،ولضمان االستفادة من وظائفها بالكامل .ويمكن التعرف عىل هذه الخراطيش
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.
من خالل عالمة  OKIالتجارية .وقد ال تعمل أي خرطوشة ب
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ضمان لمدة  3سنوات

أ
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 ّ
يوما من تاريخ الشراء لتكون مؤهال ً لالستفادة من عرضنا الشامل والفريد.
إلى  3سنوات بدون أي كلفة إضافية .وما عليك سوى تسجيل منتجك في غضون ً 30
للحصول على المزيد من المعلومات ،تفضل بزيارة www.okieurope.com/warranty
بدون التسجيل ،ينطبق الضمان القياسي في كل أوروبا لمدة سنة واحدة.
an
ty

ww
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مسجلة ف� ت
إنجل�ا تحت رقم ش
حقوق الطباعة ش
مسجل ف ي� Blays House, Wick Road, Egham, Surrey, TW20 0HJ,
والن� © للعام  2018شل�كة  .OKI EUROPE LTDت ب
ال�كة  02203086ومكتبها ّ
ُعت� ش�كة  OKI EUROPE LIMITEDش�كة ّ ي
للتغي� بدون إشعار .تم إقرار كل العالمات التجارية .الإصدار رقم 06/2018 .1
إن  OKI EUROPE LTDهي جزء من مجموعة ش�كات  .OKI Electricالمواصفات عرضة
ي
ّ .UK

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

