مواصفات Pro9542dn

طابعة ألوان بورق مقاس  A3مع إضافة لون موضعي أبيض للطابعة
على الورق الداكن
تأخذ  OKIطباعة فنون الجرافيك إلى مستوى جديد بإصدارها طابعة
 ،Pro9542dnحيث تقدم جودة طباعة ممتازة وسرعات طباعة عالية
وتكلفة إجمالية للملكية أقل ومرونة تامة للورق ،عالوة على خيار متميز
للطباعة بلون خامس .وقد بات بإمكانك آ
الن الطباعة عند الطلب بمجموعة
متكاملة من ألوان المعالجة ،مع إضافة اللون أ
البيض الخالص على خلفية
داكنة.

 حل رائع للطباعة بدقة  1200 × 1200نقطة لكل بوصة
 تعزز تقنية  Multi-Level ProQذات المستويات المتعددة جودة
الملونة
المطبوعات ّ
أ
تماما مع  EFI Fiery® XFإلدارة متطورة لللوان
 متوافقة ً
تكلفة إجمالية منخفضة للملكية

بالضافة إلى ذلك ،تتوافق طابعة  Pro9542dnبالكامل مع خادم EFI
إ
لللوان ،بما في ذلك اللون أ
 Fiery XF 5.0الذي يوفر إدارة متطورة أ
البيض
ُ
وألوان المعالجة ،لتحسين عمق اللون وجودة الطباعة.

تجمع طابعة  Pro9542dnبين تكلفة رأس المال العالية التنافسية وخراطيش
الجمالية للملكية ،السيما إذا
الحبر عالية السعة لتقدم
ً
كبيرا في التكلفة إ
تخفيضا ً
كان المطلوب هو التغطية والجودة العالية.
تكلفة رأس المال أ
الولية عالية التنافسية


طابعة  Pro9542dnهي طابعة بسعر معقول وذات دقة عالية فريدة تتيح
طباعة مجموعة متكاملة من ألوان المعالجة ،بالضافة إلى اللون أ
البيض.
إ

 تكاليف تشغيل منخفضة بفضل خراطيش الحبر وأسطوانات الصور عالية
السعة
أ
الهدار
 فصل الحبار وأسطوانات الصور للحد من إ

أ
الولى في الطباعة الرقمية  – LED + CMYKأبيض

 الطباعة بمجموعة متكاملة من ألوان المعالجة CMYK
آ
والن إضافة لون موضعي – أبيض للطباعة على الورق الداكن

أ
 حيوية رائعة للون على الورق السود أو الشفاف
ألوان رائعة بدقة استثنائية
تستخدم طابعة  Pro9542dnكال ً من تقنية  LEDالرقمية وMulti-
 Level ProQذات المستويات المتعددة إلنتاج أكثر المطبوعات المتوفرة دقة
وحيوية.

 االقتصاد في الطاقة للتقليل من استهالكها

مرونة للتعامل مع الورق تفوق كل الطابعات أ
الخرى
أ
تحسم طابعة  Pro9542dnالمنافسة بسهولة فائقة عندما يتعلق المر
بمرونة التعامل مع الورق ،إذ تتيح الطباعة من داخل مكان عملك على مجموعة
متكاملة من الورق.
 إمكانية استخدام أوسع مجموعة من الورق ،من  A6حتى SRA3
العالنية التي يصل طولها إلى  1,3م
واللوحات إ
 الطباعة على مجموعة من الورق يصل وزنها إلى  360جم/متر مربع طباعة
على وجه واحد و 320جم/متر مربع طباعة على وجهين
 الطباعة على الوجهين كميزة قياسية
 الطباعة على مجموعة كبيرة من الورق ،بما في ذلك الورق الالمع وورق
أ
الفالم والتغليف والورق المقاوم للماء والمزيد
درج الورق القياسي  530ورقة ،يصل إلى  2950ورقة مع أ
الدراج

االختيارية
درج قوي متعدد أ
الغراض يسع  300ورقة لتوفير مرونة إضافية


سرعة يُمكنك االعتماد عليها
تقدم طابعة  Pro9542dnأعلى سرعات الطباعة الموجودة في السوق،
حيث تتيح طباعة ذات إنتاجية متوسطة أسرع حسب الطلب.
الوقت المستغرق لطباعة النسخة أ
الولى أقل من  8ثوان

سرعات طباعة الورق مقاس  A3تبلغ  28صفحة في الدقيقة أ
باللوان/بلون

واحد (تصل إلى  50صفحة في الدقيقة أ
باللوان/بلون واحد لمقاس )A4
 ذاكرة وصول عشوائي  2جيجابايت ومعالج  1,2جيجاهرتز لتوفير معدل
نقل سريع
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 - Pro9542dnطابعة ألوان وأحادية اللون
الطابعة
رسعة الطباعة
الوقت المستغرق لطباعة النسخة أ
الوىل
وقت الإحماء
رسعة المعالج

وال�امج
واجهة التوصيل ب

التوصيل
لغات الطابعة

وال�وتوكوالت
الشبكة ب

برامج التشغيل المتوافقة

1

شبكات االتصال المتقدمة
والحماية

مجموعة أ
الدوات المساعدة

1

 50 :A4ورقة ف� الدقيقة أ
باللوان 50 ،ورقة ف ي� الدقيقة بلون واحد؛  28 :A3ورقة ف ي� الدقيقة
للطباعة الملونة ،يو 28ورقة ف� الدقيقة للطباعة أ
الحادية اللون .أبيض :تصل إىل  45ورقة ف ي� الدقيقة
ّ
ي
(مفرد) شفاف 18 :ورقة ف ي� الدقيقة
أ
ثوان للطباعة الحادية اللون
ثوان للطباعة ّ
الملونةٍ 8 ،
ٍ 8
 50ثانية أو أقل من بدء التشغيل
 1,2جيجاهرتز

عال الرسعة 0 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T ،
1
 USB 2.0ي
 Adobe PostScript3 ،)PCL XL( PCL6 ،PCL5cمع طباعة ش
مبا�ة لملفات PDF
(SIDM ،XPS ،)v1.7
كل بروتوكوالت الشبكة الرئيسية مدعومة بع� بطاقة ث
إي�نت مع خادم ويب
داخل لإدارة وإعداد بطاقة
ي
الشبكة والطابعة ،IPv4/v6 :TCP/IP . ،ICMP،ICMPv6  ،IGMP،IGMPv2 ،LPR
،Port9100 ،IPP ،IPPS ،FTP  FTPإضافة إىل ،SSL ،HTTP ،HTTPS ،TELNET
،IPP ،Auto IP ،LLTD ،BOOTP ،DHCP ،SNMPv1/v3 ،SNMP Trap ،DNS
 ،DDNS،Bonjour ،UPnP  ،WINS ،SSL/TLS،SMTP  SMTPإضافة إىل ،SSL
،POP3 ،SNTP ،JCDP ،FLDP ،ODNSP ،WSDPrint ،WSD-Discovery Web
،JetAdmin  NetBIOSإضافة إىل ،TCP EtherTalk
 Windows Vista( 32بت و  64بت)  XP /( 32بت و  64بت) Server 2003 /
( 32بت و  64بت)  Server 2008 /( 32بت و  64بت)  Server 2008 R2 /( 64بت)
 Windows 7 /( 32بت و  64بت)  Server 2012 /( 64بت) Windows 8 /
( 32بت و  64بت)؛ Mac OS9 / OS X 10.3.9 - 10.9
ترم�ز
 ،IPv6مصادقة  ،802.1xمصادقة خادم ،SMTP  ،SNMPv3ي ز
ترم�  ،SSL3/TLSي
ال�وتوكول ،تصفية  ،MACتصفية ،IP IP
تغي� رقم منفذ ب
ال�وتوكول ،ي
 ،HTTPSتشغيل/إيقاف ب
،Sec ،EAP-PEAP ،EAP-TLS ،Secure Erase3 ،Secure Print3 ي ز
ترم� مهمة
أ
الطباعة آ
3 3
المنة ،3ت
ال� ي ز
م� الكامل لجهزة التخزين Storage(HDD) Initialize (format) ،
،Print Job Accounting2 ،Print Job Accounting Enterprise2 Print Job
،Accounting Client  ،PrintSuperVision.net2مدير القوالب ،2مصحح أ
اللوان،
عينات أ
اللوان ،2أداة التكوين،PS Gamma Adjuster ، Profile Assistant
ش
المبا�ة لملفات ،PDFخيار خادم ( EFI Fiery XFالخادم الخارجي
(أنظمة  Macفقط) ،الطباعة
لإدارة اللون)

لوحة التشغيل
شاشة عرض  LCDشاشة  LCD 10,9سم بيانية ملونة ( 272×480نقطة)

يز
م�ات عامة
الذاكرة

العوامل البيئية
مصدر الطاقة
استهالك الطاقة
مستوى الضوضاء
أ
البعاد (االرتفاع×العرض×العمق)
الوزن

4

ف
يوما من ش
ال�اء
الضمان ضمان ممتد  3سنوات بد ًءا من تاريخ التسجيل ي� غضون ً 30
رقم طلب المنتج 45530622 :Pro9542dn

الملحقات (أرقام الطلب)

ن
الثا�/الثالث 45530703
درج الورق ي
درج الورق ن
الثا�/الثالث
ي
مزود بعجلة 45530903
ّ
وحدة التغذية عالية السعة 45530803
أ
محرك القراص الصلبة  160جيجابايت44622302 :
 EFI Fiery XF 5.0لمزيد من المعلومات ،اتصل بـ OKI
الخزانة 45980001

المواد المستهلكة (أرقام الطلب)
الح�*
خرطوشة ب
أ ن
رجوا�45536554 :
( 42000صفحة) السماوي45536555 :؛ ال ي
الح�*
خرطوشة ب
أ
الصفر45536437 :
( 24000صفحة)
الح�*
خرطوشة ب
أ
السود45536556 :
( 51,000صفحة)
الح�
خرطوشة ب
أ
البيض45536543 :
( 15000صفحة)
الصفر45103719 :؛ أ
رجوا�45103720 :؛ أ
أ ن
السود:
أسطوانات الصور** السماوي45103721 :؛ ال ي
( 40000صفحة ) 45103722
أسطوانة الصور**
أ
البيض45103765 :
( 20000صفحة)
س� النقل
ي
( 150000صفحة) 45531223
وحدة المصهر
( 150000صفحة) 45531113
الح� المستهلَك
علبة ب
(ُ 40000صفحة) 45531503

جودة الطباعة
الدقة تقنية  ProQ4800متعددة المستويات 1200 × 1200 ،نقطة لكل بوصة
التحسينات موازنة أ
ئ
ئ
التلقا� ،الكشف
اللوان التلقائية ،التسجيل
التلقا� للورق
ي
ي
التعامل مع الورق
سعة الورق
أدراج اختيارية
لسعة الورق
سعة الورق القصوى
أحجام الورق

وزن الورق
ين
الوجه�
الطباعة عىل
مطبوعات الورق

جم/م� مربع؛ الدرج متعدد أ
ت
الغراض 300 :ورقة بوزن 80
الدرج  530 :1ورقة بوزن 80
ت
جم/م� مربع
ت
ت
الدرج  530 :2ورقة بوزن  80جم/م� مربع؛ الدرج  530 :3ورقة بوزن  80جم/م� مربع؛
ت
جم/م� مربع
وحدة التغذية عالية السعة 1590 :ورقة بوزن 80
ت
جم/م� مربع
 2950ورقة بوزن 80
درج ،A3 :1/2/3 ( SRA3بطول يصل إىل  457 × 330مم)،SRA4 ، ،A4 ،A5 ،A6
أ
،B4 ،B5 B6؛ درج متعدد الغراض،A3 : ،SRA3 ،SRA4 ،A4 ،A5 ،A6 ،B4 ،B5
 B6حجم مخصص :عرض  330 - 64مم طول  1,321 - 89مم؛ وحدة تغذية عالية السعة:
( SRA3 ،A3بطول يصل إىل  457 × 328مم)B6 ،B5 ،B4 ،A6 ،A5 ،A4 ،SRA4 ،
جم/م� مربع؛ الدرج متعدد أ
ت
ت
جم/م� مربع؛
الغراض 52 :إىل 360
درج  52 :1/2/3إىل 320
ت
طباعة عىل ي ن
جم/م� مربع؛ وحدة التغذية عالية السعة 52 :إىل  320جم/
وجه� 64 :إىل 320
تم� مربع
يز
م�ة قياسية
درج  610أوراق الوجه ألسفل ،درج  300ورقة الوجه ألعىل

 110,8كجم

دورة التشغيل المعدل المتوسط 25000 :صفحة/شهر؛
الحد أ
القىص 300000 :صفحة/شهر

خطوط الطباعة
للتغي� ،خطوط Lineprinter/OCR-A/OCR-B/USPSZIP
خطوط الطابعة  87خط  PCLقابل
ي
 10 ،bitmapخطوط  ،TrueTypeخطوط  Adobe PostScript 136درجة 1
،Code39 ،Interleaved 2of5 ،EAN/JAN-13 ،EAN/JAN-8 ،UPC-E ،UPC-A
الرمز ش
ال�يطي  :ZIP+4 POSTNET ،CODABAR ،EAN/UCC-128 ،Code128رمز PDF417/QR
رموز ش�يطية ثنائية أ
البعاد ()2D

ئ
العشوا� ( )RAMالقياسية 2 :جيجابايت؛ السعة القصوى لذاكرة الوصول
ذاكرة الوصول
ي
ئ
العشوا� 2 :جيجابايت
ي
محرك أ
القراص الصلبة االختياري 160 :جيجابايت
درجة الحرارة/الرطوبة المالئمة للتشغيل 10 :درجات مئوية إىل  35درجة مئوية ( 17درجة مئوية
إىل  27درجة مئوية موىص بها) %10 /إىل  %85رطوبة نسبية ( %50إىل  %70رطوبة نسبية موىص
بها)
درجة الحرارة/الرطوبة المالئمة للتخزين 10- :درجات مئوية إىل  43درجة مئوية %10 ،إىل %90
رطوبة نسبية
أحادي الطور  220إىل  240فولت من التيار ت
الم�دد ،تردد  50هرتز  2 -/+هرتز
أ
ف
النموذجي 1200 :واط؛ الحد القىص 1500 :واط؛ وضع الخمول 200 :واط ي(� المتوسط)؛
توف� الطاقة 26< :واط؛ السكون العميق 4< :واط؛ وضع إيقاف التشغيل 0,5< :واط
وضع ي
التشغيل 57 :ديسيبل (أ)؛
توف� الطاقة :يغ� مسموع
االستعداد 32 :ديسيبل (أ) أو أقل؛ وضع ي
 625 × 699 × 640مم

ح� يكفي لـ  24000صفحة  CMYو 38000صفحة  Kعند
الح� :عدد صفحات  A4عند تغطية  .ISOيتم شحن الطابعة بمسحوق ب
*مسحوق ب
.ISO
أ
**السطوانة :متوسط عدد الصفحات المطبوعة بحجم .A4

المحل لـ  OKIللحصول عىل أحدث إصدارات برامج التشغيل والتعرف عىل أنظمة التشغيل المتوافقة؛ 2أنظمة  Windowsفقط؛ 3يتطلب محرك أقراص صلبة؛ 4يشمل جميع المواد المستهلكة؛
1قم بزيارة موقع الويب
ي
معلومات المواد المستهلكة :لحماية طابعتك ،ولضمان االستفادة من وظائفها بالكامل ،تم تصميم هذا الطراز
أ
ح� أخرى
ح�  OKIالصلية .ويمكن التعرف عىل هذه الخراطيش بواسطة عالمة  OKIالتجارية .وقد ال تعمل أي خرطوشة ب
للعمل فقط مع خراطيش ب
ح� لو ُوصفت بأنها "متوافقة" ،ت
عىل الإطالق ،ت
وح� إن نجح تشغيل الطابعة بها ،فقد يتدهور أداء الطابعة وجودة الطباعة.
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ضمان لمدة  3سنوات في الموقع

أ
سنمدد فترة الضمان القياسية لمدة  3سنوات بدون أي كلفة
إن أجهزتنا ُمص َّنعة وفقًا لعلى معايير الجودة وأحدث التقنيات التي تم التحقق منها بإجراء االختبارات المستقلة عليها .ونحن على ثقة تامة بجودة منتجاتنا العالية ،لذلك ّ
يوما من الشراء حتى تكون مؤهال ً للحصول على عرضنا الشامل والفريد.
إضافية .قم فقط بتسجيل المنتج في غضون ً 30
لمزيد من المعلومات ،تفضل بزيارة الموقع الإلكترونيwww.okiwarranty.com/3year :
إن لم تقم بالتسجيل ،فسوف يسري الضمان القياسي للبلدان أ
الوروبية ومدته عام واحد.

حقوق الطبع والنشر لعام  © 2015محفوظة لشركة Oki Europe Ltd.تعد  Oki Europe Ltdجز ًءا من مجموعة شركات  .Oki Electricالإصدار .10/2015 1.0
تخضع المواصفات للتغيير بدون إشعار .تم إقرار جميع العالمات التجارية.
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