أنظمة طباعة أ
الظرف PRO9000

قدم المزيد لعمالئك بفضل طباعة أ
الظرف
ّ
بخمسة ألوان فريدة

Pro9431E CMYK

a

+ Pro9541E CMYKأبيض أو شفاف

a

 + Pro9542E CMYKأبيض ولون على لون

a

نقدم أنظمة طباعة
أّ
الظرف Pro9000

أ
ف
ش
التال
ال�كة الرائدة ي� حلول طباعة الظرف ّ
تقدم الجيل ي
صغ�ة.
من إ
النتاج الرقمي بكميات ي

هما
لطالما كانت طلبات العمالء إلنتاج أظرف بكميات ي
صغ�ة (إنتاج  5000ظرف أو أقل) ًّ
لمتاجر الطباعة الكب�ة والصغ�ة :فهي غ� اقتصادية لطابعات أ
الوفست التقليدية ،وتشكّل عب ًئا
ي
ي
ي
ح� آ
الصغ�ة .وال يزال الوضع عىل هذه الحالة ت
كب�ا ت
الن.
ح� لمتاجر الطباعة الرقمية
ي
يً
أ
ت
ال� كانت مهمشة سابقًا فرصةً
لكن مع السلسلة  Pro9000Eمن  ،OKIتشكّل السواق ي
لتوسيع نطاق أعمالك.

جود المطابع بدون الفوضى.
العداد.
تحول رقمي سريع .بدون تكاليف إ
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جودة المطابع بسهولة تامة
يسمح لك كل طراز من  Pro9000Eبطباعة مستندات بكمية صغيرة وبوقت أقل من إنتاج
ألواح الطباعة وتعبئة المطبعة بالحبر .تمكّن من طباعة ما يصل إلى  500ظرف  DLفي أقل
من  12دقيقة —1مع إنتاج ينافس النتاج في المطابع التي تعتمد على طباعة أ
الوفست.
إ

تخ َّ
ط حدود الطباعة بـ  4ألوان

أ
وسع نطاق مستنداتك المطبوعة مع
تسمح لك إضافة الحبر البيض بطباعة مستندات فريدة ّ
اللون أ
البيض المذهل على الورق المقوى الملّون بفضل طر َازي Pro9541E
و.Pro9542E
يستخدم  Pro9542Eاللون أ
البيض بذكاء ودقة ضمن ألوان  CMYKإلنتاج لون ز ٍاه على
الوسائط الداكنة.
بالبيض الساطع أ
طور مصادر إيرادات إضافية مع القدرة على الطباعة أ
واللوان الزاهية على
ّ
ملون للحصول على مطبوعات فريدة بشكل استثنائي.
أظرف وورق مقوى ّ

يز
مم�ات السلسلة :Pro9000E
أحجام أ
الظرف المعتمدة في وحدة التغذية

أ
الحجام القياسية،DL :C4C5،C6،C7،

أ
الحجام المخصصة:
عرض يبدأ من  2,5بوصات –  13بوصة ( 64مم –  330مم)؛
طول يبدأ من  3,5بوصات –  15بوصة ( 89مم –  381مم)؛
أو
 2,5بوصات ×  3,5بوصات ( 64مم ×  89مم) إىل
 13بوصة ×  15بوصة ( 330مم ×  382مم)

الوسائط المعتمدة في الطابعة

يدعم مسار الورق بشكل مستقيم أ
ت
والبوليس� والفيلم
الظرف والوسائط المغناطيسية
الشفاف والورق المقوى أ
ت
الثقل (لغاية  360غ/م� مربع)
البطاقات مقاس  3بوصات ×  5بوصات ( 76مم ×  127مم) ت
ح� الالفتات مقاس
 52بوصة ( 1320مم)؛
 SRA3وA3+
 13بوصة ×  19بوصة ( 330مم ×  483مم)

دعم محسن أ
للظرف المزودة بفتحات

أ
ت
وال� تحتوي عىل كتابات بارزة إمكانية فصل سلسة
تضمن رزمة الظرف المنحنية ي
ت
ال� تمثل تحديًا عادة
للوسائط ي

الطباعة لتحقيق أ
الرباح:
	وسع نطاق خدماتك داخل ش
صغ�ة
وسع إمكانية طباعة المستندات بكميات ي
ال�كةّ :
■ ّ
متغ�ة بألوان عالية الوضوح
وقدم طباعة بيانات ي
ّ
صغ�ة مع دورة تشغيل تصل إىل  300000صفحة ف ي�
■	مثالية لطباعة المستندات بكمية ي
أ
الشهر ،مع قدرة تحمل كافية للكميات ال بك�
■	تصميم جديد من الصفر  -لتسهيل إعداد المهمة ،ولتقديم مستويات جديدة من
ف
النتاج
الموثوقية ي� إ
استثنا�؛ ألوان غنية ومشبعة تشبه أ
ئ
اللوان المستخدمة ف ي� المطابع
■	نص واضح بشكل
ّ
ي

(ع� الطابعة) :يمكن إنشاء بطاقات مقاس
■	نطاق واسع من أحجام الوسائط ب
 3بوصات ×  5بوصات ( 76مم ×  127مم) وصوال ً إىل الفتات مقاس
البداع
 52بوصة ( 1320مم) ،وزيادة القيمة وتوسيع نطاق إ
أ
ال�يدية/الورق المقوى الثقيل،
■	يعالج مسار الورق بشكل مستقيم الظرف والبطاقات ب
أ
ت
والوسائط المغناطيسية وأفالم البوليس� الشفافة والورق المقوى الثقل
(لغاية  360ت
غ/م� مربع)
■	خادم  Fiery® Pro9000 Serverاالختياري أو Harlequin® DirectPrint
 :RIPتمكن من معالجة المهام المعقّدة برسعة ،وتوسيع نطاق إدارة أ
اللوان ،ودعم
تنسيقات VDP
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نتائج تتخطى التوقعات

الظرف  Pro9000أعىل مستوى من طباعة أ
تقدم أنظمة طباعة أ
الظرف بفضل تعددية االستخدام ورسعات الطباعة
ّ
النتاج الفريدة.
العالية وسهولة االستخدام وخيارات إ

Party
Party

الملونة
نظرة سريعة حول إمكانيات الطباعة ّ

تكاليف مقبولة

Party
Party

تعددية االستخدام

Party
Party

Party

Pro9431E

Pro9541E

Pro9542E

طباعة رقمية بأربعة ألوان ()CMYK

طباعة رقمية بخمسة ألوان ( + CMYKشفاف
أو  + CMYKأبيض)

طباعة رقمية بخمسة ألوان ( + CMYKأبيضCMYK ،
على أبيض في مسار واحد)

مصهر أ
الظرف من OKI

لتحس� المعالجة وجودة طباعة أ
طورت ش�كة  OKIمصهر أ
ين
الظرف وبشكل
الظرف
ّ
أ
أ
تجعد الظرف .وتضمن
خاص الظرف ي
الكب�ة .أما الفائدة البرز فهي تقليل حاالت ّ
التحسينات الضافية طباعة موحدة ع� مجموعة واسعة من تصاميم أ
الظرف.
إ
ب
ّ
عىل عكس السطح الموحد عىل الورق ،يتم تصميم أ
تقريبا من
الظرف بمزيج
ٍ
ّ
المتناه ً
أ
والطيات والوسائط والمواد الالصقة .لذلك ،من الصعب الحصول عىل نتائج
اللسنة
ّ
متناسقة عىل خلفية بسماكة تت�اوح من طبق َت ي ن� إىل  4طبقات وببنيات متنوعة.
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البداع
إ

حجم أ
الظرف التي يمكن استخدامها

Party

الطول 3,5 :بوصات –  15بوصة ( 89مم –  382مم)
العرض 2,5 :بوصة –  13بوصة ( 64مم –  330مم)
2
وزن ورق  GSMالسميك 120 – 75 :غ/م

أيضا على ما يمكنك إنتاجه باستخدام السلسلة  Pro9000Eمن :OKI
تعرف ً
ّ

أ
متميزة ،وتقديم خدمات جديدة ،وتوسيع
تتميز أنظمة طباعة الظرف هذه بتكلفة مقبولة وبسهولة االستخدام وبإجمالي تكلفة الملكية المنخفضة ،وهي تمكّ نك من إنتاج منتجات مطبوعة ّ
ّ
نطاق أعمالك ،وزيادة أرباحك.

الالفتات والملصقات

يمكنك طباعة ألوان  CMYKعلى الحبر أ
البيض على وسائط من البوليستر
الشفاف التي تلصق على الزجاج للحصول على نتائج مذهلة وملفتة للنظر.

البريد المباشر
تتميز بتأثير
تمكّن من طباعة لون على لون إلنتاج صور بألوان كاملة وزاهية ،والتي ّ
الظرف ذات أ
استثنائي على وسائط أ
اللوان الداكنة.

الالفتات المعلّقة على أ
البواب الملفتة للنظر والمصنوعة من البوليستر

يبرز الحبر أ
مناسبا لالستخدامات
البيض النصوص والرسومات بقوة ،مما يجعله
ُ
ً
الفريدة.

تضمن ميزة النسخ من القرص المضغوط االختيارية الحصول على ألوان دقيقة وإدارة سلسة أ
لللوان
أ
ت
ت
مزودة ي ز
معاي� الصناعة للحصول عىل نتائج
ال� توافق ي
تأ� أنظمة ّ Pro9
ي
بم�ة اختيارية للنسخ الخارجي من القرص المضغوط ،لترسيع معالجة المهام وتسهيلها مع الحفاظ عىل إدارة اللوان ي
متناسقة يمكن توقّعها.
لللوان وإدارة مرنة للمهام .فهو يستخدم ميزات  Fieryأ
يوفر خادم  Fiery® Pro9000 Serverاالختياري من  EFI®إعادة إنتاج سريعة ودقيقة أ
الكثر
النتاج وتحسين الكفاءات التشغيلية لمتاجر الطباعة
شيو ًعا ،بما في ذلك Command WorkStation®و Spot-On™و Adobe® PDF Print Engine 3.0لتوسيع إمكانيات إ
وخدمات الطباعة داخل الشركة.
®
أ
تعد ميزة  Harlequin DirectPrint RIPاالختيارية وسيلة موفرة للمال لالستفادة بالكاملة من إمكانيات طباعة اللون على اللون في أنظمة طباعة الظرف

 .Pro9000إنها طريقة سريعة وسهلة االستخدام ،لضمان الحصول على ألوان رائعة ودقيقة في كل مرة تستخدم فيها ميزة " "HDPسير عمل  ،PDFوهي تتوافق مع المهام من جهاز
 Macوالكمبيوتر الشخصي على حد سواء .تنتج الميزتان Harlequin Dispersed Screening (HDS)و Hybrid Screening (HXM)المضمنتان تفاصيل واضحة
وانتقاالت لونية عالية الوضوح.

تم تضمين مكتبات ® PANTONEفي كل من خادم  Fiery Pro9000 Serverوميزة  Harlequin DirectPrint RIPلضمان مطابقة أ
اللوان بدقة من مهمة إلى أخرى .لالطالع على تفاصيل
حول عمليات النسخ من القرص المضغوط االختيارية ،يرجى االتصال بمندوب شركة .OKI
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تقدم لك أنظمة طباعة أ
الظرف Pro9000
ما تحتاج إليه لتوسيع نطاق أعمالك.

ما الذي تبحث عنه لتوسيع نطاق أعمالك؟
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إليك ما ستحصل عليه مع السلسلة :Pro9000E

مطبوعات بكمية صغيرة وبتكلفة مقبولة (أقل من  5000قطعة) من أ
الظرف المخصصة مع
أوقات تحويل سريعة

تسمح لك التكلفة المقبولة بإنتاج مطبوعات بكمية صغيرة بنفقات قليلة أو تكاليف بدء مهام
منخفضة وتحكم كامل في التوقيت

بالبيض أو أ
للظرف مع القدرة على الطباعة أ
تقديم أحجام وألوان فريدة أ
اللوان من دون
ترشيح الحرير (على سبيل المثال ،أظرف الدعوات)

والوزان ،باستخدام الحبر أ
الحجام أ
الظرف الملونة بمجموعة متنوعة من أ
الطباعة على أ
البيض
أ
أ
أو الشفاف ،أو اللوان على البيض في مسار واحد

طباعة البيانات المتغيرة ( )VDPعلى أ
الظرف والخطابات والبطاقات البريدية للحمالت
البريدية المستهدفة

تمكّ نك ميزة النسخ من القرص المضغوط االختيارية (راجع أعاله) من تسريع وقت معالجة
 VDPإلى حد كبير ،وهي مثالية للبيانات/الرسومات المخصصة

إعادة إنتاج دقيقة أللوان/شعارات الشركة والحصول على ألوان متناسقة بين مختلف عناصر
الحمالت الترويجية

توفّر أ
اللوان الدقيقة عبر الطابعة أو ميزة  RIPنتيجة متناسقة لكل المستندات

مرونة للتخصيص والقدرة على إجراء تغييرات في التصميم في اللحظة أ
الخيرة مع حد أدنى
العداد
من إ

النتاج ،من دون الحاجة
سرعة االنتقال من التصميم (داخل الشركة أو من جهة العميل) إلى إ
إلى أي إعداد

القدرة على إنتاج ظرف مصطنع بالحجم الطبيعي/نموذجي أو طباعة جزء للحصول على
موافقة العميل

سهولة إنتاج النماذج المصطنعة بالحجم الطبيعي باستخدام النظام نفسه الذي سينتج ظرفًا
نهائيا أو سيطبع قطعة واحدة
ً

ملخص
المواصفات

السلسلة Pro9000E

الطابعة

		

كل الطرازات:
تقريبا
ما يصل إلى  500ظرف  DLفي  12دقيقة ً
 :A450ورقة ملونة في الدقيقة50 ،ورقة أحادية في الدقيقة؛ :A3 28ورقة ملونة في الدقيقة28 ،ورقة أحادية في الدقيقة.
نظام :41/Pro9542
أبيض A4 :ما يصل إلى  45ورقة في الدقيقة (الطباعة على وجه واحد)
شفاف A4 : 18ورقة في الدقيقة (Pro9541فقط)

سرعة الطباعة

الوقت المستغرق لطباعة الصفحة أ
الولى

ثوان)
ٍ 8
ثوان للطباعة الملونة( ،عند استخدام مصهر الظرف ،سيزيد وقت الإحماء بمقدار ٍ 10

وقت الإحماء

 50ثانية أو أقل من تشغيل الطاقة

سرعة المعالج

 1,2غيغاهرتز

لوحة التشغيل
شاشة LCD

شاشة  LCDمقاس  10,9سم برسومات ملونة ( 272×480نقطة)

			
خطوط الطباعة
خطوط الطابعة

 87خط  PCLقابال ً للتوسيع ،خطوط صورة مصغرة للطابعة الخطيةOCR-A/OCR-B/USPSZIP/ 10 ،خطوط  136 ،TrueTypeخط  Adobe PostScriptمن النوع 1

الرمز الشريطي

UPC-AUPC-E ،EAN/JAN-8 ، ،EAN/JAN-13 ،ورق مدخل  2من Code39 ،5Code128 ،EAN/UCC-128 ،CODABAR ، :ZIP+4 POSTNET ،الرموز الشريطية برمز  QR/PDF417ثنائية أ
البعاد

جودة الطباعة
الدقة
التحسينات

تقنية  ProQ4800 Multi-levelمتعددة المستويات 1200 × 1200 ،نقطة لكل بوصة
موازنة أ
اللوان التلقائية ،التسجيل التلقائي ،الكشف التلقائي عن الورق

					
معالجة الورق
سعة الورق

الدرج  530 :1ورقة بوزن 80غ/متر مربع
درج/وحدة تغذية متعددة أ
الغراض؛ حتى  600ظرف DL
درج متعدد أ
الغراض 300 :ورقة بوزن 80غ/متر مربع

أدراج اختيارية لسعة الورق

الدرج  530 :2ورقة بوزن  80غ/متر مربع :وحدة تغذية عالية السعة 1590 :ورقة بوزن  80غ/متر مربع

سعة الورق القصوى
أحجام أ
الظرف

 2950ورقة بوزن  80غ/متر مربع

أحجام الورق
وزن الورق
الطباعة على الوجهَين
إخراج الورق

حجم مخصص DLC4،C5،C6، :C7،العرض  2,5بوصات حتى  13بوصة الطول  3,5بوصات حتى  15بوصة
الدرج A3 :2/1( SRA3 ،ما يصل إلى 330مم × 457مم)SRA4 ،A4 ،A5 ،A6 ،B4،B5 ،B6 ،؛
درج متعدد أ
الغراضA3 :SRA3 ،SRA4 ،A4 ،A5 ،A6 ،B4 ،B5، B6، الحجم المخصص :العرض 64مم – 330مم الطول 89مم – 1321مم؛
وحدة التغذية عالية السعةA3 :( SRA3 ،لغاية 328مم × 457مم)SRA4 ،A4 ،A5،A6 ،B4 ،B5 ،B6 ،
الدرج  52 :2/1إلى 320غ/متر مربع؛ الدرج المتعدد أ
الغراض 52 :إلى 360غ/متر مربع؛
الطباعة على الوج َهين 64 :إلى 320غ/متر مربع؛ وحدة التغذية العالية السعة 52 :إلى 320غ/المتر المربع
الطباعة القياسية
درج  610ورقات الوجه ألسفل ،درج  300ورقة الوجه ألعلى

الميزات العامة
الذاكرة

البيئة
مصدر الطاقة
استهالك الطاقة

ذاكرة الوصول العشوائي ( )RAMالقياسية2 :غيغابايت
ذاكرة الوصول العشوائي ( )RAMالقصوى2 :غيغابايت
محرك أ
القراص الصلبة االختياري160 :غيغابايت
درجة الحرارة/الرطوبة التشغيلية 10 :درجات مئوية إلى  35درجة مئوية
( 17درجة مئوية إلى  27درجة مئوية موصى بها)  %10 /إلى  %85رطوبة نسبية ( %50إلى  %70رطوبة نسبية موصى بها)
درجة الحرارة/الرطوبة أثناء التخزين 10- :درجات مئوية إلى  43درجة مئوية %10 ،إلى  %90رطوبة نسبية
تيار  220إلى 240فولت تيار متردد أحادي المرحلة ،التردد 50هرتز 2 -/+هرتز
نموذجي1100 :واط ،الحد أ
القصى1600 :واط ،وضع الخمول40 :واط (المتوسط)
توفير استهالك الطاقة34< :واط؛ وضع السكون العميق4< :واط؛ وضع إيقاف التشغيل0,5< :واط
وحدة التغذية :نموذجي 120 :واط
الناقل :نموذجي 60 :واط

مستوى الضوضاء

وضع التشغيل57 :ديسيبل (أ)؛
وضع االستعداد32 :ديسيبل (أ) أو أقل؛ وضع توفير استهالك الطاقة :غير مسموع

أ
البعاد (االرتفاع×العرض×العمق)

الطابعة 640 :مم ×  699مم ×  625مم
أنظمة طباعة أ
الظرف ( Pro9000الطابعة/وحدة التغذية/الناقل/الحاوية أو وحدة التغذية العالية السعة):
(إصدار بـ  4أدراج)  1234مم ×  2629مم ×  625مم
(إصدار بـ  5أدراج)  1345مم ×  2629مم ×  625مم (مع الدرج الثاني)

الملحقات (أرقام الطلب)

الوزن

الطابعة 110,8 :كغ ()41/Pro9542 97,6 ،كغ ()Pro9431
وحدة تغذية أ
الظرف 39,2 :كغ
ناقل أ
الظرف 27,5 :كغ
الحاوية 18,6 :كغ
وحدة التغذية العالية السعة 50 :كغ
الدرج الثاني 15,6 :كغ
نظام أظرف  41/Pro9542بما في ذلك وحدة التغذية والناقل :المزيج أعاله
نظام أظرف  Pro9431بما في ذلك وحدة التغذية والناقل :المزيج أعاله

الضمان

يوما من تاريخ الشراء
ضمان ممدد لفترة  3سنوات عند التسجيل في غضون ً 30

رقم طلب المنتج

 : Pro9542E Pro9542Ec(،)46886601  Pro9542Ev()46886602
 :Pro9541E Pro9541Ec( ،)46886603 Pro9541Ev()46886604
 :Pro9431E Pro9431Ec( ،)46886605Pro9431Ev()46886606
 :Ecإصدار الحاوية
 :Evإصدار وحدة التغذية العالية السعة

الملحقات (أرقام الطلب)
الدرج الثاني
محرك أ
القراص الصلبة

		
45530703
			
 160غيغابايت44622302 :

EFI Fiery XF
اتصل بشركة  OKIللحصول على مزيد من المعلومات
							
www.oki.com/eu/printing/support/consumables-and-accessories
للحصول على تفاصيل المواد المستهلكة ،يرجى االتصال بشريك  OKIالمحلي
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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متخصصون في الطباعة للشركات
إن قسم الطابعات في شركة  OKIهو عالمة تجارية عالمية بين الشركات وهو مخصص البتكار حلول طباعة داخلية بطبيعة احترافية وكلفة أقل ،وقد تم تصميم هذه
الحلول لزيادة كفاءة الشركات الحالية والمستقبلية وتحسين سير عملها .وبصفتنا روا ًدا في مجال تقنيات الطباعة المبتكرة ،بد ًءا من تقنية  LEDالرقمية ووصوال ً إلى تقنية
الطباعة بألوان عالية الدقة ،نملك مجموعة من المنتجات والحلول التي حصدت جوائز كثيرة ،لتمكين الشركات من الحصول على مراسالت نابضة بالحياة وعالية الجودة تركّز
على الصورة مع االستفادة من مرونة الميزانية في الوقت نفسه.
تقدم شركة  OKIمجموعة متكاملة من طابعات ورق  A3و A4الملونة الطابعات أ
الحادية اللون والطابعات المتعددة الوظائف ،لالستخدام من ِقبل مجموعات العمل
ّ
أ
تكمل الطابعات النقطية وطابعات نقاط البيع وطابعات الفاكس مجموعة حلول الطباعة
والشركات من كل الحجام مع إمكانيات فائقة لمعالجة الورق .إ
بالضافة إلى ذلكّ ،
أ
نقدمها .لقد تم تصميم هذه المنتجات الفضل في فئتها لتكون سهلة االستخدام بحيث تس ّهل إنجاز مهام الطباعة داخل الشركة.
التي ّ
االهتمام بالبيئة
إن شركة  ،OKIوكجزء من مدونة قواعد السلوك التجاري
لمجموعة  ،OKIتراجع جهودها باستمرار لتوفير حلول سليمة من
الناحية البيئية لعمالئها:
	يتم تصميم منتجاتنا وتصنيعها مع مراعاة خفض التأثير في البيئة.
■
ُعد زيادة حجم المنتجات والمواد االستهالكية القابلة إلعادة التدوير من
■
	ت ّ
أهدافنا االستراتيجية.
دائما بالمسؤولية حيال مزاولة أعمالنا بطريقة بيئية سليمة تساهم في
■ نشعر ً
جهود الحفاظ على البيئة داخل المجتمعات المحلية.
يمثل شعار "الورقة الخضراء" لشركة  OKIالموجود على كل المنتجات والعلب
التزامنا الكامل بعمليات التجميع وإعادة التدوير والحفاظ على البيئة.

High Definition Color
تُعتبر  High Definition Colorالمجموعة الخاصة بشركة
 OKIوالفريدة من نوعها التي تشمل تقنيات أ
الجهزة والبرامج
أ
ملونة ال مثيل لها تتسم
المعرفة للسواق .توفر هذه المكونات مجتمعةً طباعة ّ
ّ
وتقدم نتائج مثالية.
بالسهولة والذكاء ّ

 OKIمنبع أ
اللوان الرائعة

عاما من الخبرة في مجال تقنية LED
ً 20
احتلت  OKIموقع الصدارة في مجال تطوير تقنية LED
الرقمية في الطابعات منذ أكثر من  20سنة .ويوفر هذا االبتكار طباعة عالية
الدقة؛ للحصول على مستندات مطبوعة أكثر دقة وروعة .وبفضل تقنية LED
نقدمها صغيرة الحجم وصديقة للبيئة
الرقمية هذه ،أصبحت الطابعات التي ّ
وموفرة الستهالك الطاقة ،مع التقليل من استخدام المواد الخام إلى حد كبير
في عملية التصنيع فضال ً عن خفض استهالك الطاقة .ال تتضمن رؤوس الطباعة
نقدمها ومن
قطعا متحركة ،مما يزيد من متانة طابعات  LEDالتي ّ
بتقنية ً LED
مصداقيتها.

ضمان لمدة  3سنوات

إن أجهزتنا ُمص َّنعة وفقًا ألعلى معايير الجودة وأحدث
التقنيات التي تم التحقق منها بإجراء اختبارات مستقلة
لها .ونحن على ثقة تامة بجودة منتجاتنا العالية ،لذلك
سنمدد فترة الضمان القياسية إلى  3سنوات بدون أن يترتّب عليك أي كلفة
ّ
يوما من تاريخ
إضافية .ما عليك سوى تسجيل منتجك في غضون ً 30
الشراء .لمزيد من المعلومات ،تفضل بزيارة:
www.okime.ae/warranty

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
 1نتائج أ
الداء المنشورة بنا ًء عىل االختبار ف ي� المعمل .قد تختلف النتائج الفردية.
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