•

طابعات مكتبية احترافية وسهلة التوصيل ال غنى عنها
مزودة بإمكانات الطباعة والنسخ والمسح الضوئي
والفاكس.1

طابعات ليزر أحادية اللون سهلة التوصيل
توفر إمكانات الطباعة والنسخ والمسح الضوئي
والفاكس 1باإلضافة إلى اإلمكانات المُحسَّنة
لمستخدمي األجهزة المحمولة .مثالية لمجموعات
العمل الصغيرة.

MF244dw

MF249dw

MF247dw

مثالية للمكاتب الصغيرة المتصلة

المراقبة من الكمبيوتر الشخصي والمحمول

	•اتصال  Wi-Fiو Ethernetباإلضافة إلى دعم  PCL6لسهولة التكامل مع بيئات الشبكة.

	•الوصول بسهولة إلى معلومات الطابعة ،وتغيير إعدادات الشبكة ،وإعداد دفتر العناوين ،والتحقق
من مستويات مسحوق الحبر.

	•سرعة طباعة النسخة األولى – التي تضمن إخراج الطابعة من وضع السكون – سرعة طباعة
عالية تبلغ  27صفحة في الدقيقة وطباعة تلقائية على الوجهين تحافظ على ارتفاع إنتاجية المكتب.
الهاتف الذكي؟ الكمبيوتر اللوحي؟ ال توجد أدنى مشكلة

مسح المستندات ضوئيًا ومشاركتها بسرعة

1

	•المسح الضوئي واإلرسال إلى البريد اإللكتروني أو محركات أقراص الشبكة من الجهاز مباشر ًة،
بدون كمبيوتر شخصي.

	•دعم السلكي لكل من( Mopria™نظام  ،)Androidو( Apple AirPrint™نظام )iOS
وتطبيق ( Canon PRINT Businessللنظامين  Androidو.)iOS

	•تلتقط الماسحة الضوئية على الوجهين الموفرة للوقت كال وجهي المستند في عملية واحدة.2

تحسين التعاون مع دعم الشبكة السحابية

أداء ثابت

	•المسح الضوئي إلى الشبكة السحابية من خالل زر واحد باستخدام .MF Scan Utility

	•تساعد التقارير االقتصادية للطابعة على مراقبة الورق واستخدام الطاقة.

	•طباعة المستندات ومسحها ضوئيًا من خدمات تخزين الشبكة السحابية الشائعة مع تطبيق Canon
.PRINT Business

	•تساعد الطباعة التلقائية على الوجهين التي تتميز بها الطابعة في الحفاظ على أدني معدل من
االستهالك اليومي للورق.

ثوان معدودة.
	•التوصيل بحساب  Google Cloud Printفي
ٍ

حاشية سفلية:
 1بالطرازين  MF247dwوMF249dw
 2بالطراز  MF249dwفقط

•
المواصفات الفنية

نوع الجهاز

طابعة ليزر أحادية اللون متكاملة

معالجة الوسائط

الوظائف المتوفرة

 :MF244dwالطباعة والنسخ والمسح الضوئي
 MF247dwو :MF249dwالطباعة والنسخ والمسح الضوئي والفاكس

نوع الماسح الضوئي

 MF244dwو :MF247dwوحدة تغذية مسطحة وتلقائية للمستندات ()DADF
 :MF249dwوحدة التغذية المسطحة والتلقائية للمستندات على الوجهين ()DADF

إدخال الورق (القياسي)

سرعة الطباعة

على وجه واحد :ما يصل إلى  27صفحة في الدقيقة ()A4
على الوجهين :ما يصل إلى  15صورة في الدقيقة ()A4

 MF247dwو:MF247dw
علبة ورق سعة  250ورقة
درج متعدد األغراض سعة ورقة واحدة
وحدة تغذية تلقائية للمستندات ( )ADFسعة  35ورقة

أسلوب الطباعة

طباعة أحادية اللون بشعاع الليزر

جودة الطباعة

تصل إلى  1200 × 1200نقطة لكل بوصة

الطابعة

دقة الطباعة

 600 × 600نقطة لكل بوصة

وقت خروج أول نسخة مطبوعة

ثوان أو أقل
حوالي6.0 :
ٍ

:MF249dw
علبة ورق سعة  250ورقة
درج متعدد األغراض سعة ورقة واحدة
وحدة التغذية التلقائية للمستندات على الوجهين ( )DADFسعة  50ورقة
إخراج الورق

 100ورقة

الطباعة على الوجهين

تلقائية

أنواع الوسائط

ورق عادي ،ورق مُعاد تدويره ،ورق ثقيل ،ملصقات ،بطاقات بريدية ،أظرف

لغات الطابعة

UFRII-LTPCL 5e ،PCL6 ،1

أحجام الوسائط

العلبة:
A4A5 ،B5 ،Legal ،Letter ،Executive ،Statement ،OFFICIO ،B-OFFICIO ،،
M-OFFICIOGLTR ،GLGL ،Foolscap ،، ،16Kأظرف (COM10DL ،،)C5 ،
واألحجام المخصصة :الحد األدنى  76.2مم ×  210مم
الحد األقصى  216مم ×  356مم

الخطوط

 45خط PCL

هوامش الطباعة

 5مم من األعلى واألسفل واليسار واليمين
 10مم من األعلى واألسفل واليسار واليمين (لألظرف)

وضع توفير الحبر

نعم

ميزات الطباعة المتقدمة

جاهزة للطباعة عبر تقنية Google Cloud Print
 :iOS ،AirPrintتطبيق Canon PRINT Business
Android؛ حاصلة على اعتماد  ،Mopriaالمكون اإلضافي لخدمة الطباعة Canon Print
 ،Service Plug-inتطبيق Canon PRINT Business

الدرج متعدد األغراض:
A4A5 ،B5 ،Legal ،Letter ،Executive ،Statement ،OFFICIO ،B-OFFICIO ،،
M-OFFICIOGLTR ،GLGL ،Foolscap ،، ،16Kبطاقة الفهرسة ،األظرف (COM10،
MonarchDL ،، ،)C5األحجام المخصصة :الحد األدنى  127 × 76.2مم ،الحد األقصى 216
مم ×  356مم

سرعة النسخ

 MF244dwو:MF247dw
على وجه واحد :ما يصل إلى  27صفحة في الدقيقة ()A4

وحدة التغذية التلقائية للمستندات:
A4A5 ،B5 ،B6 ،Legal ، ،Letter ،واألحجام المخصصة (العرض × الطول) :الحد األدنى
 105مم ×  148مم إلى حد أقصى يبلغ  216مم ×  356مم

الناسخة

:MF249dw
على وجه واحد :ما يصل إلى  27صفحة في الدقيقة ()A4
على الوجهين :ما يصل إلى  15صورة في الدقيقة ()A4

أوزان الوسائط

علبة الورق 60 :إلى  163جم/م²
الدرج متعدد األغراض 60 :إلى  163جم/م²
وحدة التغذية التلقائية للمستندات :من  50إلى  105جم/م²

وقت خروج أول نسخة مطبوعة ()FCOT

ثوان أو أقل
حوالي 9.0
ٍ
تصل إلى  600 × 600نقطة لكل بوصة

الواجهة والبرامج

أوضاع النسخ

نص/صورة ،نص/صورة (سرعة عالية) ،صورة ،نص

نوع الواجهة

النسخ على الوجهين

 MF244dwو:MF247dw
وجه واحد إلى وجهين (تلقائي)
 :MF249dwوجهان إلى وجهين (تلقائي)

واجهة  USB 2.0عالية السرعة و 10BASE-T / 100BASE-TXو 802.11b/g/nالسلكية
واتصال مباشر السلكي

توافق نظام التشغيل

/W
 indows® 7 / W
 indows® 8 / W
 indows® 8.1 / W
 indows® 10
Server® 2012R25 Server® 20125 / Server® 2008R25 / Server® 20085 / /
Server® 2003R25Server® 20035 / Vista /
نظام التشغيل  Mac OS Xاإلصدار  10.6واإلصدارات األحدث
6
Linux

بروتوكول الشبكة

الطباعة:
IPv4( W)IPv6 ،IPP ،IPPS ،
LPDRAW ، SD-Print ،

دقة النسخ

النسخ المتعدد

ما يصل إلى  999نسخة

التصغير  /التكبير

 %400-25بزيادات %1

الميزات األخرى

فرز الذاكرة ،ونسخ صفحتين على ورقة واحدة ،ونسخ  4صفحات على ورقة واحدة ،ونسخ بطاقة
الهوية

المسح الضوئي:
WSD-Scan(IPv4 ،)IPv6 ،البريد اإللكتروني**SMB ،

الماسح الضوئي
النوع

اللون

(* MF247dwو MF249dwفقط)

دقة المسح الضوئي

البصرية :تصل إلى  600 × 600نقطة لكل بوصة
المحسَّنة :تصل إلى  9600 × 9600نقطة لكل بوصة

خدمات تطبيقات :TCP/IP
Bonjour()mDNS ،DHCP،عنوان  IPتلقائيDHCPv6 ،()IPv6BOOTP ،RARP ،

سرعة المسح الضوئي

 MF244dwو:MF247dw
أحادي اللون على وجه واحد 20 :صورة في الدقيقة ( 300 × 300نقطة لكل بوصة)
ألوان على وجه واحد 15 :صورة في الدقيقة ( 300 × 300نقطة لكل بوصة)

اإلدارة:
IPv4( S)IPv6 ،HTTP ،HTTPS ،SNTP ،
SNMPv1 NMPv3 ،

:MF249dw
أحادي اللون على وجه واحد 22 :صورة في الدقيقة ( 300 × 300نقطة لكل بوصة)
ألوان على وجه واحد 15 :صورة في الدقيقة ( 300 × 300نقطة لكل بوصة)
أحادي اللون على الوجهين 8 :صور في الدقيقة ( 300 × 300نقطة لكل بوصة)
ألوان على الوجهين 5 :صور في الدقيقة ( 300 × 300نقطة لكل بوصة)
عُمق المسح الضوئي باأللوان

 24بت 24/بت (إدخال  /إخراج)

تدرجات اللون الرمادي

 256مستوى

التوافق

TWAINWIA ،ICA ،

الحد األقصى لعرض المسح الضوئي

 216مم

المسح الضوئي إلى البريد اإللكتروني

 MF247dwو MF249dwفقط:
TIFFJPEG/PDF/ PDF/مضغوط

المسح الضوئي إلى الكمبيوتر الشخصي

سرعة المودم
دقة الفاكس

كمية المطبوعات الموصى بها شهر ًّيا

 2500 - 500صفحة شهريًا

دورة التشغيل

الحد األقصى  15000صفحة في الشهر
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الذاكرة

 512ميجابايت

لوحة التحكم

ثوان/صفحة )
 33.6كيلوبت/ثانية (تصل إلى 3
ٍ
الفاكس فقط ،التبديل التلقائي بين الفاكس والهاتف ،وضع الرد ،يدوي

األبعاد أثناء تركيب األدراج
(العرض × العمق × االرتفاع)

العادية 100 × 200 :نقطة لكل بوصة
الدقيقة 200 × 200 :نقطة لكل بوصة
الصور 200 × 200 :نقطة لكل بوصة
فائقة الدقة 400 × 200 :نقطة لكل بوصة

 MF244dwو:MF247dw
 390مم ×  371مم ×  360مم
MF249dw 390 :مم ×  378مم ×  360مم

مساحة التركيب
(العرض × العمق × االرتفاع)

 MF244dwو:MF247dw
 629مم ×  796مم ×  730مم
MF249dw 635 :مم ×  796مم ×  768مم

الوزن

 :MF244dwتقريبًا 12.1 .كجم
 :MF247dwحوالي  12.2كجم
 :MF249dwحوالي  13.1كجم

TIFFJPEG/PDF/PNG/

3

4

ذاكرة الفاكس

تصل إلى  256صفحة

االتصال السريع

يصل إلى  104اتصاالت

بمجموعة/الوجْ هات
االتصال
ِ

الحد األقصى  103اتصاالت  /الحد األقصى  50وجهة في مجموعة واحدة

البث المتتالي

إدارة البرامج والطابعة

،Presto!Page Manager
،MF Scan Utility
واجهة المستخدم البعيد (،)RUI
أداة ،SSID
أداة حالة الحبر،

 :MF244dwشاشة  LCDأبيض وأسود تحتوي على  5أسطر
 MF247dwو :MF249dwشاشة  LCDأبيض وأسود تعمل باللمس تحتوي على  6أسطر

الفاكس ( MF247dwو)MF249dw
وضع االستقبال

األمان (السلكي):
WEP( 64/128بت)WPA-PSK ،()TKIP/AESWPA2-PSK ،()AES

الميزات العامة

TIFFJPEG/PDF/ PDF/مضغوط 2PDF/قابل للبحث

المسح الضوئي إلى الشبكة السحابية

األمان (سلكي):
تصفية عناوين ،IP/Mac،IEEE802.1X،SNMPv3SSL()HTTPS/IPPS

4

الحد األقصى  114وجهة

النسخ االحتياطي للذاكرة

النسخ االحتياطي لذاكرة الفاكس بصفة دائمة (النسخ االحتياطي باستخدام الذاكرة المحمولة)

الفاكس على الوجهين

نعم (إرسال واستقبال)

الميزات األخرى

إعادة توجيه الفاكس ،الوصول المزدوج ،االستالم عن بُعد ،الفاكس عبر الكمبيوتر الشخصي (اإلرسال
فقط) ،تقنية  ،DRPDتقنية  ،ECMإعادة الطلب التلقائية ،تقارير نشاط الفاكس ،تقارير نتائج نشاط
الفاكس ،تقارير إدارة نشاط الفاكس

بيئة التشغيل

درجة الحرارة 10 :إلى  30درجة مئوية ( 50إلى  86درجة فهرنهايت)
الرطوبة :رطوبة نسبية تبلغ  20إلى ( %80بدون تكاثف)

مصدر الطاقة

 240 - 220فولت ( 60/50 )%10±هرتز ( 2±هرتز)

•
المواصفات الفنية

استهالك الطاقة

:MF244dw
الحد األقصى :حوالي  1150واط
وضع االستعداد :حوالي  4.1واط
8
وضع السكون :حوالي  1.3واط
إيقاف تشغيل الطاقة 0.5 :وات أو أقل
االستهالك النموذجي للكهرباء (:)TEC  0.8كيلوواط في الساعة/أسبوع
وقت الخمول الالزم للدخول في وضع السكون 30 - 1 :دقيقة (االفتراضي :دقيقة واحدة)
وقت الخمول الالزم للدخول في وضع إيقاف التشغيل التلقائي 4 :ساعات (االفتراضي)
 MF247dwو:MF249dw
الحد األقصى :حوالي  1150واط
وضع االستعداد :حوالي  5.7واط
8
وضع السكون :حوالي  1.3واط
إيقاف تشغيل الطاقة 0.5 :وات أو أقل
االستهالك النموذجي للكهرباء (:)TEC  0.8كيلوواط في الساعة/أسبوع
وقت الخمول الالزم للدخول في وضع السكون 30 - 1 :دقيقة (االفتراضي :دقيقة واحدة)
وقت الخمول الالزم للدخول في وضع إيقاف التشغيل التلقائي 4 :ساعات (االفتراضي)

مستويات الضوضاء

 MF244dwو:MF247dw
ضغط الصوت:9
الوضع النشط 52 :ديسيبل أثناء الطباعة باللونين األبيض/األسود
وضع االستعداد :غير مسموع
طاقة الصوت:9
الوضع النشط 66 :ديسيبل أو أقل أثناء الطباعة باللونين األبيض/األسود
وضع االستعداد 43 :ديسيبل أو أقل

المواد المستهلكة
الخراطيش

الخرطوشة  2,400( 737صفحة )

الملحقات

 MF247dwو MF249dwفقط:
مجموعة ( TEL 6سماعة الهاتف)
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مالحظات
[ ]1يتم دعم األوامر فقط .برنامج تشغيل الجهة الخارجية أو الطباعة المباشرة من التطبيق مطلوبة.
[]2المسح الضوئي بواسطة تطبيق MF Scan Utility
[]3المسح الضوئي بواسطة تطبيق  MF Scan Utilityأو Canon PRINT Business
[ ]4استنادًا إلى مخطط المعيار  ITU-Tرقم 1
[]5المسح الضوئي عبر الشبكة غير مدعوم
[]6التوزيع عبر الويب فقط .دعم الطباعة عبر نظام التشغيل  Linuxفقط (لكل الطرز) والمسح الضوئي (للطرازين  MF244dwو)MF249dw
[]7تعرف دورة التشغيل بأنها أقصى عدد من الصفحات المطبوعة لشهر واحد يمثل ذروة االستخدام .وقد يقلل أي استخدام يتجاوز دورة التشغيل الموصى بها من
عمر المنتج
[]8عند تشغيل الوضع الالسلكي ،سيكون االستهالك  2,1واط
[]9تم االختبار وف ًقا للمعيار  ISO7779واإلعالن وف ًقا للمعيار ISO9296
[ ]10استنادًا إلى المعيار ISO/IEC 19752

:MF249dw
ضغط الصوت:9
الوضع النشط 51 :ديسيبل أثناء الطباعة باللونين األبيض/األسود
وضع االستعداد :غير مسموع
طاقة الصوت:9
الوضع النشط 66 :ديسيبل أو أقل أثناء الطباعة باللونين األبيض/األسود
وضع االستعداد 43 :ديسيبل أو أقل

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
إصدار اللغة العربية
حقوق النشر © لعام  2017لصالحCanon Europa N.V.

[]11يتم شحن الطابعة مزودة بخرطوشة بدء التشغيل (بمعدل إنتاجية  900صفحة)

•
طابعات مكتبية احترافية وسهلة التوصيل ال غنى
عنها مزودة بإمكانات الطباعة والنسخ والمسح
الضوئي والفاكس.1
طابعات ليزر أحادية اللون سهلة التوصيل توفر إمكانات الطباعة والنسخ والمسح
الضوئي والفاكس 1باإلضافة إلى اإلمكانات المُحسَّنة لمستخدمي األجهزة المحمولة .مثالية
لمجموعات العمل الصغيرة.
تاريخ بدء البيع :األول من نوفمبر 2016

تفاصيل المنتج:
اسم المنتج

كود الزئبق

كود EAN

i-SENSYS MF244dw

1418C017AA

4549292065121

i-SENSYS MF247dw

1418C009AA

4549292065060

i-SENSYS MF249dw

1418C001AA

4549292064933

الملحقات االختيارية:
اسم المنتج

كود الزئبق

كود EAN

مجموعة الهاتف  6باالتحاد األوروبي ()CW

0752A065AA

4960999537214

مجموعة الهاتف  6بالمملكة المتحدة ()CW

0752A063AA

4960999453897

مجموعة الهاتف  6بجنوب إفريقيا ()CW

0752A064AA

4960999453927

المواد المستهلكة:
اسم المنتج

كود الزئبق

كود EAN

الخرطوشة 737

9435B002AA

4549292014501

معلومات القياس  /التجهيز:
اسم المنتج

كود الزئبق

نمط الحزمة

الكمية لكل حزمة

الطول (مم)

العرض (مم)

االرتفاع (مم)

الوزن (كجم)

i-SENSYS MF244dw

1418C017AA

العبوة

1

532

505

483
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i-SENSYS MF247dw

1418C009AA

منصة التحميل

i-SENSYS MF249dw

1418C001AA
حاوية  HCمقاس  40قدمًا

8

1070

1016

968

137

12

1070

1016

1451

205

440

محتويات العبوة
	•الوحدة الرئيسية
	•خرطوشة بدء التشغيل من Canon
	•كابل إمداد الطاقة
	•دليل البدء

حاشية سفلية:
 1بالطرازين  MF247dwوMF249dw

	•قرص  DVD-ROMلبرامج المستخدم
	•بطاقة الضمان
	•كبل الهاتف

