الفئة imageRUNNER ADVANCE C3500 III series

أجهزة متعددة الوظائف وصغيرة
الحجم للطباعة باأللوان مقاس
 A3ومزودة بإمكانات شاملة
وقوية للمستندات


Canon imageRUNNER ADVANCE C3530i
Outstanding 30-ppm Colour Copier MFP

خيارات التكوين الرئيسية

غطاء السطح الزجاجي من النوع W
• المسح الضوئي لمستند واحد

وحدة إنهاء الكتيبات AA1
• درجان تصل سعتهما إلى  3250ورقة
• تدبيس جانبي ومزدوج يصل إلى  50ورقة ( 80جم/م)²
• إنتاج كتيبات تصل إلى  20ورقة وسعة طي التجليد من دون تدبيس تصل
إلى  3ورقات (مقاس /A3)A4R
• تدعم التدبيس االقتصادي بمعدل  4ورقات ( 80جم/م )²والتدبيس حسب
الطلب بمعدل  50ورقة ( 80جم/م)²
• تدعم وحدة التثقيب الداخلية االختيارية بمعدل 2 4/ثقوب ووحدة التثقيب
Aووحدة
الداخلية بمعدل  4ثقوب ( -وحدة التثقيب بمعدل /2 4ثقوب  1
التثقيب بمعدل  4ثقوب )A1

وحدة التغذية التلقائية بالمستندات على الوجهين AV1
	المسح الضوئي للعديد من المستندات
•
•	وحدة التغذية التلقائية بالمستندات على الوجهين التي تبلغ سعتها
 100ورقة
•	تمسح ضوئيًّا ما يصل إلى  70صورة في الدقيقة
(وجه واحد 300 ،نقطة لكل بوصة) و 35صورة في الدقيقة
(على الوجهين 300 ،نقطة لكل بوصة)

الدرج الداخلي ثنائي االتجاه J1
• يفصل النُّسخ والمطبوعات والفاكسات
• يضيف درج إخراج داخليًّا ثانيًا

وحدة اإلنهاء الداخلية K1
• درجان تصل سعتهما إلى  600ورقة
• تدبيس جانبي ومزدوج يصل إلى  50ورقة ( 80جم/م)²
• تدعم التدبيس االقتصادي بمعدل  4ورقات ( 80جم/م)²
والتدبيس حسب الطلب بمعدل  40ورقة ( 80جم/م)²

وحدة إنهاء التدبيس AA1
• درجان سعة  3250ورقة
• تدبيس جانبي ومزدوج يصل إلى  50ورقة ( 80جم/م)²
• تدعم التدبيس االقتصادي بمعدل  4ورقات ( 80جم/م )²والتدبيس حسب
الطلب بمعدل  50ورقة ( 80جم/م)²
• تدعم وحدة التثقيب الداخلية بمعدل /2 4ثقوب ووحدة التثقيب الداخلية
بمعدل  4ثقوب ( -وحدة التثقيب بمعدل 2 4/ثقوب  A1ووحدة التثقيب
بمعدل  4ثقوب )A1

هذا التكوين المسطح ألغراض التوضيح فقط .للحصول على قائمة كاملة بالخيارات وعالقات التوافق الدقيقة ،يُرجى الرجوع إلى مكون المنتج عبر اإلنترنت.
يشير الرمز III*إلى أن هذا الطراز شهد ترقيات إلى برامج األنظمة الجديدة ويتضمن ميزات أمان إضافية بشكل قياسي.

وحدة التغذية التلقائية بالمستندات على الوجهين أحادية
التمرير B1
• المسح الضوئي للعديد من المستندات
• وحدة التغذية التلقائية بالمستندات على الوجهين التي تبلغ سعتها
 150ورقة
• تمسح ضوئيًّا ما يصل إلى  80صورة في الدقيقة (وجه واحد،
 300نقطة لكل بوصة) و 160صورة في الدقيقة (على الوجهين،
 300نقطة لكل بوصة)

درج األداة المساعدة B1

/*iR ADV C3520i III
*C3530i III/*C3525i III

وحدة تغذية العلبة AP1
• تدعم حتى مقاس A3
• وزن الوسائط يتراوح بين  52و 220جم/م²
•  550 × 2ورقة ( 80جم/م)²

درج النسخ J2

قاعدة الورق العادي من النوع TYPE-S2
•	ترفع الجهاز ،ال يلزم وجود دعم للوسائط اإلضافية

الفئة imageRUNNER ADVANCE C3500 III series

المواصفات
الفنية

مواصفات الطباعة

الوحدة الرئيسية
نوع الجهاز

طابعة ليزر باأللوان متعددة الوظائف مقاس A3

الوظائف األساسية

الطباعة والنسخ والمسح الضوئي واإلرسال والتخزين والفاكس االختياري

سرعة الطباعة (أبيض وأسود/ألوان)

الطرازiR-ADV C3530i III
 30صفحة في الدقيقة (مقاس )A4 15 ،صفحة في الدقيقة (مقاس )A3،
 20صفحة في الدقيقة (مقاس )A4R 30 ،صفحة في الدقيقة (مقاس /A5R/A5)A6R

المعالج

معالج مخصص ثنائي من ( Canonمشترك)

لوحة التحكم

لوحة  LCDباأللوان تعمل باللمس بدقة  WSVGAوتقنية  TFTمقاس  25,6سم
( 10,1بوصة)

الذاكرة

القياسية :ذاكرة وصول عشوائي سعة  3,0جيجابايت

الطرازiR-ADV C3525i III
 25صفحة في الدقيقة (مقاس )A4 15 ،صفحة في الدقيقة (مقاس )A3،
 20صفحة في الدقيقة (مقاس )A4R 25 ،صفحة في الدقيقة (مقاس /A5R/A5)A6R

محرك األقراص الصلبة

القياسي 250 :جيجابايت ،الحد األقصى 1 :تيرابايت

وصلة الواجهة

الشبكة
القياسية1000Base-T :100Base-TX/ ،10Base-T/شبكة  LANالالسلكية
()IEEE 802.11 b/g/n؛
االختياريةNFC : ،تقنية  Bluetoothمنخفضة الطاقة
أخرى
القياسية :واجهة  USB 2.0واحدة (المضيف) ،واجهة  USB 3.0واحدة (المضيف)،
واجهة  USB 2.0واحدة (الجهاز)؛
االختيارية :الواجهة التسلسلية ،واجهة التحكم في النسخ

الطرازiR-ADV C3520i III
 20صفحة في الدقيقة (مقاس )A4 15 ،صفحة في الدقيقة (مقاس )A3،
 20صفحة في الدقيقة (مقاس )A4R 20 ،صفحة في الدقيقة (مقاس /A5R/A5)A6R

سعة اإلمداد بالورق
(مقاس  ،A4بوزن  80جم/م)²

القياسية 1.200 :ورقة
علبتا ورق سعة  550ورقة ،درج متعدد األغراض سعة  100ورقة
الحد األقصى 2300 :ورقة (مع وحدة تغذية العلبة )AP1

سعة إخراج الورق
(مقاس  ،A4بوزن  80جم/م)²

القياسية 250 :ورقة
الحد األقصى 3450 :ورقة (مع وحدة اإلنهاء الخارجية ودرج النسخ)

إمكانات اإلنهاء

القياسية :الترتيب ،التجميع
مع وحدة اإلنهاء الداخلية :ترتيب ،تجميع ،أوفست ،تدبيس ،تدبيس من دون دبابيس ،تدبيس
حسب الطلب
1
مع وحدة اإلنهاء الخارجية :ترتيب ،تجميع ،أوفست ،تدبيس ،تصميم كتيبات*  ،فتحة مثقبة* ،
تدبيس من دون دبابيس ،تدبيس حسب الطلب

أنواع الوسائط المدعومة

علبتا الورق (/1 :)2رقيق ،عادي ،معاد تدويره ،سميك ،ملون ،شفاف ،مثقوب مسبقًا،
سندات ،أظرف

دقة الطباعة (نقطة لكل بوصة)

1200 × 1200 ،600 × 600

لغات وصف الصفحة

القياسيةUFR II :PCL 6 ، Adobe PostScript ،األصلية من المستوى 3

الطباعة المباشرة

تتوفر الطباعة المباشرة من ذاكرة  USBوالمساحة المتقدمة وواجهة المستخدم البعيدة
والوصول إلى الويب*
أنواع الملفات المدعومة TIFF :و JPEGو PDFو EPSوXPS

الطباعة من األجهزة المحمولة والشبكة السحابية

 AirPrintو Mopriaو Google Cloud PrintوCanon PRINT Business
وuniFLOW Online
تتوفر مجموعة كبيرة من البرامج والحلول المستندة إلى نظام  MEAPلتوفير إمكانية الطباعة
من األجهزة المحمولة أو األجهزة المتصلة باإلنترنت والخدمات المستندة إلى السحابة وفقًا
لمتطلباتك.
يُرجى االتصال بمندوب المبيعات لديك لمزيد من المعلومات

الخطوط

،Roman9  10خطوط  ،Bitmapخطان للتمييز الضوئي للحروف،
خطوط :PCL 3 
( Andalé Mono WT J/K/S/T*1اللغة اليابانية والكورية والصينية ال ُمبسَّطة والتقليدية)،
خطوط الرمز الشريطية*2
خطوط :PS Roman 136

ميزات الطباعة

تعليق مهلة المهمة ،إعدادات ملف التعريف ،الطباعة اآلمنة ،العالمة المائية ،الرأس/التذييل،
تخطيط الصفحة ،الطباعة على الوجهين ،ترتيب النسخ ،طباعة الكتيبات ،التجميع ،أحجام/
اتجاهات الورق المختلط ،األوفست ،أغطية أمامية/خلفية ،تقليل مسحوق الحبر ،طباعة
الملصقات ،فرض إيقاف الطباعة

نظام التشغيل

UFRII/ Windows 7/ 8.1/ 10 :/ Server 2008/ Server 2008 R2
/ Server 2012/ Server 2012 R2،Server 2016MAC OS X
(اإلصدار  10.7أو األحدث)
PCL/ Windows 7/ 8.1/ 10 :/ Server 2008/ Server 2008 R2Server
/ 2012/ Server 2012 R2Server 2016
PS/ Windows 7/ 8.1/ 10 :/ Server 2008/ Server 2008 R2
/ Server 2012/ Server 2012 R2،Server 2016MAC OS X
(اإلصدار  10.7أو األحدث)
PPD( MAC OS X :اإلصدار  10.7أو األحدث)Windows 7 / 8.1/ 10 ،

*يتوفر دعم طباعة  PDFمن مواقع الويب فقط

2

*1تتطلب وحدة إنهاء الكتيبات  AA1فقط
*2تتطلب وحدة التثقيب بمعدل /2 4ثقوب  A1أو وحدة التثقيب بمعدل  4ثقوب A1

الدرج متعدد األغراض :رقيق ،عادي ،معاد تدويره ،سميك ،ملون ،شفاف ،ملصقات،
استشفاف* ،أظرف ،مغلف ،سندات ،مثقوب مسبقًا
*ال يمكن استخدام بعض أنواع ورق االستشفاف.

أحجام الوسائط المدعومة

*1تتطلب مجموعة خطوط  PCLالدولية  A1االختيارية
*2تتطلب مجموعة طباعة الرموز الشريطية  D1االختيارية

علبة الورق :1
الحجم القياسي،A4 : ،A5 ،A5R،A6R*  ،B5األظرفISO-C5 :
الحجم المخصص 182,0 × 139,7 :مم إلى  215,9 × 297,0مم
علبة الورق :2
الحجم القياسي،A3 : ،A4 ،A4R ،A5 ،A5R،A6R* ،B4 ،B5  ،B5Rاألظرف:
رقم ،)COM10( 10 ،Monarch DL
الحجم المخصص 182,0 × 139,7 :مم إلى  457,2 × 304,8مم
الدرج متعدد األغراض:
الحجم القياسي،SRA3 : ،A3 ،A4 ،A4R ،A5 ،A5R،A6R* ،B4 ،B5 ،B5R
األظرف :رقم ،)COM10( 10 ،Monarch ،ISO-C5DL
الحجم المخصص 139,7 × 98,4 :مم إلى  457,2 × 320,0مم
الحجم الحر 139,7 × 98,4 :مم إلى  457,2 × 320,0مم
الحجم المخصص لألظرف 98,0 × 98,0 :مم إلى × 320,0
 457,2مم
*(على وجه واحد فقط)

أوزان الوسائط المدعومة

علبتا الورق (1 52 :)2/إلى  220جم/م²
الدرج متعدد األغراض :من  52إلى  300جم/م*²

تتوفر أنواع أجهزة  SAPعبر سوق .SAP Market Place
يُرجى الرجوع إلى
http://www.canon-europe.com/support/business-product-support
للتعرف على مدى توفر حلول الطباعة ألنظمة التشغيل والبيئات األخرى بما في ذلك
 AS/400و UNIXو Linuxو.Citrix
بعض هذه الحلول مقابل رسوم.
مواصفات النسخ
سرعة النسخ (أبيض وأسود/ألوان)

*يتم دعم الورق السميك (من  257إلى  300جم/م :)²حجم الورق بالتنسيق القياسي (باستثناء ،)SRA3
والحجم المخصص/الحجم الحر ( 139,7 × 98,4مم إلى  457,2 × 304,8مم).
يتم دعم الورق المغلف من  106إلى  256جم/م.²

الطرازiR-ADV C3525i III
 25صفحة في الدقيقة (مقاس )A4 15 ،صفحة في الدقيقة (مقاس )A3،
 20صفحة في الدقيقة (مقاس )A4R 25 ،صفحة في الدقيقة (مقاس /A5R/A5)A6R

الطباعة على الوجهين :من  52إلى  220جم/م²
وقت اإلحماء

ثوان أو أقل*
من التشغيل10 :
ٍ

الطرازiR-ADV C3520i III
 20صفحة في الدقيقة (مقاس )A4 15 ،صفحة في الدقيقة (مقاس )A3،
 20صفحة في الدقيقة (مقاس )A4R 20 ،صفحة في الدقيقة (مقاس /A5R/A5)A6R

*الوقت منذ تشغيل الجهاز حتى تجهيز النسخة (من دون حجز الطباعة)

ثوان أو أقل
من وضع السكون10 :
ٍ
ثوان أو أقل*
وضع بدء التشغيل السريع4 :
ٍ

*الوقت منذ تشغيل الجهاز حتى تنفيذ العملية الرئيسية على شاشة اللوحة التي تعمل باللمس.

األبعاد (العرض × العمق × االرتفاع)

القياسي مع غطاء السطح الزجاجي 777 × 707 × 565 :مم
مع وحدة التغذية التلقائية بالمستندات على الوجهين أحادية التمرير B1:
 900 × 742 × 565مم
مع وحدة التغذية التلقائية بالمستندات على الوجهين AV1 880 × 736 × 565 :مم

مساحة التركيب (العرض × العمق)

األساسي:
 1123 × 978مم (مع وحدة التغذية التلقائية بالمستندات على الوجهين أحادية التمرير
 + B1الغطاء األيمن المفتوح  +تمديد درج اإلطالة متعدد األغراض  +علبة الورق المفتوحة)
 1117 × 978مم (مع وحدة التغذية التلقائية بالمستندات على الوجهين  + AV1الغطاء األيمن
المفتوح  +تمديد درج اإلطالة متعدد األغراض  +علبة الورق المفتوحة)
المكون بالكامل:
َّ
 1123 × 1620مم (مع وحدة التغذية التلقائية بالمستندات على الوجهين أحادية التمرير
 + B1وحدة إنهاء الكتيبات /AA1وحدة إنهاء التدبيس  + AA1الغطاء األيمن المفتوح +
تمديد درج اإلطالة متعدد األغراض  +علبة الورق المفتوحة)
 1117 × 1620مم (مع وحدة التغذية التلقائية بالمستندات على الوجهين  + AV1وحدة إنهاء
الكتيبات /AA1وحدة إنهاء التدبيس  + AA1الغطاء األيمن المفتوح  +تمديد درج اإلطالة
متعدد األغراض  +علبة الورق المفتوحة)

الوزن

حوالي  69كجم بما في ذلك مسحوق الحبر (مع غطاء السطح الزجاجي من النوع )W
حوالي  76كجم بما في ذلك مسحوق الحبر (مع وحدة التغذية التلقائية بالمستندات على
الوجهين )AV1
حوالي  81كجم بما في ذلك مسحوق الحبر (مع وحدة التغذية التلقائية بالمستندات على الوجهين
أحادية التمرير )B1

الطرازiR-ADV C3530i III
 30صفحة في الدقيقة (مقاس )A4 15 ،صفحة في الدقيقة (مقاس )A3،
 20صفحة في الدقيقة (مقاس )A4R 30 ،صفحة في الدقيقة (مقاس /A5R/A5)A6R

وقت خروج النسخة األولى (مقاس A4؛ أبيض
وأسود  /ألوان)
دقة النسخ (نقطة لكل بوصة)

ثوان أو أقل
حوالي 5,98,2/
ٍ
وضع القراءة600 × 600 :
وضع الطباعة :ما يصل إلى مكافئ 600 × 2400

النُّسخ المتعددة

ما يصل إلى  999نسخة

كثافة النسخ

تلقائي أو يدوي ( 9مستويات)

التكبير
عمليات التصغير ال ُمعيَّنة مسبقًا
عمليات التكبير ال ُمعيَّنة مسبقًا

( %400 - %25بزيادات قدرها )%1

ميزات النسخ األساسية
ميزات النسخ الخاصة

% 70 ،%50 ،%25
%400 ،%200 ،%141
ضبط نسب التصغير/التكبير مسبقًا حسب المنطقة ،إعداد الورق ،اإلعداد السابق ،اإلعداد
المفضل ،اإلنهاء ،الطباعة على الوجهين ،ضبط الكثافة ،تحديد النوع األصلي ،وضع التوقف،
تأكيد/إلغاء اإلعداد
من كتاب إلى صفحتين ،مستندات أصلية على الوجهين ،اإلنهاء ،الكتيبات ،تكوين المهمة،
 Nعلى  ،1إضافة غطاء ،إدخال ورق ،مستندات أصلية مختلفة الحجم ،ضبط الكثافة،
تحديد النوع األصلي ،أوراق غطاء الورق الشفاف ،ترقيم الصفحات ،ترقيم مجموعة
النسخ ،الوضوح ،إزالة اإلطار ،العالمة المائية اآلمنة ،تاريخ الطباعة ،التبديل ،هامش
التوثيق ،الطباعة والتحقق ،الصور السلبية/اإليجابية ،تكرار الصور ،إشعار إتمام المهمة،
الصورة المعكوسة ،نسخ بطاقة الهوية ،تجاوز الصفحات الفارغة ،الكشف عن التغذية
متعددة الورق لوحدة التغذية ،مستند أصلي ذو حجم حر

الفئة imageRUNNER ADVANCE C3500 III series

المواصفات
الفنية

مواصفات التخزين

مواصفات المسح الضوئي
النوع

القياسي :السطح الزجاجي باأللوان
االختياري :غطاء السطح الزجاجي ،وحدة التغذية التلقائية بالمستندات على الوجهين أحادية
التمرير* (وحدة التغذية التلقائية بالمستندات على الوجهين  )B1أو وحدة التغذية التلقائية
بالمستندات على الوجهين (وحدة التغذية التلقائية بالمستندات على الوجهين )AV1
[وجهان إلى وجهين (تلقائي باستخدام وحدة التغذية التلقائية بالمستندات على الوجهين)]

سعة ورق وحدة التغذية بالمستندات ( 80جم/م)²

وحدة التغذية التلقائية بالمستندات على الوجهين أحادية التمرير B1 150 :ورقة
وحدة التغذية التلقائية بالمستندات على الوجهين :AV1 100ورقة

النسخ األصلية واألوزان المقبولة

السطح الزجاجي :الورق ،الكتب ،األشياء ثالثية األبعاد (بارتفاع يصل إلى  50مم،
ووزن يصل إلى  2كجم)

علبة البريد (العدد المعتمد)

 100علبة وارد خاصة بالمستخدم ،علبة وارد واحدة لالستالم في الذاكرة 50 ،علبة وارد
للفاكس السري
تخزين  30000صفحة كحد أقصى

المساحة المتقدمة

بروتوكول االتصاالت SMB :أو WebDAV
كمبيوتر العميل المدعوم Windows :()Windows7/8.1/10
االتصاالت المتزامنة (الحد األقصى)SMB :WebDAV ،64 :( 3 :جلسات العمل النشطة)

المساحة المتوفرة على القرص للمساحة المتقدمة

حوالي  16جيجابايت (محرك األقراص الصلبة القياسي)

*يتم دعم الكشف عن التغذية متعددة الورق لوحدة التغذية.

وزن وسائط وحدة التغذية بالمستندات:
وحدة التغذية التلقائية بالمستندات على الوجهين أحادية التمرير :B1
المسح الضوئي على وجه واحد 38 :إلى  157جم/م² (أبيض وأسود)64 ،
إلى  157جم/م( ²ألوان)
المسح الضوئي على الوجهين 50 :إلى  157جم/م² (أبيض وأسود)64 ،
إلى  157جم/م( ²ألوان)
وحدة التغذية التلقائية بالمستندات على الوجهين :AV1
المسح الضوئي على وجه واحد 38 :إلى  128جم/م² (أبيض وأسود)64 ،
إلى  128جم/م( ²ألوان)
المسح الضوئي على الوجهين 50 :إلى  128جم/م² (أبيض وأسود)64 ،
إلى  128جم/م( ²ألوان)
أحجام الوسائط المدعومة

السطح الزجاجي :الحد األقصى حجم المسح الضوئي × 297,0 : 431,8مم

حوالي  480جيجابايت (مع خيار محرك األقراص الصلبة سعة  1تيرابايت)
ميزات المساحة المتقدمة:

مصادقة لتسجيل الدخول إلى المساحة المتقدمة ،وظيفة الفرز ،طباعة ملف  PDFباستخدام
كلمة مرور ،دعم مدير التدقيق اآلمن من imageWARE

وسائط الذاكرة

القياسية :ذاكرة USB

المواصفات األمنية
المصادقة

القياسية( Universal Login Manager :تسجيل الدخول على مستوى الجهاز والوظيفة)،
 ،uniFLOW Online Express*مصادقة المستخدم ،مصادقة معرّ ف القسم ،نظام
إدارة الوصول
االختيارية :طباعة آمنة عبر( My Print Anywhereتتطلب )uniFLOW

البيانات

القياسية :الوحدة النمطية للنظام األساسي الموثوق به ( ،)TPMقفل القرص الصلب بكلمة
مرور ،مسح محرك األقراص الصلبة ،حماية علبة البريد بكلمة مرور ،تشفير محرك األقراص
الصلبة (التحقق من صحة  ،)FIPS140-2شهادة المعايير العامة ()DIN ISO 15408
االختيارية :إزالة محرك األقراص الصلبة ،الوقاية من فقدان البيانات (يتطلب )uniFLOW

*ال توجد رسوم لهذا الحل؛ لكن يلزم التنشيط.

وحدة التغذية التلقائية بالمستندات على الوجهين أحادية التمرير :B1A3A4 ،A4R ،A5 ،،
A5R،B4 ،B5B5R ،B6R ، ،الحجم المخصص 139,7 × 128,0 :مم إلى
 431,8 × 304,8مم

الشبكة

وحدة التغذية التلقائية بالمستندات على الوجهين AV1A3 :A4 ،A4R ،A5 ،A5R ،B4 ،،
B5B5R ،B6 ، ،الحجم المخصص 128 × 139,7 :مم إلى  431,8 × 297مم

القياسية :تصفية عناوين ،IP/Mac ،IPSECاتصال  TLSمشفر SNMP ،اإلصدار ،3.0
IEEE 802.1X ،IPv6 ،مصادقة  ،SMTPمصادقة  POPقبل ،SMTPS/MIME

المستند

سرعة المسح الضوئي (صورة في الدقيقة :أبيض
وأسود/ألوان ،ورق )A4

وحدة التغذية التلقائية بالمستندات على الوجهين أحادية التمرير :B1
المسح الضوئي على وجه واحد 300( 80/80 :نقطة لكل بوصة)51 ،51/
( 600نقطة لكل بوصة)
المسح الضوئي على الوجهين 300( 160/160 :نقطة لكل بوصة)51 ،51/
( 600نقطة لكل بوصة)
وحدة التغذية التلقائية بالمستندات على الوجهين :AV1
المسح الضوئي على وجه واحد 300( 70/70 :نقطة لكل بوصة)51 ،51/
( 600نقطة لكل بوصة)
المسح الضوئي على الوجهين 300( 35/35 :نقطة لكل بوصة)25,5 ،25,5/
( 600نقطة لكل بوصة)

القياسي :الطباعة اآلمنةAdobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 ،
 ،Integrationملف  PDFالمشفر ،الطباعة اآلمنة المشفرة ،توقيع الجهاز ،العالمات
المائية اآلمنة
االختياري :توقيع المستخدم ،قفل المسح الضوئي للمستندات

المواصفات البيئية

دقة المسح الضوئي (نقطة لكل بوصة)

،200 × 200 ،400 × 200 ،300 × 300 ،400 × 400 ،600 × 600
،100 × 200100 × 100 ،150 × 150

مواصفات سحب المسح الضوئي

 .Colour Network ScanGear2لكل من  TWAINوWIA

بيئة التشغيل
مصدر الطاقة

 220إلى  240فولت ( 50/60 ،)% 10±هرتز ( 2±هرتز) 4,0 ،أمبير

التوصيل (الوحدة الرئيسية)

 230( CEE 7/7فولت)

معدل استهالك الطاقة

الحد األقصى :حوالي  1500وات
الطباعة:
*1
 iR-ADV C3520i IIIحوالي  477,4وات
*1
 iR-ADV C3525i IIIحوالي  523,1وات
*1
 iR-ADV C3530i IIIحوالي  533,0وات
*1
وضع االستعداد :حوالي  38,8وات
*2
وضع السكون :حوالي  0,8وات
*3
أثناء إيقاف تشغيل المكون اإلضافي :حوالي  0,1وات

نظام التشغيل المدعومWindows 7/8.1/10 :
/Windows Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012
/Server 2012 R2Server 2016
طريقة المسح الضوئي

تتوفر وظيفة اإلرسال بكل الطرُ ز

*1القيمة المرجعية :قياس وحدة واحدة
*2ال يتوفر وضع السكون بمعدل  0,8وات في كل
الظروف بسبب إعدادات معينة.
*3القيمة المرجعية ،إيقاف تشغيل وضع بدء التشغيل السريع

مفتاح المسح الضوئي إلى ذاكرة  :USBمتوفر بكل الطرز
المسح الضوئي إلى األجهزة المحمولة والخدمات المستندة إلى السحابة :توجد مجموعة من
الحلول لتوفير المسح الضوئي إلى األجهزة المحمولة أو الخدمات المستندة إلى السحابة وفقًا
لمتطلباتك .يُرجى االتصال بمندوب المبيعات لديك لمزيد من المعلومات.
يتوفر المسح الضوئي إلى الكمبيوتر باستخدام  TWAIN/WIAبكل الطرُ ز

مستويات الضوضاء (أبيض وأسود/ألوان)

مواصفات اإلرسال
الوجهة

البريد اإللكتروني/فاكس اإلنترنت ()SMTP SMB ،اإلصدار FTP ،3.0،WebDAV ،
علبة البريد ،فاكس  G3الفائق (اختياري) ،فاكس ( IPاختياري)

دفتر العناوين

 LDAP(/)2000المحلي (/)1600االتصال السريع ()200

دقة اإلرسال (نقطة لكل بوصة)

× 200 ،200 × 200 ،400 × 200 ،300 × 300 ،400 × 400 ،600 × 600
100 × 100 ،150 × 150 ،100

بروتوكول االتصاالت

الملف/TCP( FTP :)IP SMB ،اإلصدار 3.0WebDAV ،
البريد اإللكتروني/فاكس اإلنترنتSMTP :POP3 ،

تنسيق الملفات

القياسيTIFF :JPEG ،( PDF ،صغير الحجم ،قابل للبحث فيه ،تطبيق السياسة ،تحسين
للويب ،PDF A/1-b ،مشفر)( XPS ،صغير الحجم ،قابل للبحث فيه)Office Open ،
 XML(PowerPoint( PDF/XPS ،)Word ،التوقيع الرقمي)
االختياري( PDF :التتبع والتجانس) ،تنسيق PDF( XPS/توقيع المستخدم)

ميزات اإلرسال العام

تحديد النوع األصلي ،مستندات أصلية على الوجهين ،من كتاب إلى صفحتين ،مستندات أصلية
مختلفة الحجم ،ضبط الكثافة ،الوضوح ،نسبة النسخ ،إزالة اإلطار ،تكوين المهمة ،اسم المرسِل
( ،)TTIاإلرسال المتأخر ،المعاينة ،إشعار إتمام المهمة ،اسم الملف ،الموضوع/الرسالة ،الرد،
أولوية البريد اإللكتروني ،تقرير اإلرسال ،اتجاه المحتوى األصلي ،تجاوز الصفحات الفارغة،
الكشف عن التغذية متعددة الورق لوحدة التغذية.

أقصى عدد لخطوط االتصال

2

مواصفات الفاكس
سرعة المودم
طريقة الضغط

MHMR ،MMR ،JBIG ،

الدقة (نقطة لكل بوصة)

100 × 200 ،200 × 200 ،400 × 200 ،400 × 400

حجم اإلرسال/التسجيل

A3A4 ،A4R ،A5*،A5R*،1B4 ،1B5*،B5R*،2

* يتم اإلرسال بمقاس A4
*2يتم اإلرسال بمقاس B4

ذاكرة الفاكس
االتصال السريع
اتصاالتِ /وجْ هات المجموعة

الحد األقصى  199اتصاالً

البث المتتالي

1

1

الحد األقصى 200

مستوى طاقة الصوت ()LwAd
الوضع النشط (أبيض وأسود):iR-ADV C3520i III :  69,1ديسيبل أو أقل*،1
:iR-ADV C3525i III  70,2ديسيبل أو أقل*:iR-ADV C3530i III ،1
1
 71,0ديسيبل أو أقل*
الوضع النشط (باأللوان):iR-ADV C3520i III :  69,1ديسيبل أو أقل*،1
:iR-ADV C3525i III  70,2ديسيبل أو أقل*:iR-ADV C3530i III ،1
1
 71,0ديسيبل أو أقل*
2
وضع االستعداد 43 :ديسيبل*
ضغط الصوت ()LpAm
وضع المتفرج:
الوضع النشط (أبيض وأسود):iR-ADV C3520i III :  47ديسيبل*،2
2
:iR-ADV C3525i III/C3530i III  48ديسيبل*
الوضع النشط (باأللوان):
:iR-ADV C3520i III/C3525i III  48ديسيبل*:iR-ADV C3530i III ،2
 49ديسيبل*( 2مع وحدة التغذية التلقائية بالمستندات على الوجهين  B1أحادية التمرير)
:iR-ADV C3520i III  47ديسيبل أو أقل*:iR-ADV C3525i III ،2  48ديسيبل
أو أقل*:iR-ADV C3530i III ،2  49ديسيبل أو أقل*( 2مع وحدة التغذية التلقائية
بالمستندات على الوجهين )AV1
2
وضع االستعداد 10 :ديسيبل أو أقل*
*1متوافق مع معيار ( DE-UZ205لعام )2017
(*البيانات مأخوذة من القيمة القياسية لشهادة )Blue Angel
*2القيمة المرجعية :قياس وحدة واحدة فقط وفقًا لمعيار  ISO7779الذي تم وصفه مع معيار ISO9296

المعايير

Blue Angel

المواد المستهلكة

 G3الفائق 33,6 :كيلوبت/الثانية
G3 14,4 :كيلوبت/الثانية

تصل إلى  30000صفحة

درجة الحرارة 10 :إلى  30درجة مئوية
الرطوبة( :رطوبة نسبية) تتراوح بين  %20و%80

الحد األقصى  256عنوانًا

النسخ االحتياطي للذاكرة

نعم

ميزات الفاكس

تحديد النوع األصلي ،مستندات أصلية على الوجهين ،من كتاب إلى صفحتين ،مستندات أصلية
مختلفة الحجم ،كثافة (المسح الضوئي) ،الوضوح ،نسبة النسخ ،إزالة اإلطار ،تكوين المهمة،
اسم المرسِل ( ،)TTIتحديد خط الهاتف ،اإلرسال المباشر ،اإلرسال المتأخر ،المعاينة ،إشعار
إتمام المهمة ،تقرير اإلرسال ،الكشف عن التغذية متعددة الورق لوحدة التغذية

خراطيش مسحوق الحبر

مسحوق الحبر  C-EXV 49باللون األسود/السماوي/األرجواني/األصفر

مسحوق الحبر (اإلنتاجية ال ُمقدرة
بمعدل تغطية )%5

مسحوق الحبر  C-EXV 49باللون األسود 36000 :صفحة
مسحوق الحبر  C-EXV 49باللون السماوي/األرجواني/األصفر 19000 :صفحة

المواصفات
الفنية

الفئة imageRUNNER ADVANCE C3500 III series

إدارة البرامج والطابعة
التتبع وإعداد التقارير

 :Universal Login Manager* (ULM)إدارة التكاليف بسهولة من خالل استخدام
إمكانات إعداد تقارير مدمجة للتعرف على التكاليف والتحكم فيها بواسطة الجهاز على مستوى
المستخدم :uniFLOW Online Express .من خالل الدمج مع  ،ULMيمكنك اكتساب
المزيد من التحكم في النفقات وتمييزها لكل مستخدم/قسم وتحديد مواضع انحدار التكاليف من
موقع مركزي يستند إلى شبكة سحابية.
*يلزم التثبيت والتنشيط والتسجيل

أدوات اإلدارة عن بُعد

:iW Management Console
برنامج مستند إلى خادم لتوفير إدارة مركزية لمجموعة من األجهزة (بما فيها مراقبة المواد
المستهلكة ومراقبة الحالة والتنبيهات وتوزيع دفاتر العناوين وإعدادات التكوين والبرنامج الثابت
وتطبيقات  MEAPوالتقاط القياس وإعداد التقارير وإدارة برنامج التشغيل والموارد)
الصيانة اإللكترونية:
يتوافق مع خدمات الصيانة اإللكترونية عبر خدمات الدعم عن بُعد المضمنة (يتيح التقاط القياس
وإدارة المواد المستهلكة التلقائية والتشخيص عن بُعد وإنشاء التقارير لموفري الخدمة لتقديم
الصيانة الفعالة والسريعة واالستباقية)
:Content Delivery System
للسماح بالتوزيع عن بُعد للبرامج الثابتة وخيارات  iRوتطبيقات MEAP؛ واجهة المستخدم
البعيد ( )RUIهي واجهة تستند إلى الويب لكل جهاز تساعد على توفير إدارة الجهاز والتحكم
فيه عن بُعد

برنامج المسح الضوئي

:Network ScanGear
برنامج تشغيل ماسحة ضوئية متوافق مع  TWAINيتيح ألجهزة الكمبيوتر الموجودة على
الشبكة استخدام وظيفة سحب المسح الضوئي الخاصة بالجهاز

وحدة تغذية العلبة AP1

سعة الورق 550 :ورقة ×  1100( 2ورقة) ( 80جم/م)²
نوع الورق :رقيق ،عادي ،معاد تدويره ،سميك ،ملون ،شفاف ،سندات ،مثقوب مسبقًا
حجم الورقA3 :A4 ،A4R ،A5 ،A5R ،،A6R ،B4B5 ،B5R ، ،الحجم المخصص:
 182,0 × 139,7مم إلى  457,2 × 304,8مم
وزن الورق 52 :إلى  220جم/م²
مصدر الطاقة :من الوحدة الرئيسية
األبعاد (العرض × العمق × االرتفاع) 248 × 615 × 565 :مم
الوزن :حوالي  16كجم

وحدة إنهاء التدبيس AA1
(الخارجية)

عدد األدراج2 :
سعة الدرج العلوي*A4 :A5 ،A5R ،A6R ،B5 ، 250 :ورقة،SRA3 ،A3A4R ،،
B4B5R ، 125 :ورقة
سعة الدرج السفلي*A4 :A5 ،A5R ،B5 ، 3000 :ورقة،SRA3 ،A3A4R ،B4 ،،
B5R 1500 :ورقةA6R ، 250 :ورقة ( 52إلى  105جم/م 50 ،)²ورقة
( 106إلى  300جم/م)²
*مع الورق بوزن  81,4جم/م²

وزن الورق :الدرج العلوي  52إلى  256جم/م²
الدرج السفلي  52إلى  300جم/م²
موضع التدبيس :جانبي، مزدوج
سعة التدبيس :تدبيس جانبي وتدبيس مزدوج:
/A4:B5  50ورقة (من  52إلى  90جم/م،)²
،A3،A4R:B4 30ورقة (من  52إلى  90جم/م)²
التدبيس االقتصادي:
A3A4/ 5 :ورقات ( 52إلى  64جم/م،)²
 4ورقات (من  65إلى  81,4جم/م 3 ،)²ورقات (من  81,5إلى  105جم/م)²
التدبيس حسب الطلب 50 :ورقة ( 90جم/م)²
مصدر الطاقة :من الوحدة الرئيسية
األبعاد (العرض × العمق × االرتفاع) 1016 × 623 × 637 :مم (عند التوصيل بالوحدة
الرئيسية وتمديد درج اإلطالة)
الوزن :حوالي  30كجم
وحدة إنهاء الكتيبات AA1
(الخارجية)

(بما في ذلك مواصفات التدبيس األساسية الخاصة بوحدة إنهاء التدبيس )AA1
حجم ورق غرزة التجليد:
A3،A4R ، ،B4الحجم المخصص 270,0 × 195,0( :مم إلى  457,2 × 304,8مم)
سعة تدبيس غرزة التجليد:
 20ورقة ×  10مجموعات ( 52 81إلى  81,4جم/م( )²بما في ذلك ورقة غالف واحدة
يصل وزنها إلى  256جم/م)²
سعة المجموعة المطوية من دون تدبيس :ما يصل إلى  3ورقات ( 52إلى  105جم/م)²
مصدر الطاقة :من الوحدة الرئيسية
األبعاد (العرض × العمق × االرتفاع) 1016 × 623 × 637 :مم (عند التوصيل بالوحدة
الرئيسية وتمديد درج اإلطالة)
الوزن :حوالي  53كجم

وحدة التثقيب بمعدل 2 4/ثقوب A1

(تتطلب إما وحدة إنهاء التدبيس  AA1أو وحدة إنهاء الكتيبات )AA1
ثقبان أو أربعة ثقوب
الوزن المقبول للورق المثقوب 52 :إلى  300جم/م²
الحجم المقبول للورق المثقوب:
ثقبان للورق مقاس ،A3،A4،A4R ،A5،B4،B5 ،B5Rأربعة ثقوب للورق مقاس
A3A4 ،
مصدر الطاقة :من الوحدة الرئيسية

وحدة التثقيب بمعدل  4ثقوب A1

(تتطلب إما وحدة إنهاء التدبيس  AA1أو وحدة إنهاء الكتيبات )AA1
أربعة ثقوب
الوزن المقبول للورق المثقوب 52 :إلى  300جم/م²
الحجم المقبول للورق المثقوب :أربعة ثقوب للورق مقاس A3A4 ،A4R ،A5 ،B4 ،،
B5B5R ،
مصدر الطاقة :من الوحدة الرئيسية

خرطوشة التدبيس

خرطوشة التدبيس  - P1للتدبيس (قطعتان × ( )5000لوحدة اإلنهاء الداخلية  K1ووحدة
إنهاء التدبيس  AA1ووحدة إنهاء الكتيبات )AA1

خيارات اإلمداد بالورق

خيارات اإلخراج
درج النسخ J2

السعة 100 :ورقة ( 80جم/م)²
األبعاد (العرض × العمق × االرتفاع) 176 × 373 × 444 :مم (عند التوصيل بالوحدة
الرئيسية وتمديد درج اإلطالة)
الوزن :حوالي  473جم

الدرج الداخلي ثنائي االتجاه J1

يضيف درج إخراج داخليًّا ثانيًا لتوفير سعة إخراج مجمّعة تبلغ  350ورقة ( 100ورقة للدرج
العلوي 250/ورقة للدرج السفلي).

وحدة اإلنهاء الداخلية ( K1داخلية)

عدد األدراج2 :
سعة الدرج العلوي*،A4 :A5،A5R ،B5 100 :ورقةSRA3 ،A3 ،A4R ،A6R ،،
B4B5R ، 50 :ورقة
سعة الدرج السفلي*A4 :A5 ،A5R ،B5 ، 500 :ورقةSRA3 ،A3 ،A4R ،B4 ،،
B5R 250 :ورقةA6R ، 30 :ورقة ( 64إلى  300جم/م * )²مع الورق بوزن
 81,4جم/م²
وزن الورق 52 :إلى  300جم/م²
موضع التدبيس :جانبي  ،مزدوج
سعة التدبيس( :مع الدرج السفلي)
تدبيس جانبي وتدبيس مزدوج:
/A4:B5  50ورقة (من  52إلى  90جم/م،)²
A3B4/A4R/ 30 :ورقة ( 52إلى  90جم/م)²
التدبيس االقتصادي:
/A3/A4/B4:B5  5ورقات (من  52إلى  64جم/م،)²
 4ورقات (من  65إلى  81,4جم/م 3 ،)²ورقات (من  81,5إلى  105جم/م)²
التدبيس حسب الطلب 40 :ورقة ( 80جم/م)²
األبعاد (العرض × العمق × االرتفاع) 188 × 525 × 604 :مم
(حجم الوحدة :عند تمديد درج اإلطالة)
الوزن :حوالي  8كجم

خرطوشة التدبيس  - Y1لغرزة التجليد (قطعتان × ( )2000لوحدة إنهاء الكتيبات )AA1

للحصول على قائمة كاملة بملحقات األجهزة ،يُرجى الرجوع إلى صفحة المواصفات بموقعنا اإللكتروني أو مكون المنتج عبر اإلنترنت.

البرامج والحلول

االعتمادات والتوافق
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