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سهلة االستخدام وآمنة وذكية

عملية تشغيل وآليات عمل سهلة االستخدام
وسلسة

ألداء مهام الطباعة المعقدة ذات التنسيقات الكبيرة ،من المهم أن
تعطي طابعتك نتائج مذهلة في كل مرة .وتس ّهل الفئة PlotWave
عملية الطباعة بفضل واجهة المستخدم البديهية الخاصة بها .ويستخدم
التشغيل اآللي الذكي الطاقة الداخلية للطابعة ويضبطها على األداء
العالي .وتحافظ ميزات األمان المتطورة على بياناتك في الوقت
الحالي وفي المستقبل كذلك .باإلضافة إلى أن طابعة التنسيقات الكبيرة
ً
ممتازا في البيئات المكتبية دائمة
من الفئة  PlotWaveتُعد رفيقًا
نظرا إلى حجمها الصغير وتصميمها المريح ونظام مسحوق
االنشغال ً
الحبر المغلق والنظيف المزودة به.

تتميز الفئة  PlotWaveبأنها سهلة االستخدام بداية من المرة
األولى بفضل التقنيات الذكية المدمجة والبساطة االستثنائية .ويمكنك
الوصول إلى أحدث المراجعات وطباعتها من المجلد الرئيسي أو
الشبكة السحابية أو الشبكة المحلية أو استخدام ميزات النسخ والمسح
الضوئي البديهية المتوفرة على واجهة المستخدم.

الفئة PlotWave 3000

الفئة PlotWave

مجموعة برامج :ClearConnect
مهام معقدة تصبح سهلة

هل تريد الطباعة من أي مكان؟
هذا سهل!

بفضل  ،ClearConnectأصبح من السهل حتى طباعة المهام
ومجموعات المستندات األكثر تعقيدًا .فما عليك سوى سحب الملفات
وإفالتها للحصول على نتائج ممتازة .وتتيح معاينات الطباعة
المباشرة والدقيقة للمستخدمين التحقق من تأثير إعدادات الطباعة
الخاصة بهم على الفور .وهذا ما يمنح راحة البال ويمنع األخطاء
وكرر المهام
المطبعية المكلفة والمهدرة للوقت .فقم بتوحيد آلية عملك ّ
بكفاءة بواسطة وسائط متخصصة ونماذج مسح ضوئي سهلة اإلنشاء.

تدعم الفئة  PlotWaveميزة الطباعة من أماكن ومصادر متعددة.
وبفضل  ،Publisher Mobileيمكنك معاينة الملفات وطباعتها
من هاتفك المحمول أو الكمبيوتر اللوحي الخاص بك .ومن خالل
 ،Publisher Expressيمكنك إرسال ملفات الطباعة مباشرة من
الويب .باإلضافة إلى ذلك ،تقلل طابعة التنسيقات الكبيرة Driver
 Selectالتي تعمل بنظام التشغيل  Windowsمعدل األخطاء
وتعطيك نتائج صحيحة من المرة األولى من خالل وظائفها الواضحة
سهلة االستخدام .ويتيح  Driver Expressأيضًا طباعة ملفات
 PostScriptمن نظامي التشغيل  Macو.Windows

تتيح الفئة  PlotWaveللمستخدمين طباعة ملفات صندوق الوارد
الخاص بهم فقط ،وهذا أمر أساسي لبيئات مجموعة المشاريع .وهي
ال تتطلب بالفعل وقتًا لإلحماء ،لذا تتيح للمستخدمين الطباعة بسرعة
وجمع التصاميم السرية الخاصة بهم.

الفئة PlotWave 5000

الفئة PlotWave 7500
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آمنة
الفئة PlotWave
آمنة على كل المستويات

حماية بياناتك من خالل تقنية SMARTshield

يمثل األمان عامالً مه ًما في البيئات المكتبية الحديثة .وتكون بياناتك
وبيئة عملك ونتائجك بأمان مع الفئة .PlotWave

تضمن هذه التقنية حماية بياناتك في كل مراحل عملية الطباعة.
وعند نقل البيانات ،يمكن حمايتها باستخدام بروتوكوالت آمنة
ومشفرة .وعندما تكون البيانات غير نشطة ،يتم تشفيرها بأمان.

SMARTshield

نظرا إلى أن الطابعة ال تُستخدم بشكل عام كحل لتخزين البيانات
ً
على المدى الطويل ،فإنه يتم حذفها بشكل آمن عن طريق أدوات
التخلص من البيانات وبروتوكوالت الحذف المناسبة .ويوجد أيضًا
خيار إلزالة القرص الثابت عند إيقاف تشغيل الطابعة بهدف ضمان
األمان بشكل كامل .وتوفر مصادقة المستخدم القوية للمستخدمين
أمان المستندات ولمديري الميزانية التحكم في األنشطة .كما يحمي
منع التسلل من التدخل الضار .وقد تم تصميم كل إجراءات األمان
هذه للمدى الطويل بواسطة دعم البرامج وتحديثات األمان والخدمة
عن بُعد.

حماية نتائجك االحترافية
تم تصميم الفئة  PlotWaveبهدف الطباعة الصحيحة من المرة
األولى .وتساعدك هذه الفئة في تجنب األخطاء المطبعية المكلفة وتوفر
الوقت والورق ومسحوق الحبر .كما تمنع تقنية Radiant Fusing
خسارة دقة الطباعة وتباين حجم النقاط وعدم وضوح الخطوط؛
ألن مسحوق الحبر يذوب تما ًما في موضعه على الوسائط .ويمكنك
تحقيق نتائج احترافية مع الماسحة الضوئية Scanner Express
المدمجة :تعزز تقنية  Image Logicإمكانية قراءة التفاصيل في
الملف الممسوح ضوئيًا من خالل تخفيف التجاعيد وطيات األوراق في
النسخة األصلية الممسوحة ضوئيًا .باإلضافة إلى أنه يمكنك تعزيز أداء
المسح الضوئي أكثر بفضل الماسحة الضوئية المستقلة Scanner
 Professionalللكميات الكبيرة.

الحفاظ على مكتب سليم وبيئة مستدامة
تُعد الفئة  PlotWaveرفيقًا جيدًا في المكتب .وهي مثالية للبيئات
المكتبية بفضل انخفاض مستويات انبعاثات األوزون والتشويش
والحرارة .ويتميز نظام مسحوق الحبر بأنه مغلق تما ًما بحيث ال يمكن
استنشاق دخان غير صحي.

الفئة PlotWave

باإلضافة إلى أن واجهة المستخدم قابلة للدوران لتمنح الراحة
للمستخدمين .فضالً عن ذلك ،تُعد الفئة  PlotWaveمالئمة للبيئة.
وتضمن تقنية  Radiant Fusingانخفاض معدل استهالك الطاقة،
والنظام معتمد من .ENERGY STAR
بفضل الفئة  ،PlotWaveيمكنك الطباعة على وسائط غير مغلّفة أو
ُمعاد تدويرها وكذلك إزالة الحبر عن المطبوعات قبل إعادة تدويرها.
ويمكن لشركة  Canonإعادة تصنيع الطابعة واستخدامها من جديد،
وهذا ما يعزز االقتصاد المستدام.

ضمان إنتاجيتك
اآلن وفي المستقبل
تم تصميم الفئة  PlotWaveلتح ّمل االستخدام المكثف وحماية
إنتاجيتك في الوقت الحالي في المستقبل كذلك .وتستند وحدة التحكم
 POWERsyncإلى آخر إصدارات نظام التشغيل
 Windows 10 IoTبهدف تأمين دعم طويل المدى.
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ذكية
الفئة PlotWave

تسليم مستند مرتب

متناسقة وعالية اإلنتاجية

توفر الفئة  PlotWaveالوقت بفضل خيارات تسليم المستندات
المرتبة الخاصة بها .وبحسب احتياجاتك ،يمكنك جمع مطبوعاتك
بسهولة ،إما من درج التسليم العلوي أو من .Stacker Select
ويوجد درج التسليم العلوي على ارتفاع مريح ويتم ترتيب المطبوعات
وتكديسها بشكل مرتب فيه .وتوفر طابعة Folder Express
 *3011مساحة المكتب وطاولة العمل بفضل تصميمها صغير
الحجم ومطبوعاتها الدقيقة والمطوية جيدًا .وتقدم طابعتا Folder
 Professional 6011و **6013خيارات طي متنوعة ،بما في
ذلك التعزيز والطي من دون االتصال باإلنترنت .للحصول على سعة
تكديس إضافية ،اختر  Stacker Selectالذي يمكنه تكديس ما
يصل إلى  400ورقة بعرض  42بوصة.

ال تتطلب الفئة  PlotWaveبالفعل وقتًا لإلحماء ،وتوفر الوقت وتحد
من تكاليف الطاقة .ويستغرق االنتقال من وضع السكون إلى الطباعة
 40ثانية فقط .باإلضافة إلى ذلك ،تصل سرعات الطباعة
إلى  10مطبوعات مقاس  A1أو  Dفي الدقيقة أو  360ورقة في
الساعة من دون مراقبة .وتوفر سعة الوسائط التي تصل إلى  6بكرات
لمجموعة التطبيقات طباعة مهام متنوعة داخل الشركة .وهذا يتضمن
ورق  FSCوالورق المعاد تدويره وأنواع وسائط أخرى متعددة.
وتقدم وحدة التغذية بالورق سعة وسائط تصل إلى  250ورقة.

* **/تتوفر  Folder Expressو Folder Professionalحصريًا للفئة PlotWave 5000 series
والفئة PlotWave 7500

وظائف ذكية لتحسين عمليتك
تتضمن الفئة  PlotWaveتقنية للتشغيل اآللي الذكي الذي يجعل
الحياة أسهل بطرق عديدة .ومع ميزة الكشف التلقائي عن عرض
البكرة وسهولة التغذية بالورق ،ال يوجد أسهل من تحميل الوسائط.
يتغير التبديل التلقائي للبكرة بسرعة بين بكرات الوسائط ويعمل
على وضع الصورة في المكان الصحيح.
تتضمن تقنية  Pico Printingتلقائيًا نقا ً
طا إضافية للحصول على
جودة صور مذهلة .وتضبط تقنية Radiant Fusing

الفئة PlotWave

درجة حرارة النظام لمالءمة الوسائط .وتنقل هذه التقنية الورق مع
مسحوق الحبر عبر وحدة اإلحماء ،وهذا ما يسمح بانبعاث كمية
الحرارة المثالية في أقصر وقت ممكن.
ما من حاجة إلى ترتيب أولويات الوظائف .هل تحتاج إلى طباعة
مهمة معقدة؟ يمكنك طباعة المستندات أو نسخها في الوقت نفسه.
وتتيح لك  POWERsyncإجراء عمليات متزامنة من دون
اإلضرار بمستوى اإلنتاجية أو الجودة.
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