طابعة  i-SENSYS LBP852Cxمن Canon

طابعة ليزر باأللوان
مقاس  A3سريعة
ومتعددة المزايا
إلنتاج مطبوعات
عالية الجودة
طابعة أحادية الوظيفة ومتعددة المزايا وعالية الكفاءة توفر
مجموعة كبيرة من خيارات الطباعة

سعة عالية تشغل مساحة صغيرة
•جهاز صغير الحجم ومناسب لالستخدام كطابعة سطح مكتب تصل سعتها إلى  650ورقة وتزيد إلى  2850ورقة عندما تكون مستقلة بذاتها
مطبوعات سريعة وعالية الجودة

•سرعات طباعة تصل إلى  36صفحة في الدقيقة (مقاس  ،)A4فضالً عن إنتاج مطبوعات عالية الجودة في وضع األلوان الزاهية كميزة أصلية

معالجة مذهلة للوسائط

•إمكانية الطباعة بتنسيقات متعددة ،بما في ذلك طباعة الالفتات ،فضالً عن دعم أوزان الوسائط التي تصل إلى  300جم/م²

التوافق مع برنامج  PosterArtist Liteمن Canon
•مثالية لفرق التسويق الداخلية وتوفر الخيارات اإلبداعية وخيارات التصميم المحسّنة
تتضمن ميزات أمان قوية

•تضمن مصادقة المستخدم وحماية الشبكة والمستندات من خالل تشفير البيانات فضالً عن وظيفة  Memory Card Eraseحماية البيانات إلى أقصى درجة

اإلنتاجية

تجربة المستخدم

التحكم والصيانة

األمان

تصميم صغير الحجم

طابعة  i-SENSYS LBP852Cxمن Canon

حقائق سريعة:
سرعة الطباعة (مقاس /A4)A3
شاشة العرض
الطباعة التلقائية على الوجهين
الذاكرة القياسية/االختيارية
PDL

 36صفحة في الدقيقة 18/صفحة في الدقيقة
شاشة  LCDذات  5أسطر ،لوحة مفاتيح رقمية مكونة من  10مفاتيح
القياسية
 1جيجابايت 8/جيجابايت
،UFRII ،PCL 5e Adobe© PostScript

إمكانية االتصال

،LAN USB

أوزان الوسائط

 60جم/م 300 - ²جم/م²

حجم طباعة الالفتات (العرض × الطول)

 297 - 200مم ×  1200 - 457مم

وحدة إدخال الورق القياسية

 650ورقة

الحد األقصى لسعة إدخال الورق

 2850ورقة

طابعة  i-SENSYS LBP852Cxمن Canon

المواصفات
الفنية

محرك الطابعة
سرعة الطباعة

طريقة الطباعة
دقة الطباعة
جودة الطباعة باستخدام تقنية تحسين
الصور
وقت اإلحماء
وقت خروج أول صفحة
كمية المطبوعات الموصى بها شهريًا
كمية المطبوعات
دورة التشغيل
هوامش الطباعة
الطباعة المتقدمة
الميزات

معالجة الوسائط
وحدة إدخال الورق (القياسية)
وحدة إدخال الورق (االختيارية)

وحدة إخراج الورق
أنواع الوسائط

أحجام الوسائط

أوزان الوسائط

الطباعة على الوجهين

الميزات العامة
متطلبات الطاقة

على وجه واحد:ما يصل إلى  36صفحة في الدقيقة (مقاس )A4
ما يصل إلى  18صفحة في الدقيقة (مقاس )A3
على الوجهين :ما يصل إلى  36صفحة في الدقيقة (مقاس ،)A4
 12,6صفحات في الدقيقة (مقاس )A3
طباعة بأشعة الليزر باأللوان
 600 × 600نقطة لكل بوصة
تصل إلى  600 × 9600نقطة لكل بوصة
حوالى  34ثانية أو أقل من وقت التشغيل
حوالى ثانيتان أو أقل من وقت التشغيل (الوضع السريع)
ثوان
باأللوان :حوالى 7,4
ٍ
ثوان
لون أحادي :حوالى 6,7
ٍ
 7500 - 2500صفحة شهريًا

معدل استهالك الطاقة

مستوى الضوضاء

1

 120000صفحة
 5مم من األعلى واألسفل واليسار واليمين
الطباعة اآلمنة
الطباعة من مفتاح ذاكرة USB
(/JPEG/TIFF/PDF)XPS
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 Windows10® Mobile Print

علبة ورق سعة  550ورقة
درج متعدد األغراض سعة  100ورقة
 3علب ورق سعة كل منها  550ورقة
قاعدة علبة ورق مزودة بدرجين سعة  1100ورقة
الخيار  3 :1علب ورق سعة كل منها  550ورقة
(بما في ذلك علبة الورق القياسية)،
قاعدة علبة ورق مزودة بدرجين سعة  1100ورقة
الخيار  4 :2علب ورق سعة كل منها  550ورقة
(بما في ذلك علبة الورق القياسية)
 200ورقة
الدرج متعدد األغراض :ورق عادي ،ورق معاد تدويره ،ورق ثقيل،
ورق مغلف ،ورق خشن ،ملصقات ،بطاقات بريدية ،أظرف
علبة الورق :ورق عادي ،ورق معاد تدويره ،ورق ثقيل ،ورق خشن ،ملصقات
على الوجهين :ورق عادي ،ورق معاد تدويره ،ورق ثقيل ،ورق مغلف ،ورق
خشن
علبة الورق (القياسية):
،A3 ،B4 ،A4 ،B5 ،A5 ( A5أفقيًا)،LDR ، ،LGL ،LTR ،EXE
،FLS ،K8 K16
الحجم المخصص  -العرض 148 :إلى  297مم ،الطول148 :
إلى  431,8مم
الدرج متعدد األغراض:
،A3 ،B4 ،A4 ،B5 ،A5 ( A5أفقيًا)،A6 ، ،18 × 12،LDR ،LGL
،LTR ،EXE ،FLS،K8 ،K16  ،STMTبطاقات الفهرسة
الحجم المخصص  -العرض 64 :إلى  320مم ،الطول120 :
إلى  457,2مم ،بالنسبة إلى عرض الالفتات 200 :إلى  297مم،
الطول 457,3 :إلى  1200مم
علبة الورق (االختيارية):
،A3 ،B4 ،A4 ،B5 ،A5 ( A5أفقيًا)،LDR ، ،LGL ،LTR ،EXE
،FLS ،K8 K16
الحجم المخصص  -العرض 148 :إلى  297مم ،الطول148 :
إلى  431,8مم
علبة الورق (القياسية واالختيارية) 60 :إلى  256جم/م²
الدرج متعدد األغراض 60 :إلى  300جم/م²
(باستثناء الورق المغلف)
 100إلى  220جم/م( 2الورق المغلف)
،A3 ،B4 ،A4 ،B5 ،A5 ،A5R ،LDR ،18 × 12 ،Legal ،Letter
،EXE ،FLS ،K8 K16
الحجم المخصص -
الحد األدنى  320 × 148مم بحد أقصى  457,2 × 148مم
 60إلى  163جم/م( 2باستثناء الورق المغلف)
 100إلى  220جم/م( 2الورق المغلف)

األبعاد (العرض × العمق × االرتفاع)
الوزن

بيئة التشغيل
لوحة التحكم
وحدة التحكم
سرعة المعالج
الذاكرة
لغات الطابعة
الخطوط
الواجهة وإمكانية االتصال
إدارة البرامج والطابعة

التوافق مع أنظمة التشغيل

المواد المستهلكة
خراطيش الحبر المتكاملة

الملحقات/الخيارات
العناصر

الحد األقصى :حوالى  1500وات
وضع االستعداد :حوالى  50وات
وضع السكون :حوالى  2وات
معدل االستهالك النموذجي للكهرباء (:)TEC  1,6كيلووات في الساعة/
األسبوع ( 230فولت)  8للحصول على المعلومات التفصيلية المتعلقة بلوائح
 ،Lot26يُرجى االنتقال إلى:
http://www.canoneurope.com/For_Work/Lot26/index.
aspx
ضغط الصوت:3
الوضع النشط 52 :ديسيبل أو أقل عند الطباعة على وجه واحد  51 /ديسيبل
أو أقل عند الطباعة على الوجهين
وضع االستعداد 30 :ديسيبل
طاقة الصوت:2
الوضع النشط 71,9 :ديسيبل
2
وضع االستعداد :غير مسموع
 556مم ×  608مم ×  403مم
الوحدة الرئيسية :حوالى  45كجم
الوحدة الرئيسية  +وحدتا تغذية بالورق + PF-G1
وحدة تغذية العلبة
 :AU1حوالى  88كجم
درجة الحرارة 10 :إلى  30درجة مئوية ( 50إلى  86درجة فهرنهايت)
الرطوبة :رطوبة نسبية من  20إلى ( %80من دون تكاثف)
شاشة  LCDذات  5أسطر ،شاشة  LEDذات  3أسطر (المهمة ،الخطأ ،توفير
الطاقة) ،أزرار ،لوحة مفاتيح رقمية مكونة من  10مفاتيح
 528ميجاهرتز  264 +ميجاهرتز
 1جيجابايت
،UFRIIPCL 5e،4،PCL6Adobe® PostScript
 105خطوط  PCLو 136خط PS
 USB 2.0عالي السرعة 3 ،منافذ ،USB 2.0
100BASE-TX/1000Base-T10BASE-T/
واجهة المستخدم البعيدة (،)RUI
إدارة معرف القسم،
 :iW Management Consoleبرنامج مستند إلى خادم لتوفير إدارة
مركزية لمجموعة من األجهزة ،الصيانة اإللكترونية :يتيح نظام التشخيص عن
بُعد المدمج في الطابعة خدمات الصيانة اإللكترونية عن بُعد ،مثل قراءة
العدادات واإلدارة التلقائية للمواد المستهلكة والتشخيصات عن بُعد.
التوافق مع  uniFLOWمن خالل برنامج تسجيل الدخول
 uniFLOW Login Device Clientفي .SFP MEAP
®
Server / W
 indows® 7 / W
 indows® 8.1 / W
 indows® 10
/S
 erver® 2012 / S
 erver® 2012R2 / S
 erver® 2016 / 2
 019
Server® 2008 / S
 erver® 2008R2
 Mac OS Xاإلصدار  10.9.5واألحدث  Mac OS /اإلصدار 10.14
5
واألحدث Linux

خرطوشة مسحوق الحبر  059Hباللون األسود (بمعدل إنتاجية 15500
7 6
صفحة )
خرطوشة مسحوق الحبر  059Hباللون السماوي/األرجواني/األصفر (بمعدل
7 6
إنتاجية  13500صفحة )
7 6
خرطوشة أسطوانة الحبر ( 053بمعدل إنتاجية  70000صفحة )
حاوية الحبر المستهلك ( WT-C1بمعدل إنتاجية  100000صفحة)
بطاقة  SDطراز ( C1بطاقة ذاكرة  SDسعة  8جيجابايت)
مجموعة طباعة الرموز الشريطية ( F1تتيح إمكانية طباعة الرموز
الشريطية) ،مجموعة خطوط  PCLطراز C1
(تتيح إمكانية طباعة  Unicodeعلى  SAPوتدعم خط )Andale
( MiCard Multiقارئ البطاقات الخاص بالتعرف على  RFIDأو البطاقات
المغناطيسية باستخدام )uniFLOW
( Micard Plusقارئ البطاقات الخاص بالتعرف على  RFIDأو البطاقات
المغناطيسية باستخدام )uniFLOW
وحدة التغذية بالورق PF-G1
وحدة تغذية العلبة AU1
حاوية الحبر المستهلك WT-C1

 240 - 220فولت ( 60/50 )%10±هرتز ( 2±هرتز)
مالحظات:
[]1

يلزم تغيير اإلعداد إلى الوضع السريع
مستوى انبعاث الضوضاء المعلن وفقًا للمعيار ISO 9296

[]3

غير مسموع يعني أن مستوى ضغط الصوت المنبعث بالنسبة إلى المارة أقل من المعيار المطلق لضوضاء الخلفية وفقًا للمعيار ISO 7779

[]4

برنامج تشغيل  PCL5eمن  Canonغير متوفر ،وبالرغم من ذلك فإن أوامر  PCL5eمدعومة في الجهاز.

[]5

التوزيع عبر الويب متوفر فقط اعتبارً ا من ديسمبر .2019

[]6

استنادًا إلى المعيار ISO/IEC 19798

[]7

الطابعة مزودة بخراطيش البدء (اللون األسود :بمعدل  7000صفحة ،اللون السماوي/األرجواني/األصفر :بمعدل  5000صفحة)،
خرطوشة أسطوانة الحبر (بمعدل  70000صفحة)
وفقًا لإلصدار  2.0من برنامج.US ENERGY STAR®

[]2

[]8
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تفاصيل المنتج:
اسم المنتج

رمز الزئبق

رمز EAN

طابعة i-SENSYS LBP852Cx

1830C007AA

4549292148473

الملحقات:
اسم المنتج

رمز الزئبق

رمز EAN

وحدة التغذية بالورق PF-G1

1834C001AA

4549292081756

وحدة تغذية العلبة AU1

1834C002AA

4549292084931

حاوية الحبر المستهلك WT-C1

1834C003AA

4549292096767

بطاقة  SDطراز ( C-1بطاقة ذاكرة سعة  8جيجابايت)

0655A004AA

4549292051452

مجموعة طباعة الرموز الشريطية F1

0660A018AA

4960999689562

مجموعة خطوط  PCLطراز C1

0643A029AA

4549292048612

المواد المستهلكة:
اسم المنتج

رمز الزئبق

رمز EAN

خرطوشة مسحوق الحبر  059Hباللون األصفر

3624C001AA

4549292137101

خرطوشة مسحوق الحبر  059Hباللون األرجواني

3625C001AA

4549292137118

خرطوشة مسحوق الحبر  059Hباللون السماوي

3626C001AA

4549292137125

خرطوشة مسحوق الحبر  059Hباللون األسود

3627C001AA

4549292137132

خرطوشة أسطوانة الحبر 053

2178C001AA

4549292089257

قد تتوفر الملحقات وخيارات البرامج األخرى غير المذكورة أعاله في طابعة  i-SENSYS LBP852CXمن  .Canonيُرجى الرجوع إلى مندوب مبيعات  Canonللحصول
على أحدث المعلومات بشأنها.
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