طابعات ليزر
باألبيض واألسود
متعددة الوظائف
وسريعة وعالية
الكفاءة
الفئة i-SENSYS MF440 series
اجعل شركتك الصغيرة أو متوسطة الحجم تواكب عصر
السرعة بفضل طابعات الليزر صغيرة الحجم هذه ومتعددة
الوظائف باألبيض واألسود

التحكم

برنامج Universal Login Manager
(الطراز  MF446xأو الطراز )MF449x

عناصر التحكم البسيطة

شاشة تعمل باللمس مقاس  12,7سم

األمان

تحرير المستندات باستخدام رقم
التعريف الشخصي

سرعة طباعة عالية

 38ورقة في الدقيقة مقاس  A4على وجه واحد

مكتبة التطبيقات

قابلة للتخصيص على تطبيق الشاشة

اإلنتاجية

الطباعة على الوجهين

كفاءة آلية العمل

األمان والتحكم

احرص على تلبية متطلبات الشركات الطموحة بفضل طابعة متينة وجديرة بالثقة
تتميز بأوقات إنتاج سريعة .تقدم هذه الفئة مطبوعات مقاس  A4بسرعات تصل إلى
 38ورقة في الدقيقة وتوفر طباعة على الوجهين كميزة أصلية .يعزز المسح الضوئي
أحادي التمرير على الوجهين آليات العمل بطريقة رائعة أيضًا.

ضع المسائل المتعلقة باألمان في المقام األول باستخدام الطباعة المؤ ّمنة برقم التعريف
الشخصي التي تمنع األشخاص من عرض المستندات السرية .تتوفر مستويات عالية
من األمان عبر Universal Login Manager (ULM)في الطراز MF446x
والطراز  ،MF449xوهذا يوفر مصادقة المستخدم لمزيد من الخصوصية.

تصميم حسب الطلب

جودة عالية

يمكنك تحقيق أقصى درجة ممكنة من الكفاءة بفضل مكتبة التطبيقات.
تساعد أزرار الشاشة على تشغيل المهام اليومية تلقائيًّا وتسريعها ،بما في ذلك طباعة
النماذج ال ُمخزنة والمسح الضوئي عبر البريد اإللكتروني ونسخ المستندات بحيث يمكن
الوصول إليها بضغطة زر واحدة .يمكن أيضًا تخصيص الشاشة في وضع االستعداد
لتلبية احتياجاتك واحتياجات عملك.

صغيرا لالستخدام الداخلي،
سواء أكنت تطبع عرضًا تقديميًّا للمبيعات أم مستندًا
ً
تضمن هذه الفئة أن تكون مطبوعاتك دائ ًما على أعلى مستوى من الجودة بفضل
خراطيش مسحوق الحبر ال ُمحسَّنة ،والتي أصبحت اآلن مزودة بتقنية اإلزالة التلقائية
لمانع التسرب.

إمكانية توصيل سلسة
يمكن التحكم أثناء التنقل بفضل االتصال السلس عبر الهاتف المحمول .اطبع السلكيًّا
من الهواتف الذكية أو األجهزة اللوحية باستخدام تطبيق Canon PRINT
 Businessأو اطبع مباشرة ً من دون استخدام أي تطبيق بفضل التوافق مع
( AirPrintلألجهزة التي تعمل بنظام تشغيل  )iOSو( Mopriaلألجهزة التي تعمل
بنظام تشغيل .)Android

مخطط توضيحي لتطور ميزات المجموعة

i-SENSYS
MF443dw

i-SENSYS
MF445dw

i-SENSYS
MF446x

i-SENSYS
MF449x

الفاكس
سرعة طباعة مقاس A4
شاشة العرض

 38ورقة في الدقيقة

 38ورقة في الدقيقة

 38ورقة في الدقيقة

 38ورقة في الدقيقة

شاشة باأللوان تعمل باللمس
مقاس  12,7سم

شاشة باأللوان تعمل باللمس
مقاس  12,7سم

شاشة باأللوان تعمل باللمس
مقاس  12,7سم

شاشة باأللوان تعمل باللمس
مقاس  12,7سم

طباعة مؤ ّمنة برقم التعريف
الشخصي
طباعة تلقائية على الوجهين
التوافق مع ULM/
uniFLOW
مكتبة التطبيقات
المسح الضوئي على الوجهين
أحادي التمرير
تقنية Wi-Fi

الملحقات االختيارية
وحدة تغذية العلبة AH1
•علبة ورق إضافية سعة  550ورقة ،يمكن إضافة وحدة واحدة إلى الوحدة الرئيسية.

مجموعة الهاتف ( Telephone 6متوفرة في الطراز MF445dw
والطراز )MF449x
•سماعة هاتف اختيارية لوظيفة الفاكس

مجموعة طباعة الرموز الشريطية ( E1Eمتوفرة على الطراز MF446x
والطراز )MF449x
•لتثبيت خطوط الرموز الشريطية لطباعة الرموز الشريطية .تتضمن هذه المجموعة التي يتم
تسليمها إلكترونيًّا شهادة وصول إلى الترخيص لعملية التنشيط

مجموعة ميزات أمان إرسال ملفات  PDF( E1متوفرة في الطراز MF446x
والطراز )MF449x
•إرسال ملفات  PDFالمشفّرة وإضافة توقيع الجهاز الرقمي إلى ملفات  .PDFتتضمن هذه
المجموعة التي يتم تسليمها إلكترونيًّا شهادة وصول إلى الترخيص لعملية التنشيط.

الفئة i-SENSYS MF440 Series

المواصفات
الفنية
نوع الجهاز

طابعة ليزر متكاملة أحادية اللون

الوظائف المتوفرة

MF443dwMF446x/ :الطباعة ،النسخ ،المسح الضوئي
 :MF446x/MF449xالطباعة والنسخ والمسح الضوئي واإلرسال عبر الفاكس

سرعة الطباعة

على وجه واحد:ما يصل إلى  38صفحة في الدقيقة (مقاس )A4
ما يصل إلى  63,1صفحة في الدقيقة (مقاس  - A5منظر طبيعي)
على الوجهين :ما يصل إلى  31,9صورة في الدقيقة (مقاس )A4

طريقة الطباعة

طباعة أحادية اللون بشعاع الليزر

الطابعة

دقة الطباعة

 600 × 600نقطة لكل بوصة

جودة الطباعة باستخدام تقنية تحسين الصور

تصل إلى  1200 × 1200نقطة لكل بوصة

زمن اإلحماء

حوالى  14ثانية أو أقل من بدء التشغيل

وقت خروج أول نسخة مطبوعة

ثوان أو أقل
حوالى5,5 :
ٍ

لغات الطابعة

MF443dw: UFRII, PCL 5c1, PCL6
,MF445dw / MF446x / MF449x: UFRII, PCL 5c1, PCL6
Adobe PostScript

الخطوط

:MF443dw  45خط PCL
:MF445dw 45خ ً
طا من خطوط PCL
 136خط PostScript
/MF446x:MF449x 93خ ً
طا من خطوط PCL
 136خط PostScript

هوامش الطباعة

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

وضع توفير مسحوق الحبر

نعم

ميزات الطباعة المتقدمة

MF443dw:MF445dw/
الطباعة اآلمنة
الطباعة من جهاز ذاكرة ( USBبتنسيق /JPEG/TIFF)PDF
جاهزة للطباعة عبر تقنية Google Cloud Print
:iOS ،AirPrintتطبيق Canon PRINT Business
Android؛ حاصلة على اعتماد  ،Mopriaتطبيق ،Canon PRINT Business
المكون اإلضافي لخدمة الطباعة Canon Print Service
MF446x:MF449x/
الطباعة اآلمنة
الطباعة من جهاز ذاكرة ( USBبتنسيق /JPEG/TIFF)PDF
2
طباعة الرموز الشريطية
جاهزة للطباعة عبر تقنية Google Cloud Print
:iOS ،AirPrintتطبيق Canon PRINT Business
Android؛ حاصلة على اعتماد  ،Mopriaتطبيق ،Canon PRINT Business
المكون اإلضافي لخدمة الطباعة Canon Print Service

الناسخة
سرعة النسخ

على وجه واحد (مقاس  :)A4ما يصل إلى  38صفحة في الدقيقة
على الوجهين (مقاس  :)A4ما يصل إلى  30,3صورة في الدقيقة

وقت خروج أول نسخة مطبوعة ()FCOT

ثوان أو أقل
وحدة التغذية التلقائية بالمستندات (مقاس  :)A4حوالى 6,6
ٍ
ثوان أو أقل
زجاج النسخ (مقاس  :)A4حوالى 6,4
ٍ

دقة النسخ

تصل إلى  600 × 600نقطة لكل بوصة

أوضاع النسخ

النص ،النص/الصورة (االفتراضي) ،النص/الصورة (جودة عالية) ،الصورة

النسخ على الوجهين
النَّسخ المتعدد

وجهان إلى وجهين (تلقائي)
ما يصل إلى  999نسخة

التصغير  /التكبير

 %400 - 25بزيادات قدرها %1

الميزات األخرى

إزالة اإلطار ،ترتيب النُسخ ،نسخ صفحتين على ورقة واحدة ،نسخ  4صفحات على ورقة
واحدة ،نسخ بطاقة الهوية

الميزات األخرى

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

نوع الماسحة الضوئية

زجاج النسخ ،وحدة التغذية التلقائية بالمستندات على الوجهين (مرور أحادي)

وحدة إدخال الورق (القياسية)

علبة ورق سعة  250ورقة
درج متعدد األغراض سعة  100ورقة
وحدة تغذية تلقائية بالمستندات سعة  50ورقة

وحدة إدخال الورق (االختيارية)

علبة ورق سعة  550ورقة

وحدة إخراج الورق

 150ورقة

أنواع الوسائط

ورق عادي ،ورق ُمعاد تدويره ،ورق ثقيل ،ورق رقيق ،ملصقات ،بطاقات بريدية ،أظرف

أحجام الوسائط

علبة الورق (قياسية واختيارية):
،A4،A5( A5منظر طبيعي)،A6 ،،B5،Legal،Letter،Executive
،Statement،OFFICIO،B-OFFICIO،M-OFFICIO،GLTR،GLGL
،Foolscap ،16Kاألحجام المخصصة :الحد األدنى  148 × 105مم ،الحد األقصى
 355,6 × 216,0مم.

معالجة الوسائط

الدرج متعدد األغراض:
،A4،A5( A5منظر طبيعي)،A6 ،،B5،Legal،Letter،Executive
،Statement،OFFICIO،B-OFFICIO،M-OFFICIO،GLTR،GLGL
،Foolscap ،16Kبطاقة الفهرسة ،األظرف (COM10Monarch ،،،C5DL)،
األحجام المخصصة :الحد األدنى  127 × 76,2مم والحد األقصى  355,6 × 216,0مم.
وحدة التغذية التلقائية بالمستندات:
،A4،A5 ،A6،B5،Legal،Letter ،Statementاألحجام المخصصة :الحد األدنى
 128 × 105مم ،الحد األقصى  355,6 × 215,9مم
أوزان الوسائط

علبة الورق (قياسية واختيارية) 60 :إلى  120جم/م²
الدرج متعدد األغراض 60 :إلى  163جم/مAC57 + ²
وحدة التغذية التلقائية بالمستندات :من  50إلى  105جم/م²

الطباعة على الوجهين

A4Legal ،Letter ،OFFICIO ،B-OFFICIO ،،M-OFFICIOGLGL ،،
Foolscap
األحجام المخصصة  -الحد األدنى  279,4 × 210مم ،الحد األقصى  355,6 × 216,0مم
2
 60إلى  120جم/م

الواجهة والبرامج
نوع الواجهة

 USB 2.0فائق السرعة/10BASE-T ،/100BASE-TX1000Base-T،
 802.11b/g/nالسلكي ،اتصال السلكي مباشر

التوافق مع نظام التشغيل

/ Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2019
/ Server® 2016/ Server® 2012R2 / Server® 2012 Server® 2008R2
/ Server® 2008
 Mac OS Xاإلصدار  10.9.5واألحدث  Mac OS /اإلصدار  10.14واألحدث
6
Linux

بروتوكول الشبكة

الطباعة:
،LPD ،RAW ،Port9100 ،IPP ،IPPS ( WSDبروتوكول ،IPv4)IPv6
المسح الضوئي:
البريد اإللكتروني،SMB ،WSD-Scan(،)IPv6 ،IPv4،FTP-ScaniFAX
خدمات تطبيقات :TCP/IP
،Bonjour(mDNS)،HTTP،HTTPS POPقبل ،IPv4( SMTP)IPv6
،DHCP+ARP،PINGعنوان  IPالتلقائي، WINS()IPv4
 DHCPv6()IPv6
اإلدارة:
،SNMPv1 SNMPv3(،IPv4)IPv6
األمان (سلكي):
تصفية عناوين ،IP/Mac،IEEE802.1X،SNMPv3 SSL()IPPS ،HTTPS
األمان (السلكي):
(WEP/64 128بت)(WPA-PSK ،،)TKIP/AES
WPA2-PSK()AES
الوضع األساسي:
(WEP/64 128بت)(WPA-PSK ،،)TKIP/AES
(WPA2-PSK)TKIP/AES
وضع نقطة الوصول:
WPA2-PSK()AES

إدارة البرامج والطابعة

MF443dw:MF445dw/
تطبيق ،MF Scan Utility
واجهة المستخدم البعيدة (،)RUI
إدارة معرف القسم،
أداة حالة مسحوق الحبر،
وحدة إدارة  :iWبرنامج يستند إلى الخادم لإلدارة المركزية لمجموعة كبيرة من األجهزة
خدمة الصيانة اإللكترونية :نظام تشخيص عن بُعد ( )RDSمضمن يتيح خدمات الصيانة
اإللكترونية عن بُعد ،مثل الحصول على القياسات ،واإلدارة التلقائية للمواد المستهلكة،
والتشخيصات عن بُعد
مكتبة التطبيقات

الماسحة الضوئية
النوع

باأللوان

دقة المسح الضوئي

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

سرعة المسح الضوئي

طباعة أحادية اللون على وجه واحد 38 :صورة في الدقيقة ( 600 × 300نقطة لكل بوصة)
طباعة باأللوان على وجه واحد 13 :صورة في الدقيقة ( 600 × 300نقطة لكل بوصة)
طباعة أحادية اللون على الوجهين 70 :صورة في الدقيقة ( 600 × 300نقطة لكل بوصة)
طباعة باأللوان على الوجهين 26 :صورة في الدقيقة ( 600 × 300نقطة لكل بوصة)

عُمق المسح الضوئي باأللوان

 24بت 24/بت (اإلدخال/اإلخراج)

تدرجات اللون الرمادي

 256مستوى

التوافق

،TWAIN،WIAICA

الحد األقصى لعرض المسح الضوئي

 216مم

المسح الضوئي إلى البريد اإللكتروني

MF443dw:MF445dw/
TIFF/JPEG//PDF PDFمضغوط PDF/قابل للبحث فيه
MF446x:449x/
/TIFF/JPEG/PDF PDFمضغوط PDF/قابل للبحث فيه PDF/مشفرPDF/3
3
(التوقيع الرقمي)

MF446x:MF449x/
تطبيق ،MF Scan Utility
واجهة المستخدم البعيدة (،)RUI
إدارة معرف القسم،
أداة حالة مسحوق الحبر،
وحدة إدارة  :iWبرنامج يستند إلى الخادم لإلدارة المركزية لمجموعة كبيرة 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.
متوافقة مع  / Universal Log-in Manager / uniFLOW onlineuniFLOW
 / online ExpressuniFLOW
مكتبة التطبيقات

المسح الضوئي إلى الكمبيوتر الشخصي
المسح الضوئي إلى جهاز ذاكرة USB
المسح الضوئي إلى FTP
المسح الضوئي إلى الشبكة السحابية

/TIFF/JPEG/PDF4PNG

iFAX

ITU-T.37

الفاكس

/MF445dw MF449xفقط

سرعة المودم

ثوان/صفحة)5
 33,6كيلوبت/الثانية (تصل إلى 3
ٍ

وضع االستقبال

الفاكس فقط ،التبديل التلقائي بين الفاكس والهاتف ،وضع الرد ،يدوي

دقة الفاكس

القياسية 100 × 200 :نقطة لكل بوصة
الدقيقة 200 × 200 :نقطة لكل بوصة
فائقة الدقة 400 × 200 :نقطة لكل بوصة
الدقيقة للغاية 400 × 400 :نقطة لكل بوصة

ذاكرة الفاكس
االتصال السريع

5
تصل إلى  512صفحة
ما يصل إلى  281اتصاالً

اتصاالتِ /وجْ هات المجموعة

الحد األقصى  299اتصاالً  /الحد األقصى ِ 299وجْ هة

البث المتتالي

الحد األقصى ِ 310وجْ هات

النسخ االحتياطي للذاكرة

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

الفاكس على الوجهين

نعم (إرسال واستقبال)

الميزات العامة
كمية المطبوعات الموصى بها شهريًّا

 4000 - 750صفحة شهريًّا

دورة التشغيل

الحد األقصى  80000صفحة شهريًّا

سرعة المعالج

 800ميجاهرتز × 2

الذاكرة

 1جيجابايت

لوحة التحكم

شاشة  LCDباأللوان تعمل باللمس مقاس  12,7سم

األبعاد في حالة تركيب األدراج
(العرض × العمق × االرتفاع)

 453مم ×  464مم ×  392مم

7

الفئة i-SENSYS MF440 Series

المواصفات
الفنية
مساحة التركيب
(العرض × العمق × االرتفاع)

 682مم ×  1083مم ×  895مم

الوزن

حوالى  17,2كجم

بيئة التشغيل

درجة الحرارة :من  10إلى  30درجة مئوية (من  50إلى  86درجة فهرنهايت)
الرطوبة النسبية :من  20إلى ( %80من دون تكاثف)

مصدر اإلمداد بالطاقة

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

معدل استهالك الطاقة

الحد األقصى :حوالى  1370وات
وضع االستعداد :حوالى  9,4وات
وضع السكون :حوالى  0,9وات
12
االستهالك النموذجي للكهرباء (:)TEC  1,0كيلووات في الساعة/األسبوع ( 230فولت)
للحصول على المعلومات التفصيلية المتعلقة بلوائح  ،Lot26يُرجى االنتقال إلى:
http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

مستويات الضوضاء

ضغط الصوت:8
الوضع النشط 53 :ديسيبل
وضع االستعداد :غير مسموع
طاقة الصوت:8
الوضع النشط 72,2 :ديسيبل
وضع االستعداد :غير مسموع

9

9

المواد المستهلكة
الخراطيش

11 10
خرطوشة الحبر ( 057بمعدل إنتاجية  3100صفحة )
خرطوشة الحبر ( 057Hبمعدل إنتاجية  10000صفحة )

11 10

الملحقات  /الخيارات
العناصر

:MF443dw
وحدة تغذية العلبة ( AH1 -علبة ورق سعة  550ورقة)
:MF445dw
وحدة تغذية العلبة ( AH1 -علبة ورق سعة  550ورقة)
سلك مجموعة الهاتف  6الطويل (سماعة الهاتف)
:MF446x
وحدة تغذية العلبة ( AH1 -علبة ورق سعة  550ورقة)
مجموعة طباعة الرموز الشريطية E1E -
( MiCard Multiقارئ البطاقات الخاص بالتعرف على  RFIDأو البطاقات المغناطيسية
باستخدام )uniFLOW
( Micard Plusقارئ البطاقات الخاص بالتعرف على  RFIDأو البطاقات المغناطيسية
باستخدام )uniFLOW
مجموعة مرفقات البطاقة  - MiCardB1
مجموعة ميزة أمان إرسال ملف  - PDFE1
:MF449x
وحدة تغذية العلبة ( AH1 -علبة ورق سعة  550ورقة)
سلك مجموعة الهاتف  6الطويل (سماعة الهاتف)
مجموعة طباعة الرموز الشريطية E1E -
( MiCard Multiقارئ البطاقات الخاص بالتعرف على  RFIDأو البطاقات المغناطيسية
باستخدام )uniFLOW
( Micard Plusقارئ البطاقات الخاص بالتعرف على  RFIDأو البطاقات المغناطيسية
باستخدام )uniFLOW
مجموعة مرفقات البطاقة  - MiCardB1
مجموعة ميزة أمان إرسال ملف  - PDFE1

مالحظات:
[]1

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

[]2

الملحق  -مجموعة طباعة الرموز الشريطية  - E1Eمطلوبة

[]3

الملحق  -مجموعة ميزات أمان إرسال ملفات  - PDF E1مطلوبة

[]4

المسح الضوئي بواسطة تطبيق  MF Scan Utilityأو Canon PRINT Business

[]5

استنادًا إلى مخطط المعيار  ITU-Tرقم 1

[]6

يدعم نظام التشغيل  Linuxالطباعة والمسح الضوئي على حد سواء
متاحة بداية من ديسمبر .2019

[]7

ت ُعرف دورة التشغيل بأنها أقصى عدد من الصفحات المطبوعة لشهر واحد يمثل ذروة االستخدام .قد يقلل أي استخدام يتجاوز دورة التشغيل الموصى بها من عمر
المنتج
مستوى انبعاث الضوضاء المعلن وفقًا للمعيار ISO 9296

[]8
[]9

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

[]10

استنادًا إلى المعيار ISO/IEC 19752

[]11
[]12

الطابعة مزودة بخرطوشة الحبر ( 057بمعدل إنتاجية  3100صفحة)
وفقًا لإلصدار  2.0من برنامج.US ENERGY STAR®

طابعات ليزر باألبيض واألسود
متعددة الوظائف وسريعة
وعالية الكفاءة
اجعل شركتك الصغيرة أو متوسطة الحجم تواكب عصر السرعة بفضل طابعات الليزر صغيرة
الحجم هذه ومتعددة الوظائف باألبيض واألسود

تفاصيل المنتج:
اسم المنتج

رمز الزئبق

رمز EAN

i-SENSYS MF443dw

3514C008AA

4549292133738

i-SENSYS MF445dw

3514C028AA

8714574663562

i-SENSYS MF446x

3514C006AA

4549292133714

i-SENSYS MF449x

3514C040AA

8714574663685

الملحقات:
اسم المنتج

رمز الزئبق

رمز EAN

وحدة تغذية العلبة AH1 -

0732A033AA

4549292092769

وحدة قراءة بطاقات النسخ F1

4784B001AA

4960999679686

وحدة قارئ بطاقات النسخ المرفقة J1

5140B002AA

4549292027228

مجموعة واجهة التحكم في النسخ طراز C1

5145B001AA

4960999780269

مجموعة مرفقات البطاقة  - MiCardB1

5146B002AA

4549292027235

مجموعة طباعة الرموز الشريطية E1E -

5143B002AA

غير متوفر (التسليم اإللكتروني)

مجموعة ميزة أمان إرسال ملف  - PDFE1

9594B002AA

غير متوفر (التسليم اإللكتروني)

مجموعة الهاتف  6باالتحاد األوروبي ()CW

0752A054AA

4960999453910

المواد المستهلكة:
اسم المنتج

رمز الزئبق

رمز EAN

الخرطوشة 057

3009C002AA

4549292136258

الخرطوشة H 057

3010C002AA

4549292136289

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com
إصدار اللغة العربية
Canon Europa N.V. محفوظة لصالح شركة2019 حقوق النشر © لعام

