طابعات
باأللوان متعددة
الوظائف
للشركات كثيرة
المطالب
الفئة i-SENSYS MF740 Series
ترتقي مجموعة الطابعات متعددة الوظائف هذه بمستوى
صا
اإلنتاجية إلى المستوى التالي ،حيث إنها مصممة خصي ً
للشركات الصغيرة والمتوسطة

التحكم

سرعة طباعة عالية

برنامج Universal Login Manager

 27صفحة في الدقيقة على وجه واحد
مقاس A4

عناصر التحكم البسيطة

مكتبة التطبيقات

شاشة تعمل باللمس مقاس
 12,7سم

األمان

تحرير المستندات باستخدام رقم
التعريف الشخصي

قابلة للتخصيص على تطبيق الشاشة

اإلنتاجية

طباعة تلقائية على الوجهين

اإلنتاجية

التحكم

هناك العديد من األشياء التي ينبغي أن تركز عليها الشركات وال ينبغي أن
يكون أحدها هو انتظار الطابعة حتى تؤدي مهامها .تفي الفئة i-SENSYS
 MF740 Seriesمن  Canonبمتطلبات الشركات وال سيما الشركات كثيرة
المطالب عن طريق رفع اإلنتاجية إلى أعلى مستوى .ويمكنها إنتاج ما يصل إلى
 27صفحة مطبوعة مقاس  A4في الدقيقة و 47عملية مسح ضوئي في الدقيقة،
بفضل المسح المتزامن لوجهي الورقة بتمريرة واحدة (MF746Cx
و .)MF744Cdwتتضمن كل الطرز أيضًا ميزة الطباعة التلقائية على
الوجهين لتقليل كمية الورق المستخدم.

يتيح برنامج  Universal Login Managerفي  MF746Cxألصحاب
الشركات إمكانية معرفة المسؤول عن الطباعة ومهام الطباعة وأوقات الطباعة،
وهذا يوفر األموال من خالل الحد من اإلنتاج غير الضروري .ويمكنك أيضًا
التحكم في الوصول إلى المستندات الحساسة وحمايتها باستخدام الطباعة المؤمنة
برقم التعريف الشخصي.

التخصيص
تزيد مكتبة التطبيقات من الكفاءة عن طريق تشغيل المهام اليومية تلقائيًّا
وتسريعها .ويمكن طباعة النماذج ال ُمخزنة وإجراء المسح الضوئي عبر البريد
اإللكتروني ونسخ المستندات بضغطة زر واحدة .أُضيفت خمس وظائف جديدة
للتطبيقات إلى هذه الفئة لزيادة اإلنتاجية.

االتصال بالهاتف المحمول
أصحاب الشركات والموظفون دائ ًما في حالة تنقل .ولهذا السبب تأتي الفئة
 i-SENSYS MF740من  Canonمزودة بمجموعة متنوعة من خيارات
االتصال بالهاتف المحمول .يتيح تطبيق Canon PRINT Business
للمستخدمين الطباعة السلكيًّا من الهواتف الذكية واألجهزة اللوحية (ألجهزة
 iOSو .)Androidويعني التوافق مع  Apple AirPrintوMopria
ألجهزة  Androidإمكانية الوصول السريع من دون الحاجة إلى تنزيل أي
تطبيقات إضافية للمستخدم.

مخطط توضيحي لتطور ميزات المجموعة

MF742Cdw

MF744Cdw

MF746Cx

الفاكس
سرعة طباعة مقاس A4
شاشة العرض

 27صفحة في الدقيقة
شاشة باأللوان تعمل باللمس مقاس
 12,7سم

 27صفحة في الدقيقة

 27صفحة في الدقيقة

شاشة باأللوان تعمل باللمس مقاس
 12,7سم

شاشة باأللوان تعمل باللمس مقاس
 12,7سم

طباعة مؤ ّمنة برقم التعريف
الشخصي
طباعة تلقائية على الوجهين
متوافقة مع Universal Login
/ManageruniFLOW
مكتبة التطبيقات
المسح الضوئي على الوجهين
أحادي التمرير

الملحقات االختيارية
وحدة تغذية علبة الورق AF1
•علبة ورق إضافية سعة  550ورقة ،يمكن إضافة وحدة واحدة إلى الوحدة الرئيسية.

مجموعة ميزات أمان إرسال ملفات  - PDF( E1متوفرة في )MF746Cx
•إرسال ملفات  PDFالمشفرة وإضافة توقيع الجهاز الرقمي إلى ملفات  .PDFتتضمن هذه
المجموعة التي يتم تسليمها إلكترونيًّا شهادة وصول إلى الترخيص لعملية التنشيط.

مجموعة طباعة الرموز الشريطية ( E1E -متوفرة في )MF746Cx
•تثبيت خطوط الرموز الشريطية لطباعة الرموز الشريطية .تتضمن هذه المجموعة التي يتم
تسليمها إلكترونيًّا شهادة وصول إلى الترخيص لعملية التنشيط.

مجموعة الهاتف ( 6متوفرة في  MF744Cdwو)MF746Cx
• سماعة هاتف اختيارية لوظيفة الفاكس.

الفئة i-SENSYS MF740 Series

المواصفات
الفنية
نوع الجهاز
الوظائف المتوفرة
الطابعة
سرعة الطباعة
طريقة الطباعة
دقة الطباعة
جودة الطباعة باستخدام تقنية تحسين الصور
زمن اإلحماء
وقت خروج أول نسخة مطبوعة
لغات الطابعة
الخطوط
هوامش الطباعة
وضع توفير مسحوق الحبر
ميزات الطباعة المتقدمة

أوزان الوسائط

ليزر ألوان متكامل
 :MF742Cdwالطباعة والنسخ والمسح الضوئي
/MF744Cdw :MF746Cxالطباعة والنسخ والمسح الضوئي واإلرسال عبر الفاكس

الطباعة على الوجهين

على وجه واحد:
على الوجهين :ما يصل إلى  24,5صور في الدقيقة (مقاس )A4
طباعة بأشعة الليزر باأللوان
تصل إلى  1200 × 1200نقطة لكل بوصة

نوع الواجهة
التوافق مع نظام التشغيل

ثوان أو أقل
باأللوان :حوالى 8,6
ٍ
ثوان أو أقل
بلون واحد :حوالى 7,7
ٍ
MF742Cdw،UFRII : PCL 5cPCL6 ،1

بروتوكول الشبكة

MF744Cdw:MF746Cx/ ،UFRII PCL 5c،1 ،PCL6 Adobe® PostScript
:MF742Cdw  45خط PCL
:MF744Cdw 93خط PCL
 136خط PostScript
 5مم من األعلى واألسفل واليسار واليمين
 10مم من األعلى واألسفل واليسار واليمين (لألظرف)
نعم
:MF742Cdw
الطباعة اآلمنة ،الطباعة من جهاز ذاكرة ( USBبتنسيق /JPEG/TIFF)PDF

اإلدارة:

األمان (سلكي):
تصفية عناوين ،IP/Mac،IEEE802.1X،SNMPv3)IPPS ،HTTPS( SSL
األمان (السلكي):
الوضع األساسي:
WEP(64 128/بت)WPA-PSK ،(/TKIP)AESWPA2-PSK ،(/TKIP)AES

الناسخة

وضع نقطة الوصول:

 :MF742Cdwعلى وجه واحد (مقاس  :)A4ما يصل إلى  27صفحة في الدقيقة
MF744Cdw:MF746Cx/
على وجه واحد (مقاس  :)A4ما يصل إلى  27صفحة في الدقيقة ،على وجهين (مقاس  :)A4ما يصل إلى  21,9صفحات في الدقيقة
وحدة التغذية التلقائية بالمستندات (مقاس :)A4

إدارة البرامج والطابعة

ثوان أو أقل ،بلون واحد حوالى  10,2ثانية أو أقل
األلوان :حوالى 12,0
ٍ

أداة حالة مسحوق الحبر،

ثوان أو أقل
ثوان أو أقل ،بلون واحد حوالى 9,8
األلوان :حوالى 11,3
ٍ
ٍ
تصل إلى  600 × 600نقطة لكل بوصة

وحدة إدارة  :iWبرنامج يستند إلى الخادم لإلدارة المركزية لمجموعة كبيرة من األجهزة

نص/صورة/مخطط (افتراضي) ،نص/صورة/مخطط (جودة) ،صورة مطبوعة ،نص

الصيانة اإللكترونية :يتيح نظام التشخيص عن بُعد المدمج في الطابعة خدمات الصيانة اإللكترونية عن بُعد ،مثل قراءة العدادات واإلدارة التلقائية للمواد المستهلكة

:MF742Cdw

والتشخيصات عن بُعد.

وجه واحد إلى وجهين (تلقائي)

مكتبة التطبيقات

MF744Cdw:MF746Cx/

:MF746Cx
تطبيق ،MF Scan Utility

وجهان إلى وجهين (تلقائي)
ما يصل إلى  999نسخة

واجهة المستخدم البعيدة (،)RUI

 %400 - 25بزيادات قدرها %1

إدارة معرف القسم،

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

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

باأللوان

والتشخيصات عن بُعد.

البصرية :تصل إلى  600 × 600نقطة لكل بوصة

متوافقة مع  / Universal Log-in Manager / uniFLOW online / uniFLOW online ExpressuniFLOW

المحسَّنة :تصل إلى  9600 × 9600نقطة لكل بوصة
:MF742Cdw

مكتبة التطبيقات

بلون واحد على وجه واحد 27 :صورة في الدقيقة ( 600 × 300نقطة لكل بوصة) ،باأللوان على وجه واحد 14 :صورة في الدقيقة
MF744Cdw:MF746Cx/
بلون واحد على وجه واحد 27 :صورة في الدقيقة ( 600 × 300نقطة لكل بوصة) ،باأللوان على وجه واحد 14 :صورة في الدقيقة
( 600 × 300نقطة لكل بوصة)
بلون واحد على الوجهين 47 :صورة في الدقيقة ( 600 × 300نقطة لكل بوصة) ،باأللوان على الوجهين 27 :صورة في الدقيقة
( 600 × 300نقطة لكل بوصة)
 24بت 24/بت (اإلدخال/اإلخراج)
 256مستوى
TWAINWIA ،ICA ،
 216مم
MF742Cdw:MF744Cdw/
TIFF/JPEG//PDF PDFمضغوط PDF/قابل للبحث فيه
:MF746Cx
/TIFF/JPEG/PDF PDFمضغوط PDF/قابل للبحث فيه PDF/مشفر( PDF/3التوقيع الرقمي)
MF742Cdw:MF744Cdw/

3

/TIFF/JPEG/PDF PDFمضغوط PDF/قابل للبحث فيه PDF/مشفر ( PDF/التوقيع الرقمي)
MF742Cdw:MF744Cdw/

3

الميزات العامة
كمية المطبوعات الموصى بها شهريًّا
دورة التشغيل
سرعة المعالج
الذاكرة
لوحة التحكم
األبعاد في حالة تركيب األدراج
(العرض × العمق × االرتفاع)
مساحة التركيب
(العرض × العمق × االرتفاع)
الوزن
بيئة التشغيل
مصدر الطاقة
معدل استهالك الطاقة

TIFF/JPEG//PDF PDFمضغوط PDF/قابل للبحث فيه
:MF746Cx

الفاكس
سرعة المودم
وضع االستقبال
دقة الفاكس

ذاكرة الفاكس
االتصال السريع
اتصاالتِ /وجْ هات المجموعة
البث المتتالي
النسخ االحتياطي للذاكرة
الفاكس على الوجهين
الميزات األخرى

وحدة إدخال الورق (القياسية)

 1جيجابايت
شاشة  LCDباأللوان تعمل باللمس مقاس  12,7سم
 471مم ×  469مم ×  460مم
 671مم ×  1312مم ×  966مم
حوالى  26,7كجم
درجة الحرارة 10 :إلى  30درجة مئوية ( 50إلى  86درجة فهرنهايت)
الرطوبة النسبية :من  20إلى ( %80من دون تكاثف)
 240 - 220فولت ( 60/50 )%10±هرتز ( 2±هرتز)
الحد األقصى :حوالى  1390وات
الطباعة في الوضع النشط :حوالى  530وات
وضع السكون :حوالى  0,7وات

TIFF/JPEG//PDF PDFمضغوط PDF/قابل للبحث فيه
:MF746Cx

للحصول على المعلومات التفصيلية المتعلقة بلوائح  ،Lot26يُرجى االنتقال إلى:

/TIFF/JPEG/PDF PDFمضغوط PDF/قابل للبحث فيه PDF/مشفر( PDF/3التوقيع الرقمي)
MF742Cdw:MF744Cdw/

3

مستويات الضوضاء

TIFF/JPEG//PDF PDFمضغوط PDF/قابل للبحث فيه
/TIFF/JPEG/PDF PDFمضغوط PDF/قابل للبحث فيه PDF/مشفر( PDF/3التوقيع الرقمي)
/TIFF/JPEG/PDFPNG4

11

http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
ضغط الصوت:8
:MF742Cdw
الوضع النشط 48 :ديسيبل عند الطباعة على وجه واحد 50 ،ديسيبل عند الطباعة على الوجهين ،وضع االستعداد 28 :ديسيبل
:MF744Cdw

3

الوضع النشط 48 :ديسيبل عند الطباعة على وجه واحد 50 ،ديسيبل عند الطباعة على الوجهين ،وضع االستعداد 26 :ديسيبل

MF744Cdw:MF746Cx/

:MF746Cx

ITU-T.37

الوضع النشط 48 :ديسيبل عند الطباعة على وجه واحد 49 ،ديسيبل عند الطباعة على الوجهين ،وضع االستعداد 26 :ديسيبل

M F744CDW MF746CX/فقط:

طاقة الصوت:8

ثوان/صفحة)5
 33,6كيلوبت/الثانية (تصل إلى 3
ٍ
الفاكس فقط ،التبديل التلقائي بين الفاكس والهاتف ،وضع الرد ،يدوي

MF742CdwMF/
الوضع النشط 63 :ديسيبل أو أقل عند الطباعة على وجه واحد 64 ،ديسيبل أو أقل عند الطباعة على الوجهين ،وضع االستعداد 42 :ديسيبل أو أقل
:MF744Cdw

القياسية 100 × 200 :نقطة لكل بوصة
الدقيقة 200 × 200 :نقطة لكل بوصة

الوضع النشط 63 :ديسيبل أو أقل عند الطباعة على وجه واحد 64 ،ديسيبل أو أقل عند الطباعة على الوجهين ،وضع االستعداد 42 :ديسيبل أو أقل

فائقة الدقة 400 × 200 :نقطة لكل بوصة

:MF746Cx

الدقيقة للغاية 400 × 400 :نقطة لكل بوصة
5
تصل إلى  512صفحة

الوضع النشط 62 :ديسيبل أو أقل عند الطباعة على وجه واحد 63 ،ديسيبل أو أقل عند الطباعة على الوجهين ،وضع االستعداد 42 :ديسيبل أو أقل

يصل إلى  281اتصاالً
الحد األقصى  299اتصاالً  /الحد األقصى ِ 299وجْ هة

المواد المستهلكة
الخراطيش

خرطوشة اللون األسود  2300( 055صفحة )

10 9

 7600( 055 Hصفحة )
خرطوشة اللون األسود 

10 9

الحد األقصى ِ 310وجْ هات
النسخ االحتياطي لذاكرة الفاكس بصفة دائمة (النسخ االحتياطي باستخدام الذاكرة المحمولة)

خرطوشة اللون السماوي  2100( 055صفحة )

10 9

 5900( 055 Hصفحة )
خرطوشة اللون السماوي 

10 9

نعم (إرسال واستقبال)

خرطوشة اللون األرجواني  2100( 055صفحة )

10 9

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

 5900( 055 Hصفحة )
خرطوشة اللون األرجواني 

10 9

تقارير نشاط الفاكس ،تقارير نتائج نشاط الفاكس ،تقارير إدارة نشاط الفاكس

خرطوشة اللون األصفر  2100( 055صفحة )

10 9

 5900( 055 Hصفحة )
خرطوشة اللون األصفر 

10 9

 :MF742Cdwالسطح الزجاجي ،وحدة التغذية التلقائية بالمستندات
MF744Cdw :MF746Cx/السطح الزجاجي ،وحدة التغذية التلقائية بالمستندات على الوجهين (أحادية التمرير)
علبة ورق سعة  250ورقة

الملحقات/الخيارات
العناصر

وحدة تغذية تلقائية بالمستندات سعة  50ورقة
علبة ورق سعة  550ورقة

:MF746Cxوحدة تغذية ( CST.Feeding Module-AF1علبة ورق سعة  550ورقة)
سلك مجموعة الهاتف  6الطويل (سماعة الهاتف)
مجموعة طباعة الرموز الشريطية E1E -
مجموعة مرفقات البطاقة  - MiCardB1
مجموعة ميزة أمان إرسال ملف  - PDFE1

 150ورقة
ورق عادي ،ورق معاد تدويره ،ورق ثقيل ،ورق رقيق ،ورق ملون ،ورق مصقول ،ملصقات ،بطاقات بريدية ،أظرف
علبة الورق (القياسية):
،A4،A5( A5أفقيًّا)،B5 ،،Legal،Letter،Executive،Statement،OFFICIO،B-OFFICIO،M-OFFICIO،GLTR،GLGL
،Foolscap ،16Kبطاقة بريدية ،أظرف (،COM10،DL ،)C5أحجام مخصصة :الحد األدنى  148 × 100مم ،الحد األقصى  355,6 × 216,0مم.
الدرج متعدد األغراض:

[]1
[]2

( Aأفقيًّا)B5 ،Legal ،Letter ،Executive ،Statement ،OFFICIO ،B-OFFICIO ،،M-OFFICIOGLTR ،GLGL ،،
A4A5 ، 5 ،

[]3

Foolscap، ،16Kبطاقة بريدية ،بطاقة فهرسة ،أظرف (،COM10،DL،C5 ،)Monarchأحجام مخصصة :الحد األدنى  127 × 76,2مم ،الحد

[]4

األقصى  355,6 × 216,0مم.
علبة الورق (االختيارية):
A4A5 ،B5 ،Legal ،Letter ،Executive ،Statement ،OFFICIO ،B-OFFICIO ،،M-OFFICIOGLTR ،GLGL ،Foolscap ،،
 ،16Kبطاقة بريدية ،أظرف (COM10DL ، ،)C5 ،أحجام مخصصة :الحد األدنى  148 × 100مم ،الحد األقصى  355,6 × 216,0مم.
وحدة التغذية التلقائية بالمستندات:
،A4،A5،B5،Legal،Letter ،Statementأحجام مخصصة :الحد األدنى  139,7 × 128مم والحد األقصى  355,6 × 215,9مم

 :MF742Cdwوحدة تغذية ( CST.Feeding Module-AF1علبة ورق سعة  550ورقة)
:MF744Cdwوحدة تغذية وحدة تغذية ( CST.Feeding Module-AF1علبة ورق سعة  550ورقة)
سلك مجموعة الهاتف  6الطويل (سماعة الهاتف)

درج متعدد األغراض سعة  50ورقة

وحدة إدخال الورق (االختيارية)
وحدة إخراج الورق
أنواع الوسائط
أحجام الوسائط

 800ميجاهرتز × 2

االستهالك النموذجي للكهرباء (:)TEC

معالجة الوسائط
نوع الماسحة الضوئية

الحد األقصى  50000صفحة شهريًّا

7

-SENSYS MF740 SERIES 1,0 = iكيلووات في الساعة/األسبوع

:MF746Cx

المسح الضوئي إلى الشبكة السحابية
iFAX

 4000 - 750صفحة شهريًّا

وضع االستعداد :حوالى  18,0وات
3

المسح الضوئي إلى FTP

تطبيق ،MF Scan Utility
إدارة معرف القسم،

( 600 × 300نقطة لكل بوصة)

المسح الضوئي إلى جهاز ذاكرة USB

)WPA2-PSK(AES
MF742Cdw:MF7444Cdw/
واجهة المستخدم البعيدة (،)RUI

السطح الزجاجي (مقاس :)A4

المسح الضوئي إلى الكمبيوتر الشخصي

LPDRAW ،WSD-Print ،(IPv4)IPv6 ،

،SNMPv1SNMPv3(،IPv4)IPv6

:iOS ،AirPrintتطبيق Canon PRINT Business

عُمق المسح الضوئي باأللوان
تدرجات اللون الرمادي
التوافق
الحد األقصى لعرض المسح الضوئي
المسح الضوئي إلى البريد اإللكتروني

Server® 2008
 Mac OS Xاإلصدار  10.9.5واألحدث  Mac OS /اإلصدار  10.14واألحدثLinux6
الطباعة:

DHCPv6()IPv6

Android؛ حاصلة على اعتماد  ،Mopriaالمكون اإلضافي لخدمة الطباعة  ،Canon Print Service Plug-inتطبيق Canon PRINT Business

سرعة المسح الضوئي

®

®

،DHCP+ARP،PINGعنوان  IPالتلقائي،WINS()IPv4

MF744CdwMF746Cx/

النوع
دقة المسح الضوئي

 / Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 7 / Server 2016 / Server 2012R2 / Server 2012/ Server 2008R2
®

®

®

®

®

،Bonjour(mDNS)،HTTP،HTTPS POPقبل ،IPv4( SMTP)IPv6

الطباعة اآلمنة ،الطباعة من جهاز ذاكرة ( USBبتنسيق /JPEG/TIFF)PDF

النسخ المتعدد
التصغير  /التكبير
الميزات األخرى
الماسحة الضوئية

2

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

خدمات تطبيقات :TCP/IP

طباعة الرموز الشريطية ،2اللمس والطباعة ( ،)NFCجاهزة للطباعة عبر تقنية Google Cloud Print

دقة النسخ
أوضاع النسخ
النسخ على الوجهين

A4B5 ،Legal ،Letter ،Executive ،OFFICIO ،B-OFFICIO ،،M-OFFICIOGLTR ،GLGL ،Foolscap ،،16K

المسح الضوئي:

Android؛ حاصلة على اعتماد  ،Mopriaالمكون اإلضافي لخدمة الطباعة  ،Canon Print Service Plug-inتطبيق Canon PRINT Business

وقت خروج أول نسخة مطبوعة ()FCOT

²

البريد اإللكتروني،SMB ،،)IPv6 ،IPv4(WSD-Scan،FTP-ScaniFAX

جاهزة للطباعة عبر تقنية Google Cloud PrintiOS ، AirPrint : ،تطبيق Canon PRINT Business

سرعة النسخ

وحدة التغذية التلقائية بالمستندات 50 :إلى  105جم/م
علبة الورق التلقائية:

 60إلى  200جم/م

الواجهة والبرامج

حوالى  13ثانية أو أقل من وقت التشغيل

الدرج متعدد األغراض 60 :إلى  176جم/م( 2ما يصل إلى  200جم/م ²مع الورق الالمع)

األحجام المخصصة  -الحد األدنى  250 × 176مم ،الحد األقصى  355,6 × 215,9مم

ما يصل إلى  27صفحة في الدقيقة (مقاس  ،)A4ما يصل إلى  49صفحة في الدقيقة (مقاس  - A5أفقيًّا)

 600 × 600نقطة لكل بوصة

علبة الورق (قياسية واختيارية) 60 :إلى  163جم/م( ²ما يصل إلى  200جم/م ²مع الورق الالمع)

[]5
[]6
[]7
[]8
[]9
[]10
[]11

مالحظات:
يتم دعم األوامر فقط .برنامج تشغيل الجهة الخارجية أو الطباعة المباشرة من التطبيق مطلوبة.
الملحق  -مجموعة طباعة الرموز الشريطية  - E1Eمطلوبة
الملحق  -مجموعة ميزات أمان إرسال ملفات  - PDF E1مطلوبة
المسح الضوئي بواسطة تطبيق  MF Scan Utilityأو Canon PRINT Business
استنادًا إلى مخطط المعيار  ITU-Tرقم 1
التوزيع عبر الويب فقط .دعم الطباعة عبر نظام التشغيل  Linuxفقط.
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
استنادًا إلى المعيار ISO/IEC 19798
الطابعة مزودة بخراطيش اللون األسود 2300 :صفحة ،السماوي/األرجواني/األصفر 1200 :صفحة
وفقًا لإلصدار  2.0من برنامج.US ENERGY STAR®

طابعات شاملة باأللوان
متعددة الوظائف للشركات
كثيرة المطالب
ترتقي مجموعة طابعات الفئة  i-SENSYS MF740 Seriesمتعددة الوظائف من Canon
صا للشركات الصغيرة والمتوسطة
بمستوى اإلنتاجية إلى المستوى التالي ،حيث إنها مصممة خصي ً

تفاصيل المنتج:
اسم المنتج

رمز الزئبق

رمز EAN

i-SENSYS MF742Cdw

3101C013AA

4549292121780

i-SENSYS MF744Cdw

3101C010AA

4549292121759

i-SENSYS MF746Cx

3101C001AA

4549292121667

الملحقات:
اسم المنتج

رمز الزئبق

رمز EAN

وحدة تغذية علبة الورق AF1

0732A032AA

4549292077278

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

مجموعة الهاتف  6بالمملكة المتحدة ()CW

0752A053AA

4960999453897

مجموعة الهاتف  6بجنوب إفريقيا ()CW

0752A055AA

4960999453927

المواد المستهلكة:
اسم المنتج

رمز الزئبق

رمز EAN

خرطوشة اللون األسود 055

3016C002AA

4549292124699

خرطوشة اللون األسود H055

3020C002AA

4549292124842

خرطوشة اللون األصفر 055

3013C002AA

4549292124606

خرطوشة اللون األصفر H055

3017C002AA

4549292124729

خرطوشة اللون األرجواني 055

3014C002AA

4549292124637

خرطوشة اللون األرجواني H055

3018C002AA

4549292124767

خرطوشة اللون السماوي 055

3015C002AA

4549292124668

خرطوشة اللون السماوي H055

3019C002AA

4549292124804
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