الفئة imageRUNNER ADVANCE DX C257/C357 Series

أجهزة متعددة الوظائف صغيرة
الحجم مقاس  A4باأللوان* تتضمن
آليات عمل سهلة للطباعة والمسح
الضوئي بسرعة وجودة عالية.
*الطراز  DX C357Pمخصص للطباعة فقط

خيارات التكوين الرئيسية

UNIFLOW ONLINE
• اشتراك الشبكة السحابية المستند
إلى الجهاز من أجل إدارة مخرجات
المستندات والتصوير

وحدة إنهاء التدبيس Z1
• درج واحد تصل سعته إلى  500ورقة
• تدبيس جانبي يصل إلى  30ورقة ( 80جم/م)²

iR-ADV DX C357P

iR-ADV DX C257i
iR-ADV DX C357i

وحدة تغذية العلبة AJ1

قاعدة الورق العادي من النوع F1

• تدعم الورق مقاس A4
• وزن الوسائط يتراوح ما بين  60و 163جم/م²
•  550ورقة ( 80جم/م)²
• يوضع على األرض

• ترفع الجهاز ،ال يلزم دعم للوسائط اإلضافية
• يوضع على األرض

وحدة تغذية العلبة AK1

وحدة العلبة AE1

• تدعم الورق مقاس A4
• وزن الوسائط يتراوح ما بين  60و 163جم/م²
•  550 × 3ورقة ( 80جم/م)²
• يوضع على األرض

• تدعم الورق مقاس A4
• وزن الوسائط يتراوح ما بين  60و 163جم/م²
•  550ورقة ( 80جم/م)²
• مكتبي

هذا الشكل المسطح لغرض التوضيح فقط .للحصول على قائمة كاملة بالخيارات وعالقات التوافق الدقيقة ،يُرجى الرجوع إلى مكون المنتج عبر اإلنترنت.
يضمن النظام األساسي الموحد للبرنامج الثابت ( )UFPتوفر أحدث ترقيات الميزات وبرامج الحماية لتحسين تجربة المستخدم عبر مجموعة  iR ADVANCE DXبأكملها.

الفئة imageRUNNER ADVANCE
DX C257/C357 Series

المواصفات
الفنية

نظام التشغيل

الوحدة الرئيسية
نوع الجهاز

طابعة ليزر باأللوان متعددة الوظائف مقاس A4

الوظائف األساسية

الطباعة والنسخ* والمسح الضوئي* واإلرسال* والتخزين والفاكس االختياري*

* ال تنطبق على ( iR-ADV DX C357Pطراز الطابعة)

المعالج

معالج ثنائي النواة  1,75جيجاهرتز

لوحة التحكم

لوحة  LCDباأللوان تعمل باللمس بدقة  WSVGAوتقنية  TFTمقاس  10,1بوصة

الذاكرة

القياسية :ذاكرة وصول عشوائي سعة  3,0جيجابايت

محرك القرص الصلب

القياسي* 320 :جيجابايت (مساحة القرص المتوفرة 250 :جيجابايت)

وصلة الواجهة

الشبكة
القياسية1000Base-T :100Base-TX/ ،10Base-T/شبكة  LANالالسلكية
()IEEE 802.11 b/g/n
االختياريةNFC : Bluetooth ،منخفضة الطاقة
غير ذلك
القياسية :منفذ  USB 2.0واحد (للمضيف) ،منفذ  USB 3.0واحد (للمضيف)،
وصلة  USB 2.0واحدة (الجهاز)؛
االختيارية :الواجهة التسلسلية ،واجهة التحكم في النسخ

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

القياسية 650 :ورقة
درج متعدد األغراض سعة  100ورقة
علبة ورق واحدة سعة  550ورقة
الحد األقصى 2300 :ورقة (مع وحدة تغذية العلبة )AK1

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

القياسية 250 :ورقة
الحد األقصى 500 :ورقة (مع وحدة إنهاء التدبيس )Z1

* قد يُستخدم محرك قرص صلب أولي مختلف.

القياسية :الترتيب ،التجميع
مع وحدة اإلنهاء :ترتيب ،تجميع ،أوفست ،تدبيس

مواصفات النسخ
سرعة النسخ* (أبيض وأسود/ألوان)

UFRII/Windows® 7/8.1/10 :Server2008Server2008 R2//
Server2012Server2012R2/Server2016/،Server2019/
( Mac OS Xاإلصدار  10.10أو األحدث)
PCLWindows® 7/8.1/10 :Server2008/Server2008 R2/Server2012//
Server2012 R2Server2016/Server2019/
PSWindows® 7/8.1/10 :Server2008/Server2008 R2/Server2012//
Server2012 R2Server2016/،Server2019/
( Mac OS Xاإلصدار  10.10أو األحدث)
PPDWindows® 7/8.1/10 :Mac OS X ، (اإلصدار  10.9أو األحدث)
برنامج McAfee Embedded Control
اعتبارً ا من فبراير 2020

iR-ADV DX C357i
 35صفحة في الدقيقة ()A4 26 ،صفحة في الدقيقة ()A5R 61 ،صفحة في الدقيقة ()A5،
 23صفحة في الدقيقة ()A6
iR-ADV DX C257i
 25صفحة في الدقيقة ()A4 26 ،صفحة في الدقيقة ()A5R 46 ،صفحة في الدقيقة ()A5،
 23صفحة في الدقيقة ()A6

* على وجه واحد

زمن خروج النسخة األولى
(A4؛ باألبيض واألسود/باأللوان)
دقة النسخ (نقطة لكل بوصة)
النُّسخ المتعددة

ما يصل إلى  999نسخة

كثافة النسخ

تلقائي أو يدوي ( 9مستويات)

التكبير

معدل التكبير/التصغير المتغير %25 :إلى ( %400بزيادات قدرها )%1
عمليات التصغير/التكبير المحددة مسبقًا،%141 ،)1:1( %100 ،%70 ،%50 ،%25 :
%400 ،%200
ضبط نسب التصغير/التكبير مسبقًا حسب المنطقة ،الطباعة على الوجهين ،ضبط الكثافة،
تحديد النوع األصلي ،وضع التوقف ،مستندات أصلية على الوجهين ،تكوين المهمة N ،على
 ،1ترقيم الصفحات ،ترقيم مجموعة النسخ ،الوضوح ،إزالة اإلطار ،العالمة المائية اآلمنة،
تاريخ الطباعة ،نسخ بطاقة الهوية ،تجاوز الصفحات الفارغة ،وضع األلوان ،نسخة محفوظة،
عينة النسخ

أنواع الوسائط المدعومة

الدرج متعدد األغراض:
رقيق ،عادي ،ثقيلُ ،معاد تدويره ،ملون ،شفاف،
مثقوب مسبقًا ،سندات ،ملصقات ،ظرف
علبة الورق:
رقيق ،عادي ،ثقيلُ ،معاد تدويره ،ملون ،مثقوب مسبقًا ،سندات ،ظرف*

ميزات النسخ

أحجام الوسائط المدعومة

الدرج متعدد األغراض:
الحجم القياسي،A4 : A5،A5R ، ،A6 B5،
الحجم المخصص 148,0 × 98,0 :مم إلى  355,6 × 216,0مم
األظرف COM10 :رقم 10،Monarch ، ،DL ISO-C5
الحجم المخصص لألظرف 148,0 × 98,0 :مم إلى  355,6 × 216,0مم
علبة الورق:
الحجم القياسي،A4 : A5،A5R ، ،A6 B5،
الحجم المخصص 190,5 × 98,0 :مم إلى  355,6 × 216,0مم
األظرف COM10 :رقم 10،Monarch ، ،DL ISO-C5

مواصفات المسح الضوئي
النوع القياسي

أوزان الوسائط المدعومة

الدرج متعدد األغراض 60 :إلى  220جم/م²
العلبة 60 :إلى  163جم/م²
الطباعة على الوجهين 60 :إلى  163جم/م²

وقت اإلحماء

ثوان أو أقل *
وضع بدء التشغيل السريع4 :
ٍ
(ينطبق على )C357i/C257i

ثوان أو أقل
 :iR-ADV DX C357iحوالى 5,16,9/
ٍ
ثوان أو أقل
 :iR-ADV DX C257iحوالى 6,99,4/
ٍ
× 300 ،600 × 600 600

وحدة التغذية التلقائية بالمستندات على الوجهين األحادية التمرير* [وجهان إلى وجهين
(تلقائي)]
* يتم دعم الكشف عن التغذية متعددة الورق لوحدة التغذية.

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

 100ورقة

النسخ األصلية واألوزان المقبولة

السطح الزجاجي :الورق والكتب واألشياء ثالثية األبعاد
وزن وسائط وحدة التغذية بالمستندات:
المسح الضوئي على وجه واحد 42 :إلى  128جم/م( ²باألبيض واألسود)،
 64إلى  128جم/م( ²باأللوان)
المسح الضوئي على الوجهين 50 :إلى  128جم/م² (أبيض وأسود)،
 64إلى  128جم/م( ²ألوان)

*/iR-ADV DX C357i :C257iالوقت منذ تشغيل الجهاز حتى تجهيز النسخة (من دون حجز الطباعة)
* :iR-ADV DX C357Pالوقت منذ تشغيل الجهاز حتى تجهيز النسخة
(من دون حجز الطباعة)

أحجام الوسائط المدعومة

األبعاد (العرض × العمق × االرتفاع)

/iR-ADV DX C357iC257i× 658 × 519 :  638مم
iR-ADV DX C357P 525 × 658 × 519 :مم

حجم المسح الضوئي على السطح الزجاجي :ما يصل إلى  × 216,0 355,6مم
حجم وسائط وحدة التغذية بالمستندات:
،A4 ،A5R ،A6 ،B5
الحجم المخصص 128,0 × 48,0 :مم إلى × 216,0  355,6مم
بطاقة األعمال 85,0 × 48,0 :مم إلى × 55,0  91,0مم

مساحة التركيب (العرض × العمق)

األساسي× 852 :  908مم (مع تمديد الدرج متعدد األغراض  +فتح علبة الورق)
المكون بالكامل 908 × 1407 :مم (وحدة إنهاء التدبيس  + Z1تمديد الدرج متعدد
َّ
األغراض  +فتح علبة الورق)

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

الوزن

/iR-ADV DX C357i :C257iحوالى  48كجم (بما في ذلك مسحوق الحبر)
 :iR-ADV DX C357Pحوالى  41كجم (بما في ذلك مسحوق الحبر)

اإلرسال (× 300  300نقطة لكل بوصة):
ما يصل إلى /95 190عندما يكون خيار تحديد اللون تلقائيًا "متوقفًا عن التشغيل"
المسح الضوئي على وجه واحد95 :
المسح الضوئي على الوجهين190 :
عندما يكون خيار تحديد اللون تلقائيًا "قيد التشغيل":
المسح الضوئي على وجه واحد50 :
المسح الضوئي على الوجهين100 :
النسخ:
أولوية سرعة المسح الضوئي ( 600 × 300نقطة لكل بوصة):
المسح الضوئي على وجه واحد50 :
المسح الضوئي على الوجهين100 :
أولوية جودة السرعة ( 600 × 600نقطة لكل بوصة):
المسح الضوئي على وجه واحد30 :
المسح الضوئي على الوجهين50 :

دقة المسح الضوئي (نقطة لكل بوصة)

المسح الضوئي للنسخ :ما يصل إلى 600 × 600
المسح الضوئي لإلرسال( :الدفع) ما يصل إلى 600 × 600
(/SMB/FTP/WebDAVفاكس اإلنترنت)( ،السحب) ما يصل إلى 600 × 600
المسح الضوئي للفاكس :ما يصل إلى 600 × 600

مواصفات سحب المسح الضوئي

 Colour Network ScanGear2.لكل من  TWAINوWIA
أنظمة التشغيل المدعومة: /Windows®7/8.1/10/Server2008Server2008
/R2/Server2012Server2012 R2Server 2016/
اعتبارً ا من فبراير 2020
المسح الضوئي بالدفع ،المسح الضوئي بالسحب ،المسح الضوئي إلى العلبة ،المسح الضوئي
إلى المساحة المتقدمة ،المسح الضوئي إلى الشبكة ،المسح الضوئي إلى جهاز ذاكرة ،USB
المسح الضوئي إلى األجهزة المحمولة ،المسح الضوئي إلى الشبكة السحابية (uniFLOW
 - Onlineاختياري)

*الوقت منذ تشغيل الجهاز حتى ظهور رمز النسخ وتم تمكينه ليعمل على شاشة اللوحة التي تعمل باللمس.

ثوان أو أقل
من وضع السكون10 :
ٍ
ثوان أو أقل *
من التشغيل10 :
ٍ

مواصفات الطباعة
سرعة الطباعة*

iR-ADV DX C35AG39C357i/DX C357P :
 35صفحة في الدقيقة ()A4 26 ،صفحة في الدقيقة ()A5R 61 ،صفحة في الدقيقة ()A5،
 23صفحة في الدقيقة ()A6
iR-ADV DX C257i
 25صفحة في الدقيقة ()A4 26 ،صفحة في الدقيقة ()A5R 46 ،صفحة في الدقيقة ()A5،
 23صفحة في الدقيقة ()A6
* على جانب واحد

سرعة الطباعة على الوجهين ()A4/LTR

C357i :باألبيض واألسود  35صورة في الدقيقة 36/صورة في الدقيقة،
باأللوان  35صورة في الدقيقة 36/صورة في الدقيقة
 :C257iباألبيض واألسود  25صورة في الدقيقة 26/صورة في الدقيقة،
باأللوان  25صورة في الدقيقة 26/صورة في الدقيقة

دقة الطباعة (نقطة لكل بوصة)

 600 × 600إلى × 1200 ( 1200مكافئ)

لغات وصف الصفحة

القياسية،UFR II : ،PCL6Adobe® PostScript® 3TM

الطباعة المباشرة
الطباعة من األجهزة المحمولة والشبكة السحابية

أنواع الملفات المدعومة TIFF :و JPEGو PDFو EPSوXPS
 AirPrintو Mopriaو Universal Print by MicrosoftوCanon 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 الشبكة السحابية
بنا ًء على متطلباتك.
يُرجى االتصال بمندوب المبيعات لديك لمزيد من المعلومات
خطوط :PS 136 Roman
خطوط :PCL،93Roman 10خطوط  ،Bitmapخطان للتمييز الضوئي للحروف،
1
Andalé Mono WT J/K/S/T*
2
(اليابانية والكورية والصينية ال ُمبسَّطة والتقليدية) ،خطوط الرمز الشريطي*

ميزات الطباعة

الطباعة اآلمنة ،العالمة المائية اآلمنة ،الرأس/التذييل ،تخطيط الصفحة ،الطباعة على
الوجهين ،تقليل مسحوق الحبر ،طباعة الملصقات ،فرض إيقاف الطباعة ،تاريخ الطباعة،
الطباعة المجدولة ،الطباعة باستخدام طابعة افتراضية

الخطوط

* 1مجموعة خطوط  PCLالدولية  A1االختيارية مطلوبة.
* 2مجموعة طباعة الرموز الشريطية  D1االختيارية مطلوبة.

مالحظة:
بطاقة األعمال 80 :إلى  220جم/م²
العرض األصلي أضيق من A6 باستثناء بطاقة األعمال 50 :إلى  128جم/م²

أسلوب المسح الضوئي

مواصفات اإلرسال
الوجهة

القياسية :البريد اإللكتروني/فاكس اإلنترنت (،)SMTP ،SMB3.0 ،FTP ،WebDAV
علبة البريد
اختياري :فاكس  G3الفائق ،فاكس ( IPللطراز iR-ADV DX C357i)C257i/

دفتر العناوين

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

دقة اإلرسال (نقطة لكل بوصة)

الدفع :ما يصل إلى 600 × 600
السحب :ما يصل إلى 600 × 600

بروتوكول االتصاالت

TCP( S)IP/WebDAV ،
TCP( F)IP/ MB3.0 ،
الملف TP :
البريد اإللكتروني/فاكس اإلنترنتSMTP :POP3 ،

تنسيق الملفات

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

ميزات اإلرسال العام

تحديد النوع األصلي ،مستندات أصلية على الوجهين ،ضبط الكثافة ،الوضوح ،إزالة اإلطار،
تكوين المهمة ،اإلرسال المتأخر ،المعاينة ،إشعار إتمام المهمة ،اسم الملف ،الموضوع/
الرسالة ،الرد ،أولوية البريد اإللكتروني ،تقرير اإلرسال ،اتجاه المحتوى األصلي ،تجاوز
الصفحات الفارغة

الفئة imageRUNNER ADVANCE
DX C257/C357 Series

المواصفات
الفنية
مواصفات الفاكس
أقصى عدد لخطوط االتصال

(اختياري)
( 2الخط الثاني اختياري)

سرعة المودم

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

معدل استهالك الطاقة

الحد األقصى :حوالى  1500وات
النسخ (/iR-ADV DX C357i C257iمع المسح الضوئي المستمر لوحدة التغذية التلقائية
1
بالمستندات على الوجهين) 575,4 :وات*
الطباعة ([ )iR-ADV DX C357Pالطباعة عبر شبكة ( LANوضع األلوان ،على
1
الوجهين ،مع وحدة تغذية العلبة  488,5 :])AK1وات*
1
وضع االستعداد :حوالى  40,3وات*
*2
وضع السكون :حوالى  0,8وات

طريقة الضغط

MHMR ،MMR ،JBIG ،

الدقة (نقطة لكل بوصة)

( 400 × 400دقة فائقة للغاية)( 400 × 200 ،دقة فائقة)( 200 × 200 ،دقة عالية)،
( 100 × 200دقة عادية)

حجم اإلرسال/التسجيل

،A4 ،*A5 ،*A6 /*B5،A4 ،A5 B5

*1القيمة المرجعية :قياس وحدة واحدة
*2ال يتوفر وضع السكون بمعدل  0,8وات في كل الظروف بسبب إعدادات معينة.

ذاكرة الفاكس

ما يصل إلى  30000صفحة ( 2000مهمة)

االستهالك النموذجي للكهرباء (:*)TEC
iR-ADV DX C357i/C357P 0,35 :كيلووات في الساعة
:iR-ADV DX 257i  0,23كيلووات في الساعة

االتصال السريع

الحد األقصى 200

اتصاالتِ /وجْ هات المجموعة

الحد األقصى  199اتصاالً

البث المتتالي

*يتم اإلرسال بمقاس A4

*وفقًا لبرنامج USA Energy Star 3.0

مستويات الضوضاء

الحد األقصى  256عنوانًا

النسخ االحتياطي للذاكرة

نعم

ميزات الفاكس

اسم المرسِل ( ،)TTIتحديد خط الهاتف (عند إرسال فاكس) ،اإلرسال المباشر،
اإلرسال المتأخر ،المعاينة ،إشعار إتمام المهمة ،تقرير اإلرسال ،توقف اإلرسال ،البث
المتتالي ،إرسال كلمة المرور/العنوان الفرعي ،علبة البريد السرية ،تسجيل دخول  2على 1

علبة البريد (العدد المعتمد)

 100علبة وارد خاصة بالمستخدم،
علبة وارد واحدة لالستالم في الذاكرة،
 50علبة وارد للفاكس السري
تخزين  10000صفحة ( 2000مهمة) بحد أقصى

المساحة المتقدمة

بروتوكول االتصاالت SMB :أو WebDAV
كمبيوتر العميل المدعومWindows® 8.1/10:
االتصاالت المتزامنة (الحد األقصى)SMB :WebDAV ،64 :3 :

مستوى طاقة الصوت (LWA*)m ،
الوضع النشط (أبيض وأسود) (على وجه واحد):
/iR-ADV DX C357iC357P 6,5 :بل ،كيلوفولت 0,3/بل
:iR-ADV DX C257i 6,2بل ،كيلوفولت 0,3/بل

*القيمة المرجعية :قياس وحدة واحدة فقط وفقًا لمعيار  ISO7779الذي تم وصفه مع معيار  ISO9296لعام
()2017

ضغط الصوت ()LpAm
وضع المتفرج:
الوضع النشط (أبيض وأسود) (على وجه واحد):
/iR-ADV DX C357iC357P 52 :ديسيبل*
iR-ADV DX C257i 49 :ديسيبل*
وضع االستعداد:
iR-ADV DX C357i/C357P/C257i 8 :ديسيبل

مواصفات التخزين

*القيمة المرجعية :قياس وحدة واحدة فقط وفقًا لمعيار  ISO7779الذي تم وصفه مع معيار  ISO9296لعام
()2017

المعايير

Blue Angel

المساحة المتوفرة على القرص للمساحة المتقدمة

حوالى  16جيجابايت

المواد المستهلكة

ميزات المساحة المتقدمة

مصادقة لتسجيل الدخول إلى المساحة المتقدمة ،وظيفة الفرز ،طباعة ملف  PDFباستخدام
كلمة مرور ،دعم مدير التدقيق اآلمن من  ،imageWAREالبحث ،معاينة الملف،
إدارة المصادقة ،متاحة على الشبكة العامة ،إرسال  ،URIالتخزين االحتياطي/االستعادة

خراطيش مسحوق الحبر

مسحوق الحبر  C-EXV 55باللون األسود/السماوي/األرجواني/األصفر

مسحوق الحبر (اإلنتاجية ال ُمقدرة بمعدل تغطية )%5

مسحوق الحبر  C-EXV 55باللون األسود 23000 :صفحة
مسحوق الحبر  C-EXV 55باللون السماوي/األرجواني/األصفر 18000 :صفحة

إدارة البرامج والطابعة

المصادقة مع
التحكم في الوصول

مصادقة المستخدم (تسجيل الدخول بالصورة ،تسجيل الدخول بالصورة ورمز ،PIN
تسجيل الدخول بالبطاقة ،تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور ،تسجيل الدخول على
مستوى الوظيفة ،تسجيل الدخول على جهاز المحمول) ،مصادقة معرف القسم (تسجيل الدخول
بمعرف القسم ورمز  ،PINتسجيل الدخول على مستوى الوظيفة)uniFLOW Online ،
( Expressتسجيل الدخول برمز  ،PINتسجيل الدخول بالصورة ،تسجيل الدخول بالصورة
ورمز  ،PINتسجيل الدخول بالبطاقة ،تسجيل الدخول بالبطاقة ورمز  ،PINتسجيل الدخول
باسم المستخدم وكلمة المرور ،تسجيل الدخول بمعرف القسم ورمز  ،PINتسجيل الدخول
على مستوى الوظيفة) ،نظام إدارة الوصول (التحكم في الوصول)

للحصول على معلومات مفصلة ،يُرجى زيارة موقعنا اإللكتروني
https://www.canon-europe.com/business/
 Universal Login Manager()ULM
برنامج *uniFLOW Online Express

أدوات اإلدارة عن بُعد

أمان المستند

أمان الطباعة (الطباعة اآلمنة ،الطباعة اآلمنة المشفرة ،فرض إيقاف الطباعة ،الطباعة اآلمنة
مع *uniFLOW ،)1أمان استقبال البيانات (علبة وارد للفاكس السري ،إعادة توجيه
المستندات المستلمة تلقائيًا) ،أمان المسح الضوئي (ملف  PDFمشفر ،توقيع الجهاز
/PDF ،XPSتوقيع المستخدم /PDF،XPSAdobe LiveCycle® Rights
 ،)Management ES2.5 Integrationأمان العلبة (حماية علبة البريد بكلمة مرور،
التحكم المتقدم للوصول إلى المساحة) ،أمان إرسال البيانات (إعداد طلب إدخال كلمة المرور
عند اإلرسال ،وظائف إرسال البريد اإللكتروني/الملف المقيدين ،تأكيد رقم الفاكس ،إتاحة/تقييد
عمليات اإلرسال عبر برنامج تشغيل الفاكس ،إتاحة/تقييد اإلرسال من المحفوظات ،دعم S/
 ،)MIMEتتبع المستندات (العالمة المائية اآلمنة)

برنامج iW Management Console
الصيانة اإللكترونية
نظام تسليم المحتوى

أمان الشبكة

،TLS 1.3 ،FTPS ،IPSecمصادقة ،IEEE802.1X SNMPاإلصدار ،3.0
وظيفة جدار الحماية (تصفية عناوين /IP ،)MACدعم الشبكة الثنائية (شبكة  LANسلكية/
شبكة  LANالسلكية ،شبكة  LANسلكية/شبكة  LANسلكية) ،تعطيل الوظائف غير
المستخدمة (تمكين/تعطيل البروتوكوالت/التطبيقات ،تمكين/تعطيل واجهة المستخدم البعيدة،
تمكين/تعطيل واجهة  ،)USBفصل الفاكس  G3من شبكة  ،LANفصل منفذ  USBمن
شبكة  ،LANمنع تلف الملفات المخزنة في العلبة المتقدمة في الطابعة متعددة الوظائف،
المسح الضوئي واإلرسال ،مخاوف من الفيروسات عند استقبال البريد اإللكتروني

أمان الجهاز

حماية بيانات محرك القرص الصلب (تشفير بيانات محرك القرص الصلب (التحقق من صحة
 ،)FIPS140-2إزالة استبدال بيانات محرك القرص الصلب ،قفل محرك القرص الصلب)،
تهيئة محرك القرص الصلب القياسي ،الوحدة النمطية للنظام األساسي الموثوق به (،)TPM
وظيفة إخفاء سجل المهمة ،حماية سالمة برنامج األجهزة متعددة الوظائف ،التحقق من سالمة
برنامج األجهزة متعددة الوظائف (التحقق من النظام عند التشغيل ،اكتشاف التدخل في وقت
التشغيل) ،االمتثال للمعيار ( IEEE2600.2شهادة المعايير العامة) (قيد التقييم)

إدارة األجهزة وتدقيقها

كلمة مرور المسؤول ،الشهادة الرقمية وإدارة المفاتيح ،سجل التدقيق ،التعاون مع نظام تدقيق
األمان الخارجي (معلومات األمان وإدارة األحداث) ،تسجيل بيانات الصورة ،إعداد سياسة
األمان
إدارة الجهاز وكلمات مرور إدارة األمان

المواصفات األمنية

*1يلزم uniFLOW OnlineuniFLOW/

المواصفات البيئية
بيئة التشغيل

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

مصدر الطاقة

 240 - 220فولت50 ، 60/هرتز 3,9 ،أمبير

التتبع وإعداد التقارير

*لمزيد من المعلومات ،يرجى العودة إلى
uniFLOW Online Express
uniFLOW Online

برنامج المسح الضوئي

Network ScanGear

النظام األساسي

( MEAPالنظام األساسي للتطبيقات المضمنة متعددة الوظائف)

نشر المستندات

( Kofax PowerPDFاختياري)

خيارات اإلمداد بالورق
وحدة العلبة AE1

سعة الورق 550 :ورقة ( 80جم/م)²
نوع الورق :رقيق ،عادي ،ثقيلُ ،معاد تدويره ،ملون ،مثقوب مسبقًا ،سندات
حجم الورقA4 :A5R ،،B5 ،
الحجم المخصص 190,5 × 98,0 :مم إلى  355,6 × 216,0مم
وزن الورق 60 :إلى  163جم/م²
مصدر الطاقة :من الوحدة الرئيسية
األبعاد (العرض × العمق × االرتفاع) 159 × 508 × 511 :مم (في حالة التوصيل
بالوحدة الرئيسية)
الوزن :حوالى  10كجم

وحدة تغذية العلبة AJ1

سعة الورق 550 :ورقة ( 80جم/م)²
نوع الورق :رقيق ،عاديُ ،معاد تدويره ،ثقيل ،ملون ،مثقوب مسبقًا ،سندات
حجم الورقA4 :A5R ،B5 ،
الحجم المخصص 190,5 × 98,0 :مم إلى  355,6 × 216,0مم
وزن الورق 60 :إلى  163جم/م²
مصدر الطاقة :من الوحدة الرئيسية
األبعاد (العرض × العمق × االرتفاع) 425 × 508 × 511 :مم (في حالة التوصيل
بالوحدة الرئيسية)
الوزن :حوالى  16كجم

وحدة تغذية العلبة AK1

سعة الورق 3 :علب سعة  550ورقة ( 80جم/م)²
نوع الورق :رقيق ،عاديُ ،معاد تدويره ،ثقيل ،ملون ،مثقوب مسبقًا ،سندات
حجم الورقA4 :A5R ،B5 ،
الحجم المخصص 190,5 × 98,0 :مم إلى  355,6 × 216,0مم
وزن الورق 60 :إلى  163جم/م²
مصدر الطاقة :من الوحدة الرئيسية
األبعاد (العرض × العمق × االرتفاع) 425 × 508 × 511 :مم (في حالة التوصيل
بالوحدة الرئيسية)
الوزن :حوالى  19كجم

الفئة imageRUNNER ADVANCE
DX C257/C357 Series

المواصفات
الفنية
خيارات اإلخراج*

* قد تختلف سعة الورق باختالف نوع/حجم الورق.

وحدة إنهاء التدبيسZ1-

سعة الدرج ( 80جم/م:)²
،A4 A5A5R ،A6 ،B5 ، 500 :ورقة
وزن الورق 60 :إلى  220جم/م²
موضع التدبيس :الزاوية
سعة التدبيس:
،A4 :B5  30ورقة ( 60إلى  105جم/م)²
مصدر الطاقة :من الوحدة الرئيسية
األبعاد (العرض × العمق × االرتفاع)× 555 : × 459  301مم (حجم الوحدة)
الوزن :حوالى  14كجم

وحدات قراءة البطاقات

تتوفر وحدات قراءة البطاقات المختلفة مثل  .MiCard Plusيُرجى االتصال بمكتب
 Canonالمحلي لمزيد من التفاصيل.
قارئ بطاقات النسخ F1
وحدة قراءة بطاقات النسخ المرفقة B5

ملحقات األجهزة

خيارات النظام ووحدة التحكم
ملحقات الطباعة

مجموعة خطوط  PCLالدولية A1

طباعة الرموز الشريطية

مجموعة طباعة الرموز الشريطية D1

ملحقات النظام

مجموعة واجهة التحكم في النسخ A1
مجموعة التوصيل  A2 -لتقنية  Bluetoothمنخفضة الطاقة
مجموعة  - NFCE1
مجموعة الواجهة التسلسلية K3 -

ملحقات الفاكس

لوحة فاكس  G3الفائقة AT1 -
لوحة فاكس الخط الثاني  G3الفائقة AT1 -
مجموعة الفاكس عن بُعد A1
مجموعة توسعة فاكس PB1 I

ملحقات إمكانية الوصول

مقبض الوصول إلى وحدة التغذية التلقائية بالمستندات A1

المواد المستهلكة

خرطوشة التدبيس P1

خيارات أخرى

لقة التي أوالظاللتكتف األنه
يم أكثرام الوسائحة أن في
أن ألصلية والية والميم الة.

البرامج والحلول

شهادات االعتماد والتوافق
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