i-SENSYS X C1127P

מכשיר חכם ויעיל המאפשר
ליהנות מתדפיסים עשירים
בצבעים
הרחב את היצע המדפסות שלך באמצעות מדפסת קומפקטית להדפסה בצבע עד לגודל A4

פרודוקטיביות

שליטה ותחזוקה

קישוריות

עיצוב קומפקטי

אבטחה

i-SENSYS X C1127P
קישוריות

פרודוקטיביות
•הגדרה מהירה ופשוטה של המכשיר
•מסך מגע חכם
•אפשרויות ניתנות להתאמה אישית באמצעות ספריית אפליקציות
•הדפסה דו-צדדית אוטומטית

שליטה ותחזוקה

•הדפס מכל מקום באמצעות המכשיר הנייד שברשותך
•תאימות לMopria- ,ל ,Apple Air Print-לGoogle Cloud-
 Printולאפליקציית Canon PRINT Business
•קישוריות לענן באמצעות
•תוכנת uniFLOW Online

אבטחה
•אימות משתמשים מובנה מאבטח את הגישה למכשיר
•פונקציית 'הדפסה מאובטחת' מונעת צפייה לא מורשית בחומר
המודפס
•פונקציית 'אימות מערכת באתחול' מגינה על פעולתו התקינה
של המכשיר

•אפשרויות תוכנה המבוססות על ענן ועל שרתים מאפשרות לרכז
את השליטה בצי המכשירים
•פתרונות גמישים לניהול משתמשים עבור מנהלים עסקיים
ומחלקות IT
•קבל גישה מרחוק לפונקציות שליטה במדפסת
•צג מצב טונר מפחית את זמן ההשבתה

עיצוב קומפקטי
•גודל המתאים להתקנה שולחנית מאפשר להתקין את המכשיר
בקלות בכל משרד
•מגירות אופציונליות נוספות מאפשרות לשפר את קיבולת הזנת
הנייר
•מחסנית בעיצוב  All-in-Oneמגדילה את קיבולת הטונר

עובדות מהירות
i-SENSYS X C1127P
• 27עמודים לדקה (,)A4  49עמודים לדקה ( A5לרוחב)
•מסך מגע  TFT LCDבגודל  5אינץ' 12.7/ס"מ
•רזולוציית הדפסה :עד 1,200 x 1,200 dpi
•הדפסה דו-צדדית אוטומטית
•קישוריות רשת ,Wi-Fi , ,USBקוד  QRוNFC-
•קיבולת הזנת נייר מרבית 850 :דפים

שירותים
מאפיינים בסיסיים
בצע פעולות משרדיות שגרתיות בצורה קלה
ומאובטחת ,תוך שימוש בתוכנות המוטבעות כולל
 uniFLOW Online Expressושירותים זמינים אחרים
המציעים תחזוקה ותמיכה מלאות של מכשירים

התאמה אישית
תוכנה
חומרה

שירותים

מאפיינים משופרים
הרחב את יכולות הענן באמצעות ,uniFLOW Online
מערכת ניהול ההדפסות הכוללת של Canon

בחר בשירות בהתאמה אישית לצרכים העסקיים שלך
על ידי הסרת הנטל המיותר של ניהול הדפסות .התייעץ
עם המומחים של  Canonלגבי הדרישות הספציפיות
שלך כדי למצוא את האפשרות המתאימה לשירותי
הדפסה מנוהלים

i-SENSYS X C1127P

מפרט טכני

מנגנון מדפסת
מהירות הדפסה

תכונות כלליות
חד-צדדית:עד  27עותקים לדקה ()A4עד  49עותקים לדקה (A5
לרוחב)
דו-צדדית :עד  24.5עותקים לדקה ()A4

שיטת הדפסה

הדפסת קרן לייזר בצבע

רזולוציית הדפסה

עד 1200 x 1200 dpi

זמן התחממות

כ 13 -שניות או פחות מרגע ההפעלה

זמן הפקת דף ראשון

בצבע :כ 8.6-שניות או פחות
בשחור-לבן :כ 7.7-שניות או פחות

נפח הדפסה חודשי מומלץ

 750 - 4,000עותקים בחודש

מחזור פעילות

מקס'  50,000עותקים בחודש

דרישות מתח

 220-240V( 50/60Hz ,)±10%()±2Hz

צריכת חשמל

מקסימום :כ 1,380W -או פחות
הדפסה בפועל ,כ470W -
מצב המתנה :כ 17.0W -או פחות
מצב שינה :כ 0.6W -או פחות
7
צריכת חשמל אופיינית (:)TEC  0.31קוט"ש/שבוע
למידע מפורט הקשור לרגולציה של  ,Lot26עבור אלhttp://www. :
canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

רמת רעש

3
עוצמת קול
מצב פעיל :חד-צדדי  63 dBאו פחות  /דו-צדדי  64 dBאו פחות
מצב המתנה 42 dB :או פחות

1

שולי הדפסה

 5מ"מ למעלה ,למטה ,בצד שמאל ובצד ימין

תכונות הדפסה מתקדמות

הדפסה מאובטחת
הדפס מהתקן אחסון  USB(/JPEG/TIFF)PDF
2
הדפסת ברקוד
הדפסה בנגיעה ()NFC
תמיכה בGoogle Cloud Print-
iOS ,AirPrint :אפליקציית Canon PRINT Business
AndroidMopria certified : ,,Canon Print Service Plug-in
אפליקציית Canon PRINT Business

הזנת נייר (סטנדרטי)

מגירה ל 250-גיליונות
מגש רב-תכליתי ל 50-גיליונות

הזנת נייר (אופציונלי)

מגירה ל 550-גיליונות

טיפול במדיה

לחץ קול
מצב פעיל :חד-צדדי  / 48 dBדו-צדדי  9 dB
4
מצב המתנה28 dB :
3

מידות (רוחב  xעומק  xגובה)

 476מ"מ  469 xמ"מ  379 xמ"מ

משקל

כkg 19.0 -

סביבת הפעלה

 50( 3עד 86°F)
טמפרטורה 10 :עד  0°C
לחות 20 :עד  80%לחות יחסית (ללא עיבוי)

לוח בקרה

מסך מגע  LCDצבעוני בגודל  12.7ס"מ

מהירות מעבד

800MHz x 2

בקר
זיכרון

1GB

שפות מדפסת

 ,UFRIIPCL5c ,PCL6 ,4Adobe® PostScript3

גופנים

 93גופני  ,PCL 136גופני PS

ממשק וקישוריות

 ,USB 2.0 Hi-Speed,10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T
 ,Wireless 802.11b/g/nWireless Direct Connection

תוכנה וניהול מדפסת

מגש רב-תכליתי:
 ,A4 ,A5( A5לרוחב), ,B5 ,Legal ,Letter ,Executive,Statement
 ,OFFICIO ,B-OFFICIO ,M-OFFICIO ,GLTR ,GLGL,Foolscap
 ,16Kגלויה ,חוצץ,
מעטפה ( ,COM10 ,DL ,C5,)Monarch
גדלים מותאמים אישית :מינ'  76.2 127 xמ"מ מקס'  216.0355.6 x
מ"מ.

ממשק משתמש מרוחק (,)RUI
ניהול מזהי מחלקה,
צג מצב טונר,
 :iW Management Consoleתוכנה מבוססת שרת לניהול מרכזי
של צי מכשירים
eMaintenance RDS :מוטבע מאפשר שירותי eMaintenance
מרחוק כמו קריאת מונים ,ניהול אוטומטי של חומרים מתכלים ואבחון
מרחוק.
 / Universal Log-in Manager / uniFLOW onlineuniFLOW
 / online Expressתאימות ל / uniFLOW-ספריית אפליקציות

תאימות למערכות הפעלה

מגירה (אופציונלית):
 ,A4 ,A5 ,B5 ,Legal ,Letter ,Executive ,Statement,OFFICIO
 ,B-OFFICIO ,M-OFFICIO ,GLTR ,GLGL ,Foolscap,16K
גלויה ,מעטפה ( ,COM10 ,DL,)C5
גדלים מותאמים אישית :מינ'  100 148 xמ"מ מקס'  216.0355.6 x
מ"מ.

 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7®Server
 / 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012/ Server® 2008R2
Server® 2008
 Mac OS Xגרסה  10.9.5או גרסה מתקדמת יותר Mac OS 10.15 /
או גרסה מתקדמת יותר
LinuxCitrix/5

חומרים מתכלים

פלט נייר

 150גיליונות

סוגי מדיה

נייר רגיל ,נייר ממוחזר ,נייר כבד ,נייר דק ,נייר צבעוני ,נייר מבריק,
מדבקות ,גלויות ,מעטפות

גודלי מדיה

מגירה (סטנדרטית):
 ,A4 ,A5( A5לרוחב), ,B5 ,Legal ,Letter ,Executive,Statement
 ,OFFICIO ,B-OFFICIO ,M-OFFICIO ,GLTR ,GLGL,Foolscap
 ,16Kגלויה,
מעטפה ( ,COM10 ,DL,)C5
גדלים מותאמים אישית :מינ'  100 148 xמ"מ מקס'  216.0355.6 x
מ"מ.

משקלי מדיה

מגירה (סטנדרטית ואופציונלית) 60 :עד  163גר' למ"ר
(עד  200גר' למ"ר באמצעות נייר מבריק)
מגש רב-תכליתי 60g/m² :עד g/m² 176
(עד  200גר' למ"ר באמצעות נייר מבריק)

הדפסה דו-צדדית

אוטומטית
מגירה (סטנדרטית ואופציונלית):
 ,A4 ,B5 ,Legal ,Letter ,Executive ,OFFICIO,B-OFFICIO
 ,M-OFFICIO ,GLTR ,GLGL ,Foolscap16K
גודל מתאים אישית  -מינ'  176 250 xמ"מ
מקס'  215.9 355.6 xמ"מ
 60עד  200גר' למ"ר

מחסניות All-in-One

 7,600( Tעמודים)6
טונר שחור  09
 5,900( Tעמודים)6
טונר ציאן  09
 5,900( Tעמודים)6
טונר מגנטה  09
 5,900( Tעמודים)6
טונר צהוב  09

אביזרים/אפשרויות
פריטים

( CST.Feeding Module-AF1מגירה ל 500-גיליונות)
Barcode Printing Kit-E1E
( MiCard Multiקורא כרטיסים לזיהוי עם  RFIDאו כרטיסים מגנטיים
עם )uniFLOW
( Micard Plusקורא כרטיסים לזיהוי עם  RFIDאו כרטיסים מגנטיים
עם )uniFLOW
MiCard Attachment Kit-B1

הערות:
[]1

מחזור הפעילות מוגדר כמספר המרבי של דפים מודפסים לחודש בעל שיא יחיד .כל שימוש מעל מחזור
הפעילות המומלץ עלול לקצר את חיי המוצר

[]2

נדרש האביזר Barcode Printing Kit-E1E

[]3

פליטת הרעש המוצהרת תואמת לתקן ISO 9296

[]4

נתמך על-ידי פקודות בלבד .נדרש מנהל התקן של צד שלישי או הדפסה ישירה מתוך אפליקציה.

[]5

הפצה באינטרנט בלבד .מנהל ההתקן יהיה זמין החל מהמחצית השנייה של שנת .2020

[]6

מבוסס על ISO/IEC 19798

[]7

בהתאם ל  US ENERGY STAR®-גרסה .3.0

תוכנות ופתרונות

תאימות
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