סדרת imagePRESS C10010VP

ציון דרך חדשה באבולוציה של
מכונות לדפוס דיגיטלי בצבע.
מסייעת לך לשאוף ליותר
תוכננה לאופטימיזציה מלאה של הפרודוקטיביות בסביבות המתאפיינות בנפחי דפוס גבוהים ,כדי
שתמיד תוכל לספק את ההזמנות בזמן ובאיכות הגבוהה ביותר.

פרודוקטיביות
•אתה מוזמן ליהנות מפרודוקטיביות מקסימלית באמצעות קיבולת נייר של  10,000דפים ומהירויות הדפסה עד  100עמודים לדקה ,הנשמרות אפילו בעת שימוש במדיה במשקלים
ובמרקמים שונים ,הודות לזוג יחידות קיבוע .ניתן לפרוק ולטעון את יחידת הערימה האופציונלית בקיבולת גבוהה במהלך עבודת הדפסה וכך להבטיח יכולת הדפסה מסביב לשעון

הפוך את עבודת הדפוס ליעילה יותר
•קיבולת הזנת נייר של  10,000דפים
•הדפסה דו-צדדית אוטומטית על גיליון ארוך עד
 762מ"מ
•מהירויות הדפסה עד  100עמודים לדקה (או 90
עמודים לדקה בדגם )C9010VP
•יחידת ערימה בקיבולת גבוהה מאפשרת הדפסה
מסביב לשעון
•חיישן מדידת צבעים פנימי להתאמת צבעים
•שידה לתמיכה בגיליונות ארוכים עבור סביבות
להדפסת שלטים המתאפיינות בנפחי דפוס גבוהים

הדפסת תמונות באיכות גבוהה
ועקבית שלA+
• ,400 x 2,400 dpi
2
•אפשרויות רב גוניות לתבניות מסך ,כולל תבנית ברירת
המחדל של  190נקודות והתבנית החדשה של 200
שורות ,להדפסת תמונות באיכות גבוהה
•לייזר בטכנולוגיית  R-VCSELלתמונות חדות וברורות
•סובלנות של  +/- 0.5מ"מ לשגיאות רישום מלפנים
לאחור
•תיקון צבעים בטכנולוגיית Multi-D.A.T.להבטחת
צבעים עקביים

עמידה בדרישות מגוונות
•אתה מוזמן ליהנות מהדפסה באיכות גבוהה על
גבי מדיה עבה ,ארוכה ,סינתטית ובעלת מרקם ,וכן
מהדפסה על גבי מדיה במשקל של  400גר' למ"ר
ובאורך של  1,300מ"מ לכל היותר
•תמיכה במדיה באורך של  1,300מ"מ לכל היותר
(חד-צדדי)
•טווח משקלי מדיה בין  60גר' למ"ר עד  400גר' למ"ר
•תמיכה מורחבת במדיה סינתטית ליישומים החסינים
בפני מים ובלאי
•הדפסה איכותית על גבי מדיה בעלת מרקם

עובדות מהירות
imagePRESS C10010VP/ imagePRESS C9010VP
•מהירות הדפסה :עד  100עמודים לדקה
(או  90עמודים לדקה בדגם )C9010VP
•רזולוציית הדפסה2,400 x 2,400 dpi :
• רגיסטרציה +/- 0.5 :מ"מ
•קיבולת הזנת נייר מרבית 10,000 :דפים

•גודל נייר מרבי 330.2 :מ"מ  1,300 xמ"מ
•הדפסה דו-צדדית אוטומטית על גיליון ארוך :עד  762מ"מ
•הדפסה חד-צדדית על גיליון ארוך :עד  1,300מ"מ
•משקלי מדיה 400-60 :גר' למ"ר

סדרת imagePRESS C10010VP

מפרט
טכני
מפרטי כללי של המדפסת
מהירות הדפסה (חד-צדדית/דו-צדדית)

עד  100עמודים לדקה בדגם C10010VP
עד  90עמודים לדקה בדגם C9010VP

רזולוציה

רזולוציית לייזר2,400dpi x 2,400dpi :
רזולוציית עיבוד נתונים (:)RIP,1,200dpi x 1,200dpi600dpi x 600dpi
רזולוציית צילום (רזולוציית נתונים בפלט)600dpi x 600dpi :

מעברי צבע

 256רמות מעבר

כונן דיסק קשיח

 1דיסק קשיח בנפח  500גיגה-בתים ובגודל  2.5אינץ'
 1דיסק קשיח בנפח  1טרה-בתים ובגודל  3.5אינץ'

מהירות מעבד

( Intel Core i7-8700מעבד  Coffee Lakeמדור שמיני)

גופנים

 139גופני  Type 1עבור שפות רומאניות; ייבוא גופני  PSעל-ידי המשתמש
באמצעות 'עורך ההגדרות' ( ;)Settings Editorגופנים אופציונליים של
 Adobeלשפות אסייתיות :יפנית 5 :גופנים ,סינית 2 :גופנים עבור סינית
פשוטה וגופן אחד עבור סינית מסורתית; קוריאנית :גופן אחד עבור קוריאנית

מערכות הפעלה נתמכות

מערכות הפעלה נתמכות (מנהלי מדפסת),Windows 8.1 :,Windows 10
,Windows Server 2012,Windows Server 2012R2Windows
,Server 2016MacOS 10.8( 64סיביות)MacOS 10.9 ,( 64סיביות),
,MacOS 10.10,MacOS 10.11,)Sierra( MacOS 10.12MacOS
,10.13.)Catalina( MacOS 10.15
,Ethernet (10/100/1000 Base-T)  USBעבור קבצים דרך לוח ההפעלה,
 DVIעבור חיבור של לוח ההפעלה

מחזור חיים

 27מיליון עמודים ( )A4או  5שנים

נפח הדפסה חודשי מומלץ

 450,000-100,000דפים לדגם C10010VP()A4
 360,000-80,000דפים לדגם C9010VP()A4

נפח שיא חודשי מרבי (מחזור פעולה חודשי)

:imagePRESS C10010VP 1.8מיליון
:imagePRESS C9010VP 1.6מיליון

ממשק

מפרט הדפסה דו-צדדית

מדיה באורך  762מ"מ ובמשקל  400גר' למ"ר לכל היותר (מלבד מדיה בגודל
 ,A5תוויות ושקפים)

פרוטוקולי רשת

 ,TCP/IPתמיכה ב,IPv6-,IPSec( NetBEUI/SMBתיקיות מפוקחות,
סריקה לקובץ) IPP ,מאובטח,SNMP V3 ,,Job MIB,HTTP,HTTPS
הדפסה באמצעות ( ,Socketיציאה מס' ,LPR/LPD ,)9100,JDF/JMF
,LDAP.WebDav

USB

מלפנים 2 :יציאות  ,USB 3.0מאחור 6 :יציאות USB 3.0

קיבולת הזנת נייר רגילה

 2מגירות נייר ל 1,000-דפים

קיבולת הזנת נייר מרבית

 10,000דפים ( 2מגירות נייר רגילות ל 1,000-דפים  2 +שידות אופציונליות
להדפסה לפי דרישה ל 4,000-דפים)
 11,000דפים ( 5,000גיליונות באורך  762מ"מ לכל היותר באמצעות מזין
 + BDT VX 2מגירות רגילות ל 1,000-דפים  +שידה אופציונלית להדפסה
לפי דרישה ל 4,000-דפים)

קיבולת פלט נייר מרבית

 17,400דפים בגודל  A4לאורך (יחידת גימור ל 5,000-דפים* 2 + 1יחידות
ערימה בקיבולת גבוהה ל 6,200-דפים*)2

סוגי מדיה נתמכים

דק ,רגיל ,ממוחזר ,צבעוני ,עבה ,מצופה ,מובלט ,קלף ,איגרת ,שקף ,יריעת
פלסטיק שקופה ,שקוף למחצה ,תוויות ,מנוקב ,חוצצים* ,1ארבע גלויות,
סינתטי

משקלי מדיה נתמכים

 400-60גר' למ"ר

גודלי מדיה נתמכים

מקס' גודל נייר:
גודל רגיל 330.2 :מ"מ ×  482.6מ"מ
גודל חריג 330.2 :מ"מ ×  487.7מ"מ
נייר ארוך 330.2 :מ"מ x  1,300מ"מ

* :1בעת שימוש בדפים בגודל ( A4Rלרוחב) 3,000 ,דפים
* :2נדרשת החלפה של מגש הערימה במגש ערימה אחר בקיבולת של  3,000דפים

* :1נדרש אביזר אופציונלי להזנת חוצצים

גודל נייר מינימלי:
גודל רגילA5 :
(משידת  POD Deck Liteאו משידת )POD Deck Lite XL
גודל חריג 182 :מ"מ ×  182מ"מ
גודל מקסימלי ניתן להדפסה:
רגיל 323.0 :מ"מ ×  482.7מ"מ.
נייר ארוך 320.6 :מ"מ x  1,295מ"מ
רגיסטרציה

קצה מוביל +/- 0.5 :מ"מ
צד שמאל וצד ימין +/- 0.5 :מ"מ
מלפנים לאחור +/- 0.5 :מ"מ
*למעט נייר ארוך

שיטת הדפסה

אלקטרופוטוגרפיה

זמן התחממות

 7דקות מרגע ההפעלה ועד למצב מוכן לצילום

סוג ממשק

יציאת :Hi-speed Ethernet1000Base-T/100Base-TX/10Base-T
רגיל 1 :יציאת USB2.0

פונקציות זמינות

מכונת צילום ,מדפסת ,סריקה בדחיפה (שליחה) ,סריקה במשיכה ,תיבה

זיכרון

מוקצה למערכת 1.5 :גיגה-בתים
מוקצה לטיפול בתמונות 2 :גיגה-בתים

כונן דיסק קשיח

דיסק קשיח 1 :טרה-בתים
שטח דיסק זמין 250 :גיגה

ממדי היחידה הראשית (מנוע ראשי +
תחנת קיבוע  +יחידת ספק כוח) (רוחב x
עומק  xגובה)

 2,586מ"מ  1,152 xמ"מ x  1,456מ"מ

שטח התקנה (רוחב  xעומק)

תצורה מינימלית 5,113 :מ"מ x  1,862מ"מ
תצורה מקסימלית 11,518 :מ"מ x  1,862מ"מ

משקל היחידה הראשית

 1,203ק"ג

סביבת הפעלה

טמפרטורה 20°:צלזיוס עד 27°צלזיוס ( 68°פרנהייט עד 80.6°פרנהייט);
לחות 15% :עד  60%לחות יחסית (ללא עיבוי)

מקור מתח

 400וולט ( 50/60 ,)±10%הרץ ( ±2הרץ) 30 ,אמפר

צריכת חשמל

ממוצעת 4,871 :1ואט; מקסימלית :2כ 13,000 -ואט;
המתנה 1,354.4:ואט; מצב שינה 112.8 :קוט"ש

*בכל אירופה

מודול אבטחה

מודול ( TPM 2.0תואם לאבטחה ולהצפנה בתקן )FIFS

מפרטי בקר הדפסה EFI
אופציונלי/רגיל

אופציונלי

תוכנת Fiery

Fiery FS400 Pro

לוח בקרה ()EFI

 :Upright Control Panel-F1מסך מגע אנכי צבעוני  TFT SVGAעם
תאורת  LEDאחורית בגודל  26.4ס"מ ( 10.4אינץ')

שם

imagePRESS Server B7000 V2.0
(שרת מבוסס  Fieryחיצוני)
imagePRESS Server B6000 V2.0
(שרת מבוסס  Fieryחיצוני)

שפות תיאור דף

,Adobe PostScript Levels 1, 2, 3,Adobe PDF,PDF/X-1a 3ו,4-
Encapsulated PostScript(,)EPS
תבניות מסמך של :MS Office,DOC,DOCX,XLS,XLSX,PPT
,PPTX,PPS PPSXו( PUB-באמצעות תיקיות מפוקחות)

זיכרון

 :imagePRESS Server B7000 V2.032GB RAM
 :imagePRESS Server B6000 V2.016GB RAM

כונן דיסק קשיח

:imagePRESS Server B7000 V2.0 2כונני  SATAבנפח  2טרה-בתים
 +כונן  SATAבנפח  500גיגה-בתים
 :imagePRESS Server B6000 V2.0כונן  SATAבנפח  1טרה-בתים

מהירות מעבד

 :imagePRESS Server B7000 V2.0זוג מעבדי Intel Xeon Gold 5118
( 2.3גיגה-הרץ)
:imagePRESS Server B6000 V2.0Intel® CoreTM i7-6700
( 3.4גיגה-הרץ)

מערכות הפעלה נתמכות

Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSB

ממשק

,Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T ,USBמחבר DVI
(ב B7000 V2.0-בלבד) ,מחבר  DSUBעם  15מגעים (בB6000 V2.0-
בלבד)

פרוטוקולי רשת

,TCP/IP ,AppleTalkתמיכה ב,Bonjour- ,SNMPיציאה מס' ,9100,IPP
,FTP,SMB,IPv6' ,WSDכוון והדפס' ,הדפסה באמצעות דואר אלקטרוני
( ,)PS/PDFתמיכה בIPv6-

פלטפורמת Fiery

NX-Premium Gen.3()B7000 V2.0
NX-Pro Gen.2()B6000 V2.0

תכונות של  - EFIרגילות

,Impose,ComposeGraphical Arts Pro Package Premium
(ב,)B7000 V2.0-( HyperRIPב)B7000 V2.0-

תכונות של  - EFIאופציונליות

( Graphical Arts Pro Packageכלול כסטנדרט ב,)B7000 V2.0-
,Color Profiler Suite,JobMaster,JobFlow,Fiery NX Station GL
Fiery NX Station LS

יחידת קורא תמונות דו-צדדי בצבע

יחידת משטח סריקה אופציונלית בצבע ומזין מסמכים אוטומטי דו-צדדי
(סריקה דו-צדדית במעבר אחד)

סוג

משטח סריקה בצבע פלוס מזין מסמכים אוטומטי דו-צדדי במעבר אחד

קיבולת מזין מסמכים אוטומטי

 300דפים ( 80גר' למ"ר) עבור כל הגדלים

מפרט סריקה

גודלי מדיה נתמכים

1

 :1צריכת חשמל ממוצעת בעת שימוש ביחידה הראשית ,ב 2-שידות נייר להדפסה לפי דרישה
וביחידת גימור לכריכת סיכות
 :2צריכת החשמל המקסימלית של היחידה הראשית ושל כל האביזרים שאליהם מסופק מתח
מהיחידה הראשית:

CONTROLLERS
מפרט בקרי PRISMAsync
אופציונלי/רגיל

אופציונלי

שם

סדרת PRISMAsync iPR C10010VP

לוח בקרה

 :Operating Panel-A5מסך צג מגע בגודל  15אינץ'

שפות תיאור דף

,Postscript L3,PDF 2.0,APPE V5.4,PPML( IPDSתאימות לתקן
( IS/3), PCL/PJLשליחת משימות הדפסה)

רזולוציה

:PS/PDF 600 x 600dpiאו ,1200 x 1200dpi
 PCLלשליחת עבודות הדפסה,600 x 600dpi : IPDSלשליחת עבודות
הדפסה600 x 600dpi :

זיכרון

,2x DDR4-2400 8GB  16GBבסה"כ

ללא מזין מסמכים אוטומטי:
,A3S ,B4S ,A4S ,A4L ,B5S ,B5L ,A5S ,A5L B6L
,11x17S,LGLS,LTRS,LTRL,STMTS,STMTL,8KS16KL
גודל סריקה מקסימליx 297 :  431.8מ"מ
ממזין המסמכים האוטומטי:
מסלול צולב 128 :מ"מ  304.8 -מ"מ
מסלול פנימי 139.7 :מ"מ  431.8 -מ"מ 431.8 ,מ"מ  630.0 -מ"מ
(גיליון ארוך)

משקלי מדיה שבהם מזין המסמכים
האוטומטי תומך

סריקה חד-צדדית (שחור-לבן/צבע/משולב) 38-220 :גר' למ"ר 220-64/גר'
למ"ר 220-64/גר' למ"ר;
סריקה דו-צדדית (שחור-לבן/צבע/משולב) 220-50 :גר' למ"ר 220-64/גר'
למ"ר 220-64/גר' למ"ר

רזולוציית סריקה

 ;600dpi x 600dpi ;600dpi x 300dpi300dpi x 300dpi

מהירות סריקה

סריקה באמצעות משטח הסריקה :שחור-לבן:A4 : 0.45שניות:LTR/
 0.47שניות
צבע:A4 : 0.69שניות:LTR/ 0.71שניות
*בעת חיבור  – PRISMAsyncשחור-לבן 468 :מ"מ לשנייה; צבע 305 :מ"מ לשנייה

מהירות סריקה באמצעות מזין המסמכים האוטומטי:חד-צדדית
(,A4( :)300dpiשחור-לבן/צבע) 120/120ipm
דו-צדדית (,A4( :)300dpiשחור-לבן/צבע) 240/220ipm
חד-צדדית (,A4( :)600dpiשחור-לבן/צבע) 120/70ipm
דו-צדדית (,A4( :)600dpiשחור-לבן/צבע) .150/90ipm
מעברי צבע
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סדרת imagePRESS C10010VP

מפרט
טכני
מהירות הדפסה (עמודים לדקה)
גודל

A4

A3

SRA3

imagePress C10010VP

משקל

imagePress C9010VP

חד-צדדי

דו-צדדי

חד-צדדי

דו-צדדי

 60עד  220גר' למ"ר

 102עמודים לדקה

 100עמודים לדקה

 92עמודים לדקה

 90עמודים לדקה

 221עד  400גר' למ"ר

 102עמודים לדקה

 100עמודים לדקה

 92עמודים לדקה

 90עמודים לדקה

 60עד  220גר' למ"ר

 58עמודים לדקה

 58עמודים לדקה

 52עמודים לדקה

 52עמודים לדקה

 221עד  400גר' למ"ר

 51עמודים לדקה

 51עמודים לדקה

 46עמודים לדקה

 46עמודים לדקה

 60עד  220גר' למ"ר

 54עמודים לדקה

 54עמודים לדקה

 49עמודים לדקה

 49עמודים לדקה

 221עד  400גר' למ"ר

 48עמודים לדקה

 48עמודים לדקה

 43עמודים לדקה

 43עמודים לדקה  

מודולים להזנה ולגימור של  Canonעבור סדרת imagePRESS C10010VP
מודולים להזנת נייר/להזנה
שידת נייר להדפסה לפי דרישה ,שידת
נייר משנית להדפסה לפי דרישה

קיבולת נייר מקסימלית

גודל מדיה נתמך

משקל מדיה נתמך

 4,000דפים
 2מגירות נייר ל 1,000-דפים
 1מגירת נייר ל 2,000-דפים

גודל מותאם אישית  182.0מ"מ  182.0 xמ"מ
 330.2 -מ"מ  487.7 xמ"מ

 400-60גר' למ"ר

מידע נוסף

מגש יציאה 150 :דפים
*ניתן להוסיף לתצורה שידה שנייה להדפסה לפי דרישה.
גובה הערימה 385 :מ"מ או פחות
 3,500דפים

גודל מותאם אישית 139.7 :מ"מ  182.0 xמ"מ
 330.2 -מ"מ  487.7 xמ"מ

 400-60גר' למ"ר(מדיה מצופה 350-70 :גר'
למ"ר)

טכנולוגיה להפרדה באוויר והזנה בחיכוך .ניתן
לשילוב עם מגש אופציונלי לגיליונות ארוכים

POD DECK LITE XL

ארוך מ 487.7-מ"מ ובאורך  762.0מ"מ לכל
היותר 1,000 :דפים

גודל מותאם אישית ( 139.7מ"מ  182.0 xמ"מ)
 330.2מ"מ  487.7 xמ"מ)
גיליון ארוך ( 279.0מ"מ  487.8 xמ"מ
 330.2מ"מ  762.0 xמ"מ)

באורך  487.7מ"מ לכל היותר:
 400-60גר' למ"ר(מדיה מצופה 350-70 :גר'
למ"ר)
(ארוך מ 487.7-מ"מ ובאורך  762.0לכל היותר)
לא מצופה ( 300-64גר' למ"ר) ,מצופה
( 300-100גר' למ"ר)

טכנולוגיה להפרדה באוויר והזנה בחיכוך

מגש לגיליונות ארוכים

 1גיליונות

גיליון ארוך ( 210מ"מ  487.8 xמ"מ 330.2 -
מ"מ  1,300 xמ"מ)

 60-256גר' למ"ר

הזנה בחיכוך

מודולי גימור של Canon

קיבולת נייר מקסימלית

גודל מדיה נתמך

משקל מדיה נתמך

מידע נוסף

קיבולת מקסימלית כוללת 5,000 :דפים.

,A4/A4R,A5R,A3,"SRA3/13"x19
גיליון ארוך עד  1,300מ"מ (בעת הוספה של
מגש אופציונלי לגיליונות ארוכים)

 400-60גר' למ"ר

מיקום הסיכה :פינה ,כפול

POD DECK LITE

באורך  487.7מ"מ לכל היותר 3,500 :דפים

יחידת גימור הידוק

קיבולת הידוק מקסימלית,A4L :,B5L
,LTRL,EXECL:16KL 100דפים
,A3S,A4S,B4S,B5S,11" x 17"S
,LGLS,LTRS,8KS 50 :16KSדפים

יחידת גימור לכריכת סיכות
(המפרטים הטכניים לערימה ולהידוק
רגיל זהים למפרטי יחידת הגימור
לעיל)

קיבולת מקסימלית כוללת 5,000 :דפים.
קיבולת ערימה לחוברות :רציפה באמצעות
מסוע רצועה

*על משקל הנייר לכריכות להיות זהה לדפי
הגוף או עבה מהם.
קיבולת מגש פיסות נייר 6,000 :דפים

יחידת ניקוב
( 2/4חורים (צרפתי) או
יחידת ניקוב פנימית  4חורים (שוודי)
עבור יחידת גימור/יחידת גימור
לכריכת סיכות)

מפרט ליחידה לכריכת סיכות :גודל מותאם
אישית ( 210מ"מ  279.4 xמ"מ 330.2 -
מ"מ  487.7 xמ"מ)

משקל נייר לדפי גוף 220-60 :גר' למ"ר
משקל נייר לכריכות ספרים* 300-64 :גר'
למ"ר

גודל מותאם אישית ( 182.0מ"מ 182.0 x
מ"מ  297.0 -מ"מ  432.0 xמ"מ .עם זאת,
כאשר הרוחב הוא  182.0מ"מ עד 203.0
מ"מ ,האורך הזמין הוא בין  257.0מ"מ
ל 270.0-בלבד)
ניקוב ארבעה חורים (צרפתי):
גודל מותאם אישית ( 257.0מ"מ 182.0 x
מ"מ  297.0 -מ"מ  432.0 xמ"מ)
ניקוב ארבעה חורים (שוודי):
גודל מותאם אישית ( 257.0מ"מ 182.0 x
מ"מ  297.0 -מ"מ  432.0 xמ"מ)

נדרשת יחידת גימור לכריכת סיכות או יחידת
דק ( 79-60גר' למ"ר) ,רגיל ( 105-80גר'
למ"ר) ,ממוחזר ,צבעוני ,עבה ( 300-106גר' גימור
למ"ר) ,מצופה ( 209-70גר' למ"ר) ,מובלט,
איגרת ,חוצצים

סדרת imagePRESS C10010VP

מפרט
טכני
קיבולת נייר מקסימלית

גודל מדיה נתמך

משקל מדיה נתמך

מידע נוסף

חיישן מגש פיסות נייר זמין

מעקף 100.0 :מ"מ  148.0 xמ"מ 330.2 -
מ"מ  487.7 xמ"מניקוב/קימוט,A3S :
,SRA4L( SRA4Sכגודל מותאם אישית),
,A4L,A4S,A5S,11" x 17"S,LGLS
,LTRL,LTRS,9" x 12"L,9" x 12"S
חוצצים 210.0 ,מ"מ  139.7 xמ"מ 320.0 -
מ"מ  457.2 xמ"מ

מעקף :רגיל ( 400-52גר' למ"ר),
מצופה ( 400-106גר' למ"ר);
ניקוב/קימוט :רגיל ( 300-75גר' למ"ר),
ממוחזר ,צבעוני ,עבה
( 300-106גר' למ"ר) ,מצופה ( 300-118גר'
למ"ר) ,מרקם ( 300-118גר' למ"ר) ,איגרת,
שקף ( 7אלפיות אינץ' 178/מיקרומטר) ,נייר
מכתבים ,חוצצים

נדרשת יחידת גימור לכריכת סיכות ,יחידת
גימור או יחידת ערימה בקיבולת גבוהה

מודולי גימור של Canon

יחידה לחיתוך חוברות

קיבולת מסוע 30 :דפים
קיבולת חיתוך :עד  25דפים ( 50דפים לפי
קיפול חצי)
קיבולת מגש פיסות נייר :כ 1,500 -דפים
(רוחב חיתוך= 20מ"מ,A4 , 80גר' למ"ר)

גודל מותאם אישית ( 210.0מ"מ 279.4 x
מ"מ  330.2 -מ"מ  487.7 xמ"מ)

 300-60גר' למ"ר

יחידה בת שני להבים לחיתוך חוברות
ומסוע

קיבולת מגש פיסות נייר 750 :דפים לכל צד
(רוחב חיתוך= 15מ"מ)
חיישן מגש פיסות נייר זמין

גודל מותאם אישית 210.0 :מ"מ 279.4 x
מ"מ  330.2 -מ"מ  487.7 xמ"מ

 300-60גר' למ"ר

יחידת הוספת מסמכים

 400דפים
מגש עליון :גובה  24מ"מ או פחות
(שווה ערך ל 200-דפים)
מגש תחתון :גובה  24מ"מ או פחות
(שווה ערך ל 200-דפים)

,A3,A4,A4R,SRA313" x 19"גודל
מותאם אישית 182 : 182 xמ"מ 330.2 -
 487.7 xמ"מ

מגש הוספהדק ( 79-60גר' למ"ר) ,רגיל
( 105-80גר' למ"ר) ,ממוחזר ,צבעוני ,עבה
( 300-106גר' למ"ר) ,מצופה ( 300-70גר'
למ"ר) ,מובלט ,קלף ,איגרת ,מנוקב מראש,
חוצצים

יחידת קיפול נייר

קיפול  Letterפנימה (קיפול  :)Cקיפול
 Letterהחוצה (קיפול אקורדיון  :)Zגובה
הערימה המקסימלי הוא  60מ"מ = כ40 -
דפים;

יחידת ניקוב רב-שימושית מקצועית

כלי ניקוב :מסרק פלסטיק  21חורים ,לולאה
כפולה  23חורים (עגול) ,לולאה כפולה 34
חורים (עגול) ,סליל צבעוני  47חורים,
 12 Vחורים ,דף רופף ניקוב
 elo Bind
ארבעה חורים ,דף רופף ניקוב שני חורים,
דף רופף ניקוב ארבעה חורים (שוודי) ,דף
רופף ניקוב שלושה חורים
רוחב חיתוך 20-2 :מ"מ
נדרשת יחידת גימור לכריכת סיכות
רוחב חיתוך 15 - 2 :מ"מ (מכל צד)
נדרשת יחידה לחיתוך חוברות
נדרשת יחידת גימור לכריכת סיכות או יחידת
גימור

נתיב מעבר
כל סוגי המדיה שבהם יחידת המדפסת
הראשית תומכת
קיפול :Z,A3S,A4S,B4S,11"×17"S
,LGLS LTRSקיפול  Letterפנימה
(קיפול  ,)Cקיפול  Letterהחוצה
(קיפול אקורדיון  ,)Zקיפול חצי,A4S :LTRS

קיפול מקביל כפול :גובה הערימה המקסימלי קיפול מקביל כפול,A4S :,LGLSLTRS
הוא  60מ"מ = כ 25 -דפים
קיבולת מגש ערימה :גובה הערימה המקסימלי
הוא  127מ"מ (עם רוחב ספר מקסימלי של 25
מ"מ) = כ 1,000 -דפיםפלט רציף זמין בעת
חיבור ערכת כורך  Perfect Binderאופציונלית
לפלט רציף.

כורך Perfect Binder

כריכהמסלול פנימי 364.0 :מ"מ  487.7 -מ"מ,
מסלול צולב 257.0 :מ"מ  330.2 -מ"מ,
גודל מומלץ,SRA3S :,A3S,B4S13" x
,19"S,12" x 18"S11" x 17"S
גוף
מסלול פנימי 182.0 :מ"מ  228.6 -מ"מ
מסלול צולב 257.0 :מ"מ  320.0 -מ"מ
יחס מסלול פנימי לעומת מסלול צולב =
1:1.25-1.5
גודל מומלץ 226.0 :מ"מ  310.0 xמ"מ (A4L
מיוחד) 225.0 ,מ"מ  320.0 xמ"מ (,)SRA4L
,A4L,B5L,LTRL,9"x12"LEXECL

מגשי ערימה:
 6,000דפים בשתי ערימות של  3,000דפים כל
אחת.
ניתן להסיר את נייר הפלט במגש אחד תוך
פליטת הנייר למגש האחר (הדפסה רציפה).

דק ( 79-60גר' למ"ר) ,רגיל ( 105-80גר'
למ"ר) ,ממוחזר ,צבעוני ,מצופה (105-70
גר' למ"ר) ,מובלט ,איגרת

נדרשת יחידת גימור לכריכת סיכות או יחידת
גימור

קיפול מקביל כפול:
 90-60גר' למ"ר
כריכה
רגיל ועבה ( 300-90גר' למ"ר)
גוף
 63.9-60גר' למ"ר 30-200 :דפים
 80-64גר' למ"ר 200-10 :דפים
 90-81גר' למ"ר 150-10 :דפים
 105-91גר' למ"ר 150-10 :דפים
 163-106גר' למ"ר :עד  10דפים כדפים שנוספו
או עד  25מ"מ כעובי הספר.

טווח חיתוך
חד-צדדי (קצה מוביל):
 6.5מ"מ  49.5 -מ"מ
(התאמה =  +-0.5מ"מ)
דו-צדדי (קצה עליון וקצה תחתון) 6.5 :מ"מ -
 39.5מ"מ
(התאמה =  +-0.5מ"מ)
גודל החוברת לאחר חיתוך
מינ'  138מ"מ  202 xמ"מ  -מקס'  216מ"מ
 297 xמ"מעובי חוברות
עד  25מ"מ

כל סוגי המדיה שבהם יחידת המדפסת הראשית
תומכת

ניתן לחבר עד שתי יחידות ערימה בקיבולת
גבוהה.

 400-60גר' למ"ר

מעקף:
 139.7מ"מ  182.0 xמ"מ  330.2 -מ"מ
 1,300.0 xמ"מ

מגש עליון 200 :דפים

מגש ערימה:
 139.7מ"מ  182.0 xמ"מ  330.2 -מ"מ
 487.7 xמ"מ

יחידת ערימה בקיבולת גבוהה

מגש עליון (מגש :)C
 139.7מ"מ  182.0 xמ"מ  330.2 -מ"מ
 762.0 xמ"מ*
*נדרש מגש ערימה אופציונלי בקיבולת גבוהה לגיליונות
ארוכים בעת פלט של גיליון ארוך למגש העליון

בנתיב מעבר בלבד

 182מ"מ  182 xמ"מ  330.2 -מ"מ
 487.7 xמ"מ

דק ( 79.9-52גר' למ"ר) ,רגיל ( 105.9-80גר'
למ"ר) ,עבה ( 300-106גר' למ"ר) ,ממוחזר,
צבעוני ,תוויות ,גלויות ,מצופה ( 300-128גר'
למ"ר) ,מנוקב מראש

מאפשר קישוריות  DFDישירה מעבר למנוע
המדפסת .קיימות שתי אפשרויות גובה שונות
זמינות 860 :מ"מ ו 1,002-מ"מ

בנתיב מעבר בלבד

 182מ"מ  182 xמ"מ  330.2 -מ"מ
 487.7 xמ"מ

דק ( 79.9-52גר' למ"ר) ,רגיל ( 105.9-80גר'
למ"ר) ,עבה ( 300-106גר' למ"ר) ,ממוחזר,
צבעוני ,תוויות ,גלויות ,מצופה ( 300-128גר'
למ"ר) ,מנוקב מראש

מציע קישוריות ליחידת הגימור וליחידת הגימור
לכריכת סיכות עבור אפשרויות גימור  DFDשל
ספקים חיצוניים .תמיד בשילוב עם מתאם .DFD

מתאם DFD

גשר של יחידת גימור

1מתחת לגודלי המדיה הנתמכים S ,מתייחס להזנה מהקצה הקצר ו L-מתייחס להזנה מהקצה הארוך.
כתבי ויתור
•אלא אם צוין אחרת ,כל הפניה למשקל מדיה מתייחסת ל 80-גר' למ"ר.
•האביזרים והמפרטים במסמך זה מבוססים על המידע הזמין במועד הפרסום והם ניתנים לשינוי ללא כל הודעה מראש
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