الفئة imagePRESS C170 series

تساعدك على إنجاز
مزيد من المهام

طابعة باأللوان مزودة بوظائف المكاتب
وتتميز بجودة احترافية لتوسيع نطاق
إمكانات الطباعة لديك

•تحويل الورق األبيض إلى مجموعة كبيرة من التطبيقات اإلبداعية بفضل إمكانات اإلنهاء المتكاملة االحترافية وإمكانية معالجة أحجام الورق  SRA3وA4
والوسائط التي يصل وزنها إلى  350جم/م ،²فضالً عن وظيفة الطباعة الفريدة من نوعها للطباعة على الورق الطويل الذي يصل إلى  1300مم
•ضمان تناسق األلوان والتحكم االحترافي في األلوان بفضل خيار التحكم بسهولة في إدارة األلوان على مستوى احترافي
•إنتاج مطبوعات عالية الجودة بجودة صور فائقة الوضوح والدقة بفضل تقنية  R-VCSELالتي تتميز بها الطابعة  imagePRESSودقة الطباعة بمعدل
 2400 × 2400نقطة لكل بوصة
•طابعة مالئمة ومناسبة لجميع البيئات ،حيث تتميز بسهولة التركيب وسرعة اإلعداد وصغر الحجم
•مزودة بالنظام األساسي للتطبيق المضمن متعدد الوظائف ( )MEAPووظيفة الطباعة من أي مكان باستخدام  uniFLOW OnlineوMopria
سا مع الشبكة السحابية والطباعة اآللية اآلمنة حسب الطلب بفضل برنامج  uniFLOWإلدارة الجهاز
•طابعة متصلة متعددة الوظائف توفر تكامالً سل ً
•أوقات إنتاج سريعة بما يصل إلى  70صفحة في الدقيقة باأللوان و 80صفحة في الدقيقة باألبيض واألسود* للحصول على مطبوعات باأللوان وأحادية اللون،
ومسح ضوئي للمستندات مقاس  A4بمعدل يصل إلى ( 240أحادي اللون) و( 220باأللوان) صورة في الدقيقة
•زيادة السرية بفضل التحقق من النظام ومعلومات األمان في الوقت الحقيقي وتسجيل الدخول لمصادقة المستخدم

*سرعة الطباعة ال ُمشار إليها في الفئة imagePRESS C170

الفئة imagePRESS C170 series

المواصفات
الفنية
الوحدة الرئيسية
نوع الجهاز
الوظائف األساسية
المعالج
لوحة التحكم

الذاكرة
محرك القرص الصلب
النسخ المتطابق لمحرك القرص الصلب
سعة اإلمداد بالورق
(مقاس  ،A4بوزن  80جم/م)²
سعة إخراج الورق (مقاس ،A4
بوزن  80جم/م)²
أوزان الوسائط المدعومة

وقت اإلحماء

األبعاد (العرض × العمق × االرتفاع)
الوزن
مواصفات الطباعة
سرعة الطباعة (باأللوان/األبيض واألسود)

طابعة ليزر باأللوان متعددة الوظائف مقاس A3
الطباعة والنسخ والمسح الضوئي واإلرسال والتخزين والفاكس االختياري
معالج مخصص ثنائي من ( Canonمشترك)
القياسية :لوحة  LCDباأللوان تعمل باللمس بدقة  WSVGAوتقنية  TFTمقاس  25,6سم
( 10,1بوصة) لوحة التحكم العمودية  H1االختيارية:
لوحة  LCDباأللوان العمودية التي تعمل باللمس بدقة  SVGAوتقنية  TFTمقاس
 26,4سم ( 10,4بوصات)
وحدة المعالجة المركزية الرئيسية 2 :جيجابايت ،معالجة الصور 2 :جيجابايت
القياسي 250 :جيجابايت ،الحد األقصى 1 :تيرابايت
االختياري 250 :جيجابايت 1 ،تيرابايت
القياسية 3,550 :ورقة
حامال ورق سعة  1100ورقة،
علبتا ورق سعة  550ورقة ودرج متعدد األغراض سعة  250ورقة
الحد األقصى 7050 :ورقة (مع حامل الورق  LITE-C1أو وحدة حامل الورق )E1
 250ورقة (مع درج النسخ )R2 -
الحد األقصى 5000 :ورقة (مع وحدة إنهاء التدبيس  W1االحترافية أو وحدة إنهاء الكتيبات
 W1االحترافية)
حامال الورق (1 220 - 52 :)2/جم/م²
علبتا الورق (3 256 - 52 :)4/جم/م²
الدرج متعدد األغراض 350 - 52 :جم/م²
وحدة حامل الورق  E1االختيارية 256 - 52 :جم/م²
حامل الورق  LITE-C1االختياري 350 - 52 :جم/م²
الطباعة على الوجهين 220 - 52 :جم/م²
تشغيل وضع بدء التشغيل السريع
ثوان أو أقل (الوقت الالزم لتنفيذ العمليات الرئيسية على لوحة العرض التي تعمل باللمس)
4
ٍ
 30ثانية أو أقل (الوقت الالزم حتى يصبح من الممكن بدء النسخ)
إيقاف تشغيل وضع بدء التشغيل السريع
 30ثانية أو أقل (الوقت الالزم حتى يصبح من الممكن بدء النسخ)
من وضع السكون 30 :ثانية أو أقل
 1220 × 941 × )*933( 689مم
*مع درج النسخ االختياري * R2من دون تمديد الدرج

حوالى  264كجم (بما في ذلك القارئ/وحدة التغذية التلقائية بالمستندات على الوجهين،
ولوحة التحكم المسطحة ودرج النسخ  R2االختياري ،باستثناء مسحوق الحبر)
C170
 70صفحة في الدقيقة باأللوان
و 80صفحة في الدقيقة
باألبيض واألسود (مقاس  A4وA5
و A5Rو)A6R
 35صفحة في الدقيقة باأللوان و 40صفحة
في الدقيقة

كمية المطبوعات/النسخ المستهدفة (الحد
األقصى) شهريًا
دورة التشغيل الشهرية
التسجيل من البداية إلى النهاية
طريقة الطباعة
دقة الطباعة (نقطة لكل بوصة)
لغات وصف الصفحة
الطباعة المباشرة

الطباعة من األجهزة المحمولة والشبكة السحابية
الخطوط

باألبيض واألسود (مقاس ،)A3 33صفحة
في الدقيقة باأللوان و 38صفحة في الدقيقة
باألبيض واألسود (مقاس )SRA3
ما يصل إلى  100,000صفحة

C165
 65صفحة في الدقيقة باأللوان/األبيض واألسود
(مقاس  A4و A5و A5Rو)A6R
 32صفحة في الدقيقة باأللوان/األبيض
واألسود (مقاس ،)A3
 31صفحة في الدقيقة باأللوان/األبيض
واألسود (مقاس )SRA3

مواصفات النسخ
سرعة النسخ (باأللوان/األبيض واألسود)

وقت خروج النسخة األولى (مقاس )A4
(باألبيض واألسود/األلوان)
دقة النسخ (نقطة لكل بوصة)
النُّسخ المتعددة
كثافة النسخ
التكبير
عمليات التصغير المحددة مسبقًا
عمليات التكبير المحددة مسبقًا
مواصفات المسح الضوئي
النوع

سعة ورق وحدة التغذية بالمستندات ( 80جم/م)²
النسخ األصلية واألوزان المقبولة

سرعة المسح الضوئي
(صورة في الدقيقة :باألبيض واألسود/
األلوان؛ )A4
دقة المسح الضوئي (نقطة لكل بوصة)
مواصفات سحب المسح الضوئي
طريقة المسح الضوئي

مواصفات اإلرسال
الوجهة
دفتر العناوين
دقة اإلرسال (نقطة لكل بوصة)
بروتوكول االتصاالت
تنسيق الملفات

مواصفات الفاكس
أقصى عدد لخطوط االتصال
سرعة المودم
طريقة الضغط
الدقة (نقطة لكل بوصة)
ذاكرة الفاكس
مواصفات التخزين
علبة البريد (العدد المعتمد)
المساحة المتقدمة

المساحة المتوفرة على القرص للمساحة المتقدمة
ميزات المساحة المتقدمة

 330000صفحة
عكس المسار 2,0 :مم أو أقل ،في المسار 1,2 :مم أو أقل
طباعة بأشعة الليزر باأللوان (التصوير اإللكتروني)
2,400 × 2,400
القياسيةUFR II :PCL 6 ،،PCL5 ،
االختياريةPS :
تتوفر الطباعة المباشرة من ذاكرة  USBوالمساحة المتقدمة وواجهة المستخدم البعيدة
والوصول إلى الويب*
أنواع الملفات المدعومة TIFF :و JPEGو PDFو EPSوXPS

وسائط الذاكرة
المواصفات األمنية
المصادقة

خطوط :PS  136نم ً
طا
/S
 erver 2008 R2 / S
 erver 2008 / W
UFRII indows® 7 / 8.1 / 10 :
/ Server 2016 / SServer 2019،
 erver 2012 R2 / S
 erver 2012
Mac OS X (اإلصدار  10.9أو األحدث)
/S
 erver 2008 R2 / S
 erver 2008 / W
PCL indows® 7 / 8.1 / 10 :
/ Server 2016 / SServer 2019
 erver 2012 R2 / S
 erver 2012
/S
 erver 2008 / W
( PSبرنامج التشغيل) indows® 7 / 8.1 / 10 :
/ Server 2016 / S
 erver 2012 R2 / S
 erver 2012 / S
 erver 2008 R2
Server 2019Mac OS X ، (اإلصدار  10.9أو األحدث)
:PS (PPD)،Windows® 7 / 8.1 / 10Mac OS X
(اإلصدار  10.3.9أو األحدث)
C165
 65صفحة في الدقيقة باأللوان/األبيض
واألسود
(مقاس  A4و A5وA5R
و)A6R
 32صفحة في الدقيقة باأللوان/األبيض
واألسود (مقاس ،)A3
 31صفحة في الدقيقة باأللوان/األبيض
واألسود (مقاس )SRA3

C170
 70صفحة في الدقيقة باأللوان و 80صفحة
في الدقيقة
باألبيض واألسود (مقاس  A4وA5
و A5Rو،)A6R
 35صفحة في الدقيقة باأللوان و 40صفحة
في الدقيقة
باألبيض واألسود (مقاس ،)A3 33صفحة
في الدقيقة باأللوان و 38صفحة في الدقيقة
باألبيض واألسود (مقاس )SRA3
ثوان (عندما تكون درجة حرارة البيئة  30 - 20درجة مئوية)
حوالى /4,85,9
ٍ
المسح الضوئي600 × 600 :
الطباعة :ما يصل إلى 2400 × 2400
ما يصل إلى  9999نسخة
تلقائي أو يدوي ( 9مستويات)
( %400 - %25بزيادات قدرها )%1
%70 ،%50 ،%25
%400 ،%200 ،%141
السطح الزجاجي باأللوان ووحدة التغذية التلقائية بالمستندات على الوجهين
أحادي التمرير* [وجهان إلى وجهين (تلقائي)]
*يتم دعم الكشف عن التغذية متعددة الورق لوحدة التغذية.

 300ورقة
الورق ،الكتب ،األشياء ثالثية األبعاد
وزن وسائط وحدة التغذية بالمستندات:
المسح الضوئي على وجه واحد 220 - 38 :جم/م² (أبيض وأسود) 220 - 64 ،جم/
م( ²ألوان)
المسح الضوئي على الوجهين 220 - 50 :جم/م² (أبيض وأسود) 220 - 64 ،جم/م( ²ألوان)

(*الورق الطويل :يصل إلى  660مم)

المسح الضوئي على وجه واحد 300( 120/120 :نقطة لكل بوصة)120 ،70/
( 600نقطة لكل بوصة)
المسح الضوئي على الوجهين240 : 300( 220/نقطة لكل بوصة)150 ،90/
( 600نقطة لكل بوصة)
300 × 300 ،600 × 300 ،300 × 600 ،600 × 600
 Colour Network ScanGear2لكل من  TWAINوWIA
نظام التشغيل المدعوم/ Windows® 7 / 8.1 / 10 : / Server 2008 Server 2008
/ R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 Server 2016
تتوفر وظيفة اإلرسال بكل الطرُ ز
مفتاح المسح الضوئي إلى ذاكرة  :USBمتوفر بكل الطرز
المسح الضوئي إلى األجهزة المحمولة والخدمات المستندة إلى السحابة :توجد مجموعة من
الحلول لتوفير المسح الضوئي إلى األجهزة المحمولة أو الخدمات المستندة إلى السحابة وفقًا
لمتطلباتك .يُرجى االتصال بمندوبي المبيعات لديك لمزيد من المعلومات.
يتوفر المسح الضوئي إلى الكمبيوتر باستخدام  TWAIN/WIAبكل الطرز
البريد اإللكتروني/فاكس اإلنترنت ()SMTP SMB ،اإلصدار 3.0FTP ،،WebDAV ،
علبة البريد ،فاكس  G3الفائق (اختياري) ،فاكس ( IPاختياري)
 LDAP( ،)2000المحلي ( ،)1600االتصال السريع ()200
× 200 ،200 × 200 ،400 × 200 ،300 × 300 ،400 × 400 ،600 × 600
100 × 100 ،150 × 150 ،100
TCP( F)IP/ SMB ،اإلصدار 3.0 WebDAV ،البريد اإللكتروني/فاكس
الملف TP :
اإلنترنتSMTP :POP3 ،
القياسيTIFF :JPEG ،( PDF ،ألوان محدودة ،صغير الحجم ،قابل للبحث فيه ،تطبيق
السياسة ،تحسين للويب ،PDF A/1-b ،مشفر)( XPS ،صغير الحجم ،قابل للبحث فيه)،
 Office Open XML(،PowerPoint،)Word( PDF/XPSتوقيع الجهاز)
االختياري( PDF :التتبع والتجانس)PDF ،( XPS/توقيع المستخدم)
1
 G3الفائق 33,6 :كيلوبت/ثانية
G3 14,4 :كيلوبت/ثانية
MHMR ،MMR ،JBIG ،
100 × 200 ،200 × 200 ،400 × 200 ،400 × 400
تصل إلى  30000صفحة
 100علبة وارد خاصة بالمستخدم ،علبة وارد واحدة لالستالم في الذاكرة 50 ،علبة وارد
للفاكس السري 30000 ،صفحة مخزنة كحد أقصى
بروتوكول االتصاالت SMB :أو WebDAV
كمبيوتر العميل المدعوم( Windows®:)Windows® 7 / 8 / 8.1 / 10
االتصاالت المتزامنة (الحد األقصى):
<>SMB >WebDAV< ،64 ( 3جلسات العمل النشطة)
حوالى  16جيجابايت (محرك األقراص الثابتة القياسي)
حوالى  480جيجابايت (مع محرك األقراص الثابتة االختياري سعة  1تيرابايت)
مصادقة لتسجيل الدخول إلى المساحة المتقدمة ،وظيفة الفرز ،طباعة ملف  PDFباستخدام
كلمة مرور ،دعم مدير التدقيق اآلمن من imageWARE
القياسية :ذاكرة USB
القياسية( Universal Login Manager :تسجيل الدخول على مستوى الجهاز والوظيفة)،
 ،*uniFLOW Online Expressمصادقة المستخدم ،مصادقة معرّ ف القسم ،نظام
إدارة الوصول
االختيارية :طباعة آمنة عبر ( My Print Anywhereتتطلب )uniFLOW

*ال توجد رسوم لهذا الحل؛ لكن يلزم التنشيط.

البيانات

*يتوفر دعم طباعة  PDFمن مواقع الويب فقط

 Mopriaو Canon Business PrintوuniFLOW Online
خطوط :PCL ،93 Roman  10خطوط  ،Bitmapخطان OCR،
Andalé Mono WT
( *J/K/S/Tاليابانية ،الكورية ،الصينية المبسطة والتقليدية) ،خطوط الرموز الشريطية**
*تتطلب مجموعة خطوط  PCLالدولية  A1االختيارية
**تتطلب مجموعة طباعة الرمز الشريطي (الباركود)  D1االختيارية

نظام التشغيل

أحجام الوسائط المدعومة

السطح الزجاجي :الحد األقصى حجم المسح الضوئي × 297,0 : 431,8مم
حجم وسائط وحدة التغذية بالمستنداتA3 :A4 ،A4R ،A5 ،A5R ،B4 ،B5 ،B5R ،،
 ،B6Rالحجم المخصص (من  139,7 × 128,0مم إلى  431,8 × 304,8مم*)

الشبكة
المستند
المواصفات البيئية
بيئة التشغيل
مصدر الطاقة
التوصيل (الوحدة الرئيسية)
معدل استهالك الطاقة

يُرجى االتصال بمندوبي المبيعات لديك لمزيد من المعلومات.

القياسية :الوحدة النمطية للنظام األساسي الموثوق به ( ،)TPMقفل القرص الصلب بكلمة
مرور ،مسح محرك األقراص الثابتة ،حماية علبة البريد بكلمة مرور ،تشفير محرك األقراص
الثابتة (التحقق من صحة  ،)2-FIPS140شهادة المعايير العامة ()DIN ISO 15408
االختيارية :نسخ متطابق لمحرك األقراص الثابتة ،الوقاية من فقدان البيانات (يتطلب
)uniFLOW
القياسية :تصفية عناوين ،IP/Mac  ،IPsecاتصال  TLSمشفر SNMP ،اإلصدار ،3.0
IEEE 802.1X ،IPv6 ،مصادقة  ،SMTPمصادقة  POPقبل ،SMTP S/MIME
القياسي :الطباعة اآلمنةAdobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 ،
 ،Integrationملف  PDFالمشفر ،الطباعة اآلمنة المشفرة ،توقيع الجهاز ،العالمات المائية
اآلمنة ،توقيع المستخدم ،قفل المسح الضوئي للمستندات
درجة الحرارة 27 - 20 :درجة مئوية
الرطوبة :رطوبة نسبية تتراوح بين  15و%60
(رطوبة نسبية من دون تكاثف)
 220إلى  240فولت (/50 ،)% 10± 60هرتز ( 2±هرتز) 10 ،أمبير
 230( CEE 7/7فولت)
الحد األقصى :حوالى  2000وات
1
وضع الطباعة :حوالي  1472وات*
1
وضع االستعداد :حوالى  136,6وات*
2
وضع السكون :حوالى  0,9وات*
3
أثناء إيقاف تشغيل المكون اإلضافي :حوالي  0,2وات*
* 1القيمة المرجعية :تم القياس بواسطة وحدة واحدة فقط
*2ال يتوفر دائمًا وضع السكون بمعدل  0,9وات في كل الظروف بسبب إعدادات معينة.
* 3القيمة المرجعية ،إيقاف تشغيل وضع التشغيل السريع

المعايير

Blue Angel

الفئة imagePRESS C170 series

المواصفات
الفنية
المواد المستهلكة
خراطيش مسحوق الحبر
إدارة البرامج والطابعة
التتبع وإعداد التقارير

أدوات اإلدارة عن بُعد

برنامج المسح الضوئي
أدوات التحسين
النظام األساسي

نشر المستندات

مواصفات وحدة التحكم FIERY PRINT
االختيارية/القياسية
االسم
دقة الطباعة (نقطة لكل بوصة)
لغة (لغات) وصف الصفحة
الذاكرة
محرك القرص الصلب
سرعة المعالج
النظام
الخطوط
أنظمة التشغيل المدعومة
بروتوكوالت الشبكة
الطباعة المباشرة
طباعة البيانات المتغيرة
الميزات القياسية لوحدة التحكم في الطباعة
Fiery

خيارات وحدة التحكم في الطباعة Fiery

النظام األساسي لألجهزة
نظام التشغيل األساسي
مصدر الطاقة
الحد األقصى الستهالك الطاقة
األبعاد (العرض × العمق × االرتفاع)
الوزن

مسحوق الحبر  T-07باللون األسود/السماوي/األرجواني/األصفر
 Universal Login Manager(:)ULM
إدارة التكاليف بسهولة من خالل استخدام إمكانات إعداد تقارير مدمجة للتعرف على التكاليف
والتحكم فيها بواسطة الجهاز على مستوى المستخدم.
:uniFLOW Online Express
من خالل الدمج مع  ،ULMيمكنك اكتساب المزيد من التحكم في النفقات وتمييزها لكل
مستخدم/قسم وتحديد مواضع انحدار التكاليف من موقع مركزي يستند إلى شبكة سحابية.
:iW Management Console
برنامج مستند إلى خادم لتوفير إدارة مركزية لمجموعة من األجهزة (بما فيها مراقبة المواد
المستهلكة ومراقبة الحالة والتنبيهات وتوزيع دفاتر العناوين وإعدادات التكوين والبرنامج الثابت
وتطبيقات  MEAPوالتقاط القياس وإعداد التقارير وإدارة برنامج التشغيل والموارد)
الصيانة اإللكترونية:
يتوافق مع خدمات الصيانة اإللكترونية عبر خدمات الدعم عن بُعد المضمنة (يتيح التقاط القياس
وإدارة المواد المستهلكة التلقائية والتشخيص عن بُعد وإنشاء التقارير لموفري الخدمة لتقديم
الصيانة الفعالة والسريعة واالستباقية)
:Content Delivery System
للسماح بالتوزيع عن بُعد للبرامج الثابتة وخيارات  iRوتطبيقات MEAP؛ واجهة المستخدم
البعيد ( )RUIهي واجهة تستند إلى الويب لكل جهاز تساعد على توفير إدارة الجهاز والتحكم
فيه عن بُعد
:Network ScanGear
برنامج تشغيل ماسحة ضوئية متوافق مع  TWAINيتيح ألجهزة الكمبيوتر الموجودة على
الشبكة استخدام وظيفة سحب المسح الضوئي الخاصة بالجهاز
أداة :Canon Driver Configuration
أداة مساعدة لتغيير إعدادات المصنع االفتراضية لبرامج تشغيل الطباعة من Canon
( MEAPالنظام األساسي للتطبيق المضمن متعدد الوظائف):
نظام أساسي مضمن وقوي بلغة  JAVAألجهزة  Canonيوفر االقتران الوثيق بين مجموعة
من حلول البرامج والجهاز.
:MEAP Web
خدمة ويب بديلة لنظام  MEAPتتيح تطوير تطبيقات  MFPونشرها عبر خدمات الويب
:iW Desktop
برنامج نشر طباعة قوي يعمل على دمج المستندات من مختلف المصادر وتنسيقات الملفات
بسهولة ويضع اللمسات النهائية مع إمكانية المعاينة وتوفير القوالب إلنشاء مستندات ذات مظهر
احترافي .ويتضمن أيضًا إمكانات إنشاء ملفات  PDFوالتعليقات التوضيحية والضغط لمهام
آليات العمل الرقمية البسيطة مثل التدقيق واالعتماد.
االختيارية
<النوع المضمن> imagePRESS Server M10
<نوع الخادم> imagePRESS Server L30
1200 × 1200600 × 600 ،
Adobe PS3PCL6 ،
<المضمنة>  4جيجابايت (ذاكرة واحدة سعة  4جيجابايت)
<الخادم>  8جيجابايت (خادمان سعة كل منهما  4جيجابايت)
 SATAسعة  500جيجابايت
<المضمن>  Intel Pentium G4400( 3,3جيجاهرتز)
<الخادم>  6100-Intel Core i3( 3,7جيجاهرتز)
<المضمن> Fiery FS400
<الخادم> Fiery FS400 Pro
:PSًّ 138
خطا
:PCLًّ 113
خطا
( Windows® 7 64بت)  64( 8.1 /بت)  64( 10 /بت) Server 2012 /
( 64بت فقط) ( Server 2012 R2 / 64بت فقط) ( Server 2016 R2 / 64بت فقط)
( Server 2019 / 64بت فقط) MAC OS ،(10.1110.12 ،10.13 ،)10.14 ،
TCPP/FTP( ISMTP ،POP ،HTTP ،SNMP ،LDAP ،SLP ،SMB ،،
LPDIPP ،WS-Discovery ،Bonjour ،Direct Mobile Printing ،،
Port9100SNTP ،802.1X ،DHCP ،DNS ،)NTP ،
،PDF1.7،EPS،TIFF6/JDF1.4JMF()OP
<المضمنة>  FreeFormاإلصدار /1اإلصدار 2.1
<الخادم>  FreeFormاإلصدار /1اإلصدار ،PPML ،2.1 ،PDF/VT-1 PDF/
،VT-2 Creo VPS
Fiery / P
 aper Catalog / F
<المضمنة>  iery Command WorkStation6
 FوVirtual Printers
 iery Hot Folders / F
 iery Remote Scan / S
 pot-On
Fiery / P
 aper Catalog / F
<الخادم>  iery Command WorkStation6
 FوVirtual Printers
 iery Hot Folders / F
 iery Remote Scan / S
 pot-On
/Fiery JDF
C
 Fiery Impose / Fو ompose
 iery Compose / F
<المضمنة>  iery Impose
( Productivity Package Web Activate /بما في ذلك )Fiery JDF
<الخادم> / Fiery Impose/ Fiery Compose Fiery Imposeو/ Compose
مجموعة محرك األقراص الثابتة القابلة لإلزالة
<المضمن> E400
<الخادم> NX One
نظام تشغيل  Debianمن < Linuxالمضمن>
®
< Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSBالخادم>
 240 - 100فولت من التيار المتردد 50 ،هرتز 60/هرتز 3,0 ،أمبير ( 100فولت)
  1,5أمبير ( 240فولت)<المضمن>  47وات
<الخادم>  70وات
<المضمنة>  295 × 93 × 285مم
<الخادم>  384 × 248 × 203مم
<المضمن> وحدة  Fieryفقط (مع السطح الزجاجي) 5,0 :كجم
<الخادم> وحدة  Fieryفقط (مع السطح الزجاجي) 5,9 :كجم

خيارات اإلمداد بالورق
وحدة حامل الورق 1E

حامل الورق Lite-C1

سعة الورق 3500 :ورقة ( 80جم/م)²
نوع الورق :رقيق ،عادي ،معاد تدويره ،سميك ،ملون ،مثقوب مسبقًا ،ذو رأسية ،سندات
حجم الورقA4 :،B5 ،*LTR
وزن الورق 256 - 52 :جم/م²
مصدر الطاقة :من الوحدة الرئيسية
األبعاد (العرض × العمق × االرتفاع) 572 × 630 × 340 :مم (في حالة التوصيل بالوحدة
الرئيسية) الوزن :حوالى  34كجم
*يتطلب تغيير حجم الوسائط وجود فنيي الخدمة

سعة الورق 3500 :ورقة ( 80جم/م)²
نوع الورق :رقيق ،عادي ،معاد تدويره ،سميك ،ملون،
مثقوب مسبقًا ،ذو رأسية ،سندات ،عالمات التبويب ،شفاف ،ملصقات ،مغلف ،خشن،
استشفاف ،أظرف*
حجم الورق،A3 : ،B4 ،A4 ،A4R ،B5 ،B5R ،A5R ،SRA3 11بوصة
×  17بوصة،LGL_R ، ،LTR ،LTR_R ،EXE ،STMT_R  12بوصة
×  18بوصة 13 ،بوصة ×  19بوصة،8K ، ،16K  ،16K_Rاألظرف [رقم 10
()COM10،Monarch ، ،DL  ،]ISO-C5الحجم المخصص ( 148,0 × 139,7مم
إلى  487,7 × 330,2مم)
وزن الورق 350 - 52 :جم/م²
مصدر الطاقة 240 - 220 :فولت/50 ، 60هرتز 1,2 ،أمبير
األبعاد (العرض × العمق × االرتفاع) 574 × 686 × 633 :مم (في حالة التوصيل بالوحدة
الرئيسية) الوزن :حوالى  68كجم
*تتطلب ملحق وحدة التغذية باألظرف G1

خيارات اإلخراج
درج النسخ R2 -
وحدة إنهاء التدبيس ( AC1الخارجية)

يوفر درجًا بسي ً
طا الحتياجات اإلخراج األساسية.
السعة250 : 100/ورقة (وجه واحد/وجهان 80 ،جم/م)²
سعة الدرج السفلي (:)A
 80( Bجم/م 1500 ،)²ورقة مقاس SRA3A3//
 3000ورقة مقاس A4/A5R/ 5
A4R/B4B5R 13/بوصة ×  19بوصة ( 80جم/م 250 ،)²ورقة* 1مقاس A6R
( 105 - 80جم/م/30 ،)² 100ورقة لألظرف (/Monarchآخر)،
الورق الطويل* 100 2ورقة (بطول أكبر من  487,7مم ويصل إلى  762مم) ( 79جم/م،)²
الورق الطويل*( 2بطول أكبر من  762مم) ورقة واحدة (اإلمساك باليد)،
 1500ورقة من جميع أحجام الورق الرقيق ( 63 - 52جم/م،)²
سعة الورق المغلف نصف سعة الورق العادي

وحدة إنهاء الكتيبات ( AC1الخارجية)

مجموعة سرعات وحدة اإلنهاء A1

وحدة إنهاء التدبيس  W1االحترافية (الخارجية)

* 50 1ورقة  A6R( 106جم/م ²وأكثر)
* 2يلزم درج الورق الطويل  B1االختياري
سعة الدرج العلوي (:)B
 80( Bجم/م 125 ،)²ورقة SRA3A3/A4R//B4B5R 13/بوصة ×  19بوصة
 250ورقة A4/A5R/ 5
( 80جم/م)²
سعة الدرج األوسط (:)C
 80( Bجم/م 125 ،)²ورقة SRA3A3/A4R//B4B5R 13/بوصة ×  19بوصة
 250ورقة A4/A5R/ 5
( 80جم/م)²
وزن ورق الدرج :A
<من دون فرز>  350 - 52جم/م< ،²تبديل المجموعة والتدبيس>
 256 - 52جم/م< ،*²تدبيس اقتصادي>  105 - 52جم/م²
*باستثناء الورق الرقيق المطبوع على الوجهين ( 63 - 52جم/م )²وأي وسائط خاصة (استشفاف ،شفاف ،ملصقات)
وزن ورق الدرجين B:C/
<من دون فرز وتبديل المجموعة>  256 - 52جم/م*²
*باستثناء الورق الرقيق المطبوع على الوجهين ( 63 - 52جم/م)²
موضع التدبيس :جانبي، مزدوج
سعة التدبيس< :الوسائط غير المغلفة 90 - 52 ،جم/م 65 >²ورقة ،A4 40ورقة /A3< ،A4Rالوسائط
المغلفة> ورقتان
مصدر الطاقة :من الوحدة الرئيسية
األبعاد (العرض × العمق × االرتفاع)( 527 :بحد أقصى ( 1099 × 623 × )*656بحد أقصى  )*1195مم
*عند تمديد الدرج اإلضافي.
الوزن :حوالى  36كجم

سعة الدرج  /وزن الورق  /موضع التدبيس  /سعة التدبيس :مثل وحدة إنهاء التدبيس AC1
ولكن في حال وجود ورق في درج التجليد ،تقتصر سعة الدرج  Aعلى  1500ورقة
حجم ورق تجليد الكتيباتA3 :A4R ،B4 ، ،الحجم المخصص ( 270 × 195مم إلى
 457,2 × 304,8مم)
وزن ورق تجليد الكتيبات :الورق الداخلي  220 - 52جم/م ،²ورق الغالف  256 - 52جم/م
سعة تدبيس تجليد الكتيبات (بما في ذلك ورقة غالف واحدة)< :الوسائط غير المغلفة> 20
ورقة ( 81,4 - 52جم/م 10 ،)²ورقات ( 105 - 82جم/م 5 ،)²ورقات (150 - 106
جم/م 4 ،)²ورقات ( 209 - 151جم/م 3 ،)²ورقات ( 220 - 210جم/م< ،)²الوسائط
المغلفة>  5ورقات ( 150 - 85جم/م 4 ،)²ورقات ( 209 - 151جم/م 3 ،)²ورقات
( 220 - 210جم/م)²
سعة المجموعة المطوية من دون تدبيس< :الوسائط غير المغلفة>  3ورقات
( 105 - 52جم/م ،)²ورقة واحدة ( 256 - 106جم/م< ،)²الوسائط المغلفة> ورقة واحدة
مصدر الطاقة :من الوحدة الرئيسية
األبعاد (العرض × العمق × االرتفاع)( 527 :بحد أقصى 1099 × 623 × )*656
(بحد أقصى  )*1195مم
*عند تمديد الدرج اإلضافي.
الوزن :حوالى  60كجم
في حالة التوصيل بالدرج السفلي ( )Aالخاص بوحدة إنهاء التدبيس  AC1أو وحدة إنهاء
الكتيبات AC1
حجم الورق< :من دون فرز> A3A4 ،،A4R ،،B4،B5< ،B5Rتبديل المجموعة>
A3A4 ،،A4R ،،B4B5
وزن الورق < :من دون فرز>  300 - 52جم/م< ،²تبديل المجموعة>  256 - 52جم/م²
سعة الدرج العلوي (:)A
/SRA3/A3/A4/A4R/A5/A5R/A6R/B4/B5/B5R 13بوصة ×  19بوصة/الحجم
المخصص ( 148,0 × 100مم إلى  487,7 × 330,2مم)  1000ورقة* 80( 1جم/م،)²
األظرف [رقم )COM10( 10،Monarch ، ،DL  ،ISO-C5الحجم المخصص
( 148,0 × 100مم إلى  487,7 × 330,2مم]  150ورقة ،الطي على شكل حرف
  Z 30ورقة (/A3،)B4
الطي النصفي  50ورقة (،)A4R
الورق الطويل* 487,8 × 210( 2مم إلى  762 × 330,2مم)  100ورقة (بوزن - 52
 79جم/م 50 / )²ورقة (بوزن  150 - 80جم/م 25 / )²ورقة (بوزن  300 - 151جم/م)²
 20 /ورقة (بوزن  350 - 301جم/م،)²
الورق الطويل*( 2بطول أكبر من  762مم إلى  1300مم) ،اإلمساك باليد،
* 350 - 301 1جم/م 200 :²ورقة بغض النظر عن الحجم
* 2يلزم درج الورق الطويل  B1االختياري

سعة الدرج السفلي (:)B
 4000ورقة* 3مقاس /A4( B5بوزن  80جم/م 2000 ،)²ورقة* 4مقاس /A4RB5R
(بوزن  80جم/م 1500 ،)²ورقة* 5*4مقاس /A3B4
(بوزن  80جم/م 1000 ،)²ورقة مقاس /SRA3 13بوصة ×  19بوصة (بوزن  80جم/
م 200 ،)²ورقة من أي مقاس (بوزن  350 - 301جم/م ،)²الطي على شكل حرف  Z30
ورقة (/A3)B4
* 2000 3ورقة /A4 B5 (52 - 63جم/م)²
* 1000 4ورقة /A3/A4R/B4 B5R (52 - 63جم/م)²
* 5الورق المغلف /A3:B4  1000ورقة

وزن الورق 350 - 52 :جم/م²
موضع التدبيس :جانبي، مزدوج
سعة التدبيس< :الوسائط غير المغلفة>
 100ورقة /A4،B5  50ورقة /A3/A4R/B4،B5R
<الوسائط المغلفة>  40ورقة /A4،B5  30ورقة /A3/A4R/B4B5R
مصدر الطاقة 240 - 220 :فولت 60 - 50 ،هرتز 8 ،أمبير
األبعاد (العرض × العمق × االرتفاع) 1239 × 792 × 800 :مم (مع درج الورق الطويل
:B1 1239 × 792 × 1136مم)
الوزن :حوالى  130كجم

الفئة imagePRESS C170 series

المواصفات
الفنية
وحدة إنهاء الكتيبات  W1االحترافية (الخارجية)

وحدة الثقب بمعدل 2 4/ثقوب A1

وحدة الثقب بمعدل  4ثقوب A1

وحدة الثقب BT1 -
()F4H/2

وحدة التثقيب BU1()S4H

وحدة التثقيب االحترافية متعددة الوظائف1b

وحدة تشذيب الكتيبات F1

وحدة إدخال  /طي المستندات K1

سعة الدرج  /وزن الورق  /موضع التدبيس  /سعة التدبيس :مثل وحدة إنهاء التدبيس W1
االحترافية ولكن في حال وجود ورق في درج التجليد أو عند توصيل وحدة تشذيب الكتيبات
االختيارية  ،F1تصبح سعة الدرج  Bمحدودة
حجم ورق تجليد الكتيباتA3 :A4R ،B4 ،SRA3 ، 13 ،بوصة ×  19بوصة ،الحجم
المخصص ( 279,4 × 210مم إلى  487,7 × 330,2مم)
وزن ورق تجليد الكتيبات :الورق الداخلي  220-52جم/م ،²ورق الغالف  300-64جم/م²
سعة تدبيس تجليد الكتيبات (بما في ذلك ورقة غالف واحدة)< :الوسائط غير المغلفة> 25
ورقة ( 80 - 52جم/م 15 ،)²ورقة ( 105 - 80,1جم/م 5 ،)²ورقات ( 209 - 105,1جم/
م 4 ،)²ورقات ( 220 - 209,1جم/م< ،)²الوسائط المغلفة>  10ورقات ( 128 - 100جم/
م 5 ،)²ورقات ( 209 - 128,1جم/م 4 ،)²ورقات ( 220 - 209,1جم/م)²
سعة المجموعة المطوية من دون تدبيس :ما يصل إلى  5ورقات ( 209 - 52جم/م)²
مصدر الطاقة 240 - 220 :فولت 60 - 50 ،هرتز 8 ،أمبير
األبعاد (العرض × العمق × االرتفاع) 1239 × 792 × 800 :مم (مع درج الورق الطويل
:B1 1239 × 792 × 1136مم)
الوزن :حوالى  180كجم
في حالة التوصيل بوحدة إنهاء التدبيس  AC1أو وحدة إنهاء الكتيبات AC1
ثقبان أو  4ثقوب (فرنسية)
وزن الورق 300 - 52 :جم/م²
حجم الورق :ثقبانA3 :A4 ،،A4R ،،B4،B5،B5R  4ثقوبA3 :A4 ،
مصدر الطاقة :من وحدة اإلنهاء
في حالة التوصيل بوحدة إنهاء التدبيس  AC1أو وحدة إنهاء الكتيبات AC1
 4ثقوب (سويدية)
وزن الورق 300 - 52 :جم/م²
حجم الورقA3 :A4 ،A4R ،B4 ،B5 ،B5R ،
مصدر الطاقة :من وحدة اإلنهاء
في حالة التوصيل بوحدة إنهاء التدبيس  W1االحترافية أو وحدة إنهاء الكتيبات  W1االحترافية
ثقبان أو  4ثقوب (فرنسية)
وزن الورق 300 - 52 :جم/م²
حجم الورق :ثقبان مقاس ،A3،A4،A4R ،A5L،B4،B5 ،B5Rالحجم المخصص
( 182 × 182مم إلى  432,0 × 297مم باستثناء  257 × 203إلى  270 × 297مم)؛
 4ثقوب مقاس ،A3،A4،B4 ،B5الحجم المخصص ( 182 × 257مم
إلى  432 × 297مم)
مصدر الطاقة :من وحدة اإلنهاء
في حالة التوصيل بوحدة إنهاء التدبيس  W1االحترافية أو وحدة إنهاء الكتيبات  W1االحترافية
 4ثقوب (سويدية)
وزن الورق 300 - 52 :جم/م²
حجم الورق،A3 : ،A4 ،A5L ،B4  ،B5الحجم المخصص ( 182 × 257مم
إلى  432 × 297مم)
مصدر الطاقة :من وحدة اإلنهاء
تتطلب إما وحدة إنهاء التدبيس  W1االحترافية أو وحدة إنهاء الكتيبات  W1االحترافية
وزن الورق:
<التمرير>  350 - 52جم/م( ²الورق العادي) 350 - 106 ،جم/م( ²الورق المغلف)
<الثقب>  300 - 75جم/م( ²الورق العادي) 300 - 118 ،جم/م( ²الورق المغلف)
حجم الورق:
<التمرير> من  148 × 100مم إلى  1300 × 330,2مم
<الثقب> SRA3A3 ،SRA4 ،SRA4R ،A4 ،A4R ،
أدوات الثقب:
مشط بالستيكي ذو  21ثقبًا ،حلقة مزدوجة ذات  23ثقبًا (دائرية/مربعة) ،حلقة مزدوجة ذات
 34ثقبًا (دائرية/مربعة) ،ملف باأللوان ذو  47ثقبًا ،تجليد  Veloذو  12ثقبًا ،وحدة ثقب ذات
 4ثقوب للورق السائب ،وحدة ثقب ذات ثقبين للورق السائب ،وحدة ثقب ذات  4ثقوب للورق
السائب (سويدية) ،المجعد
مصدر الطاقة 230 :فولت 50 ،هرتز 2,0 ،أمبير
األبعاد (العرض × العمق × االرتفاع) 1040 × 795 × 445 :مم
الوزن :حوالى  102كجم
تتطلب وحدة إنهاء الكتيبات  W1االحترافية
عرض التشذيب:  28 - 2مم
سُمك التشذيب :ما يصل إلى  50ورقة (بما في ذلك الغالف)
وزن الورق 300 - 52 :جم/م²
حجم الورق،SRA3 :A3A4R ،B4 ، 13 ،بوصة ×  19بوصة ،الحجم المخصص
( 279,4 × 210,0مم إلى  487,7 × 330,2مم)
سعة درج الشرائح :حوالى  5000ورقة (عرض التشذيب  20ممA4 ، 80 ،جم/م)²
مصدر الطاقة :من وحدة اإلنهاء
األبعاد (العرض × العمق × االرتفاع)( 2095 :بما في ذلك المشترك والناقل ودرج اإلخراج)
×  1040 × 790مم
الوزن :حوالى  178كجم (بما في ذلك الناقل ودرج اإلخراج)
تتطلب إما وحدة إنهاء التدبيس  AC1أو وحدة إنهاء الكتيبات AC1
عدد األدراج1 :
سعة الدرج 100 :ورقة ( 80جم/م)²
نوع الطي المدعوم :الطي على شكل حرف  ،Zالطي على شكل حرف C
نوع الورق< :الطي على شكل حرف /Zالطي على شكل حرف  >Cرقيق ،عادي ،معاد
تدويره ،ملون< ،وحدة اإلدخال> رقيق ،عادي ،معاد تدويره ،ملون ،سميك ،ذو رأسية،
سندات ،مغلف ،تبويب ،خشن
حجم الورق< :الطي على شكل حرف >Z ،A3 ،A4R < ،B4الطي على شكل حرف
>C < ،A4Rوحدة اإلدخال> ،SRA3 ،A3 ،A4 ،A4R ،B4 ،B5 ،B5R  13بوصة
×  19بوصة
وزن الورق< :الطي على شكل حرف /Zالطي على شكل حرف >C 105 - 60 :جم/م،²
<وحدة اإلدخال>  256 - 60جم/م²
مصدر الطاقة 240 - 100 :فولت/50 ، 60هرتز 1,0 ،أمبير
األبعاد (العرض × العمق × االرتفاع) 1242 × 679 × *247 :مم (*العرض باستثناء
درج المستندات)
الوزن :حوالى  76كجم

وحدة إدخال المستندات N1 -

تتطلب إما وحدة إنهاء التدبيس  W1االحترافية أو وحدة إنهاء الكتيبات  W1االحترافية
عدد األدراج2 :
سعة الدرج :الدرج العلوي  200ورقة ( 80جم/م ،)²الدرج السفلي  200ورقة ( 80جم/م)²
نوع ورق اإلدخال :رقيق ،عادي ،معاد تدويره ،ملون ،سميك ،مثقوب مسبقًا ،ذو رأسية،
سندات ،مغلف ،تبويب ،استشفاف ،خشن
حجم ورق اإلدخال،SRA3 : ،A3 ،A4 ،A4R ،B4 ،B5 ،B5R  13بوصة
×  19بوصة ،الحجم المخصص ( 182,0 × 182,0مم إلى  487,7 × 330,2مم)
وزن ورق اإلدخال 300 - 52 :جم/م²
مصدر الطاقة 240 - 100 :فولت/50 ، 60هرتز 1,0 ،أمبير
األبعاد (العرض × العمق × االرتفاع) 1407 × 793 × *336 :مم
(*العرض باستثناء درج المستندات)

وحدة طي الورق J1 -

ملحقات األجهزة
وحدات قراءة البطاقات

الخيارات األمنية
أمان المستند
أمان البيانات

خيارات النظام ووحدة التحكم
ملحقات الطباعة
خيارات اإلرسال

طباعة الرموز الشريطية
ملحقات النظام

الوزن :حوالى  61كجم
تتطلب إما وحدة إنهاء التدبيس  W1االحترافية أو وحدة إنهاء الكتيبات  W1االحترافية
نوع الطي المدعوم :الطي على شكل حرف  ،Zالطي بأسلوب األكورديون على شكل حرف
 ،Zالطي على شكل حرف  ،Cالطي النصفي ،الطي المتوازي المزدوج
نوع الورق :رقيق ،عادي ،معاد تدويره ،ملون ،سندات
أحجام الورق:
<الطي على شكل حرف >Z ،A3 ،A4R ،B4
<الطي بأسلوب األكورديون على شكل حرف  ،Zالطي على شكل حرف  ،Cالطي
النصفي ،الطي المتوازي المزدوج> A4R
وزن الورق:
<الطي على شكل حرف  ،Zالطي بأسلوب األكورديون على شكل حرف  ،Zالطي
على شكل حرف  ،Cالطي النصفي>  105 - 52جم/م²
<الطي المتوازي المزدوج>  52إلى  90جم/م²
مصدر الطاقة :من وحدة اإلنهاء
األبعاد (العرض × العمق × االرتفاع) 1190 × 793 × 336 :مم
الوزن :حوالى  71كجم
 - MiCARDPLUS FOR ULMوحدة قراءة بطاقات التقارب لمصادقة المستخدمين التي
تستند إلى البطاقات ،والتي تدعم تقنيات البطاقات المتعددة ( HIDو HiTagوCasi Rusco
و Indalaو MiFareوما إلى ذلك) .تتكامل مع Universal Login Manager
وuniFLOW
وحدة قراءة بطاقات النسخ  - F1نظام الوصول بالبطاقات المادية الممغنطة( .يتكامل مع
معرف القسم ،وال يُستخدم مع )uniFLOW
ِّ
ملحق قارئ بطاقة النسخ A4 :مجموعة ملحقة لقارئ بطاقة النسخ.F1-
تنفيذ وظيفة مجموعة قفل المسح الضوئي للمستندات كوظيفة قياسية  -لزيادة أمان المستند عن
طريق تضمين رمز تتبع وقفل خفي في المستندات المنسوخة أو المطبوعة لحظر عمليات النسخ
واإلرسال عبر الفاكس غير المصرح بها
 - HDD MIRRORING KIT-J1تتيح نسخ البيانات في حالة فشل مكونات القرص بحيث
يمكن استرداد البيانات.
 - 2.5INCH/250GB HDD-N1محرك القرص الثابت اإلضافي المطلوب لتنفيذ وظيفة
إنشاء نسخة طبق األصل من القرص الثابت.
 - 2.5INCH/1TB HDD-P1محرك قرص ثابت احتياطي لزيادة مساحة التخزين
على الجهاز.
ثان سعة 1
مالحظة :تتطلب وظيفة إنشاء نسخة طبق األصل وجود محرك قرص ثابت ٍ
تيرابايت.
مجموعة خطوط  PCLالدولية  - A1تضيف دعم  PCLإلى Andalé Mono WT
( J/K/S/Tاليابانية/الكورية/الصينية المبسطة/الصينية التقليدية).
تنفيذ وظيفة مجموعة توقيع المستخدم الرقمية لإلرسال العام كوظيفة قياسية  -لضمان مصادقة
ملفات  PDF/XPSعن طريق التعرف على المستخدم الذي أرسل المستند من خالل التوقيع
الرقمي المرئي و/أو المخفي.
تنفيذ وظيفة مجموعة  PDFالتتبع والتجانس لإلرسال العام كوظيفة قياسية  -لتتيح للجهاز
إنشاء ملفات  PDFالتتبع والتجانس وإرسالها.
مجموعة طباعة الرموز الشريطية  - D1تتيح إمكانية طباعة الرموز الشريطية ببُعد واحد
أو بُعدين على المخرجات باستخدام تقنية .jet caps
مجموعة واجهة التحكم في النسخ  :A1تسمح بإنشاء اتصال (عبر كابل  )CCVI I/Fبين
طرف توصيل التحكم في النسخ من إنتاج جهة خارجية ومجموعة منتجات  iR-ADVمن
 Canonلالستخدام في استرداد التكلفة.
 - SERIAL INTERFACE KIT-K3واجهة تسلسلية لحلول استرداد التكلفة.
مجموعة التوصيل  A1لتقنية  BLUETOOTHمنخفضة الطاقة  -ت ُعد شريحة Bluetooth
خيارً ا لتمكين االتصال بين الوحدة الرئيسية واألجهزة األخرى باستخدام Bluetooth
لوحة تحكم  NFCطراز  - A1ت ُعد لوحة تحكم  NFCمجموعة اختيارية تتيح االتصال
بين الوحدة الرئيسية واألجهزة األخرى باستخدام  .NFCوتستخدم مع لوحة التحكم العمودية
 H1االختيارية.
لوحة تحكم  NFCطراز  - C1ت ُعد لوحة تحكم  NFCمجموعة اختيارية تتيح االتصال بين
الوحدة الرئيسية واألجهزة األخرى باستخدام  .NFCوتستخدم مع لوحة التحكم المسطحة
القياسية.
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