الفئة imageRUNNER ADVANCE DX C7700 Series

أجهزة باأللوان آمنة ومتعددة
الوظائف مقاس  A3لدعم التطور
الرقمي لشركتك من خالل حلول
الشبكة السحابية المتقدمة
خيارات التكوين الرئيسية

وحدة حامل الورق E1 -

•
•

وحدة إنهاء التدبيس AC1 -

•
•
•

 3أدراج سعة  3500ورقة

وحدة إدخال المستندات Q1 -

•
•يصل مقاسها إلى A3
•درج واحد سعة  100ورقة

تدبيس جانبي ومزدوج يصل إلى  65ورقة
( 90جم/م)²

إدخال أوراق مطبوعة مسبقًا

تدعم التدبيس االقتصادي بمعدل  4ورقات (80
جم/م )²والتدبيس حسب الطلب بمعدل  65ورقة
( 90جم/م)²

•

•

تدعم وحدة التثقيب الداخلية االختيارية بمعدل 24/
ثقوب ووحدة التثقيب الداخلية بمعدل
A
 4ثقوب (وحدة التثقيب بمعدل /2 4ثقوب  1
ووحدة التثقيب بمعدل  4ثقوب )A1

تدعم مقاس A4

وزن الوسائط يتراوح ما بين 52
و 256جم/م²
 3500ورقة ( 80جم/م)²

حامل الورق LITE-C1

•
•وزن الوسائط يتراوح
تدعم حتى مقاس A3

ةينفلا تافصاوملا

وحدة إدخال/طي المستندات K1

•
•
•درج واحد سعة  100ورقة
•الطي على شكل حرف  Zوالطي على

•

إدخال أوراق مطبوعة مسبقًا
يصل مقاسها إلى A3

وحدة إنهاء الكتيبات AC1 -

•
•
•تدعم وحدة التثقيب الداخلية االختيارية بمعدل 24/
 3أدراج سعة  3500ورقة

تدبيس جانبي ومزدوج يصل إلى  65ورقة

iR ADV DX C7765i /
C7770i / C7780i

ما بين  52و 300جم/م²
 3500ورقة ( 80جم/م)²

شكل حرف C

ثقوب ووحدة التثقيب الداخلية بمعدل
A
 4ثقوب (وحدة التثقيب بمعدل /2 4ثقوب  1
ووحدة التثقيب بمعدل  4ثقوب )A1

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

•

IMAGEPASS-N2
PDL
الذاكرة
النظام

•
•

•
• 4جيجابايت 500/جيجابايت
•Fiery FS350
PCL/PS

توفر سرعة معالجة كبيرة وجودة صور مذهلة وآلية عمل موفرة للوقت

طباعة مخصصة مع تنسيق Fiery FreeForm (TM)المدمج للمبتدئين أو مع تنسيقات طباعة
البيانات المتغيرة ( )VDPالمدعومة الرائدة في المجال

•
•

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.

 )TM( Eوأنظمة الطباعة
تعمل على تكامل آليات إنتاج المطبوعات مع أنظمة إدارة معلومات  FI
عبر شبكة الويب وآليات عمل مرحلة ما قبل الطباعة الشائعة للحصول على طباعة تلقائية شاملة
تتصل بالمجموعة الكاملة من طرز  uniFLOWاالختيارية
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المواصفات
الفنية
الوحدة الرئيسية
نوع الجهاز

طابعة ليزر باأللوان متعددة الوظائف مقاس A3

الوظائف األساسية

الطباعة والنسخ والمسح الضوئي واإلرسال والتخزين والفاكس االختياري

المعالج

معالج ثنائي النواة 1,7جيجاهرتز

لوحة التحكم

القياسية :لوحة  LCDباأللوان تعمل باللمس بدقة  WSVGAوتقنية  TFTمقاس
 10,1بوصة
االختيارية :لوحة  LCDعمودية باأللوان تعمل باللمس بدقة  SVGAوتقنية  TFTمقاس
 10,4بوصات

الذاكرة

القياسية :ذاكرة وصول عشوائي سعة  4,0جيجابايت

محرك القرص الصلب

القياسي* 320 :جيجابايت (مساحة القرص المتوفرة 250 :جيجابايت)،
االختياري 250 :جيجابايت 1 ،تيرابايت

النسخ المتطابق لمحرك القرص الصلب

االختيارية

وصلة الواجهة

الشبكة
القياسي1000Base-T :100Base-TX/ ،10Base-T/شبكة  LANالالسلكية
()IEEE 802.11 b/g/n
االختياريةNFC : Bluetooth ،منخفضة الطاقة

* قد يُستخدم محرك قرص صلب أولي مختلف.

الطباعة من األجهزة المحمولة
والشبكة السحابية

،AirPrintMopria،Google Cloud Print ،
 Canon PRINT BusinessوuniFLOW Online
تتوفر مجموعة كبيرة من البرامج والحلول المستندة إلى نظام  MEAPلتوفير إمكانية الطباعة
من األجهزة المحمولة أو األجهزة المتصلة باإلنترنت والخدمات المستندة إلى السحابة بنا ًء
على متطلباتك.
يُرجى االتصال بمندوب المبيعات لديك لمزيد من المعلومات.

الخطوط

خطوط :PS  36 Roman
1
خطوط PCLRoman 93 : 10 ،خطوط Bitmap ،خطان للتمييز الضوئي للحروف،
Andalé Mono WT J/K/S/T*( 1اليابانية ،الكورية ،الصينية المبسطة والتقليدية)،
2
خطوط الرموز الشريطية*
* 1مجموعة خطوط  PCLالدولية  A1 -االختيارية مطلوبة.
* 2مجموعة طباعة الرموز الشريطية  D1 -االختيارية مطلوبة.

ميزات الطباعة

الطباعة اآلمنة ،العالمة المائية اآلمنة ،الرأس/التذييل ،تخطيط الصفحة ،الطباعة على الوجهين،
أحجام/اتجاهات الورق المختلط ،أغطية أمامية/خلفية ،تقليل مسحوق الحبر ،طباعة الملصقات،
فرض إيقاف الطباعة ،تاريخ الطباعة ،الطباعة المجدولة ،الطباعة باستخدام طابعة افتراضية

نظام التشغيل

:UFRII /Windows 7/8.1/10/Server2008Server2008
/R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016،Server2019
( Mac OS Xاإلصدار  10.10أو األحدث)
:PCL /Windows®7/8.1/10/Server2008Server2008
/R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016Server2019
:PS /Windows®7/8.1/10/Server2008Server2008
/R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016،Server2019
( Mac OS Xاإلصدار  10.10أو األحدث)
PPDWindows®7/8.1/10 :( Mac OS X ،اإلصدار  10.9أو األحدث)
برنامج McAfee Embedded Control
ابتدا ًء من يوليو .2019

سرعة النسخ (أبيض وأسود/ألوان)

:iR-ADV DX C7780i
ما يصل إلى 80 70/ورقة في الدقيقة (A4*A5 ،A5R ، ،)*A6R ،ما يصل
إلى 40 35/ورقة في الدقيقة ( ،)A3ما يصل إلى 56 49/ورقة في الدقيقة ()A4R

غير ذلك
القياسية :واجهتا ( USB 2.0المضيف) ،واجهة  USB 3.0واحدة (المضيف)،
واجهة  USB 2.0واحدة (الجهاز)
االختيارية :الواجهة التسلسلية ،واجهة التحكم في النسخ
سعة اإلمداد بالورق (مقاس  ،A4بوزن  80جم/م)²

القياسية 3550 :ورقة
درج واحد متعدد األغراض سعة  250ورقة،
حامال ورق سعة  1100ورقة،
علبتا ورق سعة  550ورقة
الحد األقصى 7050 :ورقة
(وحدة حامل الورق  E1 -أو حامل الورق )Lite-C1

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

 250ورقة (مع درج النسخ )R2 -
الحد األقصى 3500 :ورقة
(مع وحدة إنهاء التدبيس  AC1 -أو وحدة إنهاء الكتيبات )AC1 -

إمكانات اإلنهاء

مع الخيارات :ترتيب ،تجميع ،أوفست ،تدبيس ،غرزة تجليد ،فتحة مثقبة ،تدبيس اقتصادي،
تدبيس حسب الطلب ،إدخال مستندات ،الطي على شكل حرف  ،Zالطي النصفي ،الطي على
شكل حرف C

أنواع الوسائط المدعومة

درج متعدد األغراض :رقيق ،عادي ،معاد تدويره ،ملون ،ثقيل ،مغلف ،خشن ،استشفاف،
سندات ،شفاف ،ملصقات ،مثقوب مسبقًا ،ذو رأسية ،عالمات تبويب ،أظرف
حامل الورق (األيمن/األيسر) :رقيق ،عادي ،معاد تدويره ،ملون ،ثقيل ،استشفاف ،سندات،
شفاف ،سندات ،مثقوب مسبقًا ،ذو رأسية
علبتا الورق (العلوية/السفلية) :رقيق ،عادي ،معاد تدويره ،ملون ،ثقيل ،سندات ،شفاف،
2
مثقوب مسبقًا ،ذو رأسية ،عالمات تبويب* ،1أظرف*
* 1ملحق التغذية بورق عالمات التبويب  F1 -مطلوب
* 2ملحق وحدة التغذية باألظرف  F1 -مطلوب.

مواصفات النسخ

:iR-ADV DX C7770i
ما يصل إلى 70 65/ورقة في الدقيقة (A4*A5 ،A5R ، ،)*A6R ،ما يصل
إلى 35 32/ورقة في الدقيقة ( ،)A3ما يصل إلى 49 46/ورقة في الدقيقة ()A4R
:iR-ADV DX C7765i
ما يصل إلى 65 60/ورقة في الدقيقة (A4*A5 ،،A5R ،  ،)*A6Rما يصل
إلى 32 30/ورقة في الدقيقة ( ،)A3ما يصل إلى 46 42/ورقة في الدقيقة ()A4R
( Aوجه واحد)
*A5 6R/

زمن خروج أول نسخة (( )A4أبيض وأسود/ألوان)

ثوان أو أقل
 :iR-ADV DX C7780iحوالى 4,45,4/
ٍ
ثوان أو أقل
 :iR-ADV DX C7770iحوالى 4,85,9/
ٍ
ثوان أو أقل
 :iR-ADV DX C7765iحوالى 4,85,9/
ٍ

أحجام الوسائط المدعومة

الدرج متعدد األغراض:
الحجم القياسيSRA3 :A3 ،A4 ،A4R ،A5 ،،A5R ،A6RB4 ،B5 ،B5R ،
الحجم المخصص 148,0 × 100,0 :مم إلى  487,7 × 330,2مم
األظرف COM10 :رقم ،Monarch ،10 ،DL ISO-C5
الحجم الحر 148,0 × 100,0 :مم إلى  487,7 × 330,2مم
الحجم المخصص لألظرف 148 × 90,0 :مم إلى  487,7 × 330,2مم
حامال الورق (األيمن/األيسر):
الحجم القياسي،A4 :B5
علبتا الورق (العلوية/السفلية):
الحجم القياسيSRA3 :A3 ،A4 ،A4R ،A5 ،،A5R ،A6RB4 ،B5 ،B5R ،
الحجم المخصص 182,0 × 139,7 :مم إلى  487,7 × 330,2مم
األظرف COM10 :رقم ،Monarch ،10 ،DL ISO-C5
الحجم المخصص لألظرف 148,0 × 98,0 :مم إلى  487,7 × 330,2مم

أوزان الوسائط المدعومة

الدرج متعدد األغراض 52 :إلى  300جم/م²
حامل الورق (األيمن/األيسر) 52 :إلى  220جم/م²
علبة الورق (العلوية/السفلية) 52 :إلى  256جم/م²
الطباعة على الوجهين :من  52إلى  220جم/م²

وقت اإلحماء

ثوان أو أقل*
وضع بدء التشغيل السريع4 :
ٍ

دقة النسخ (نقطة لكل بوصة)
النُّسخ المتعددة

ما يصل إلى  9999نسخة

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 ،من كتاب إلى صفحتين ،مستندات أصلية على الوجهين،
تكوين المهمة N ،على  ،1إضافة غطاء ،إدخال ورق ،مستندات أصلية مختلفة الحجم ،ترقيم
الصفحات ،ترقيم مجموعة النسخ ،الوضوح ،إزالة اإلطار ،العالمة المائية اآلمنة ،تاريخ
الطباعة ،هامش التوثيق ،الطباعة والتحقق ،الصور السلبية/اإليجابية ،تكرار الصور ،قوالب
مهمة الدمج ،الصورة المعكوسة ،التخزين في علبة البريد ،صورة متراكبة ،نسخ بطاقة
الهوية ،تجاوز الصفحات الفارغة ،مستند أصلي ذو حجم حر ،وضع اللون ،نسخة محفوظة،
عينة النسخ

ميزات النسخ

600 × 600

مواصفات المسح الضوئي

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

من وضع السكون 30 :ثانية أو أقل
من التشغيل 30 :ثانية أو أقل*

*الوقت منذ تشغيل الجهاز حتى تجهيز النسخة (من دون حجز الطباعة)

األبعاد (العرض × العمق × االرتفاع)

 1185 × 937 × 689مم

مساحة التركيب (العرض × العمق)

األساسي 1524 × 2026 :مم (مع الباب األمامي المفتوح  +الدرج متعدد األغراض/الغطاء
األيمن العلوي المفتوح  +وحدة التخزين المرحلي  + M1 -وحدة إنهاء الكتيبات /AC1 -تمديد
درج اإلطالة والدرج الدوار)
المكون بالكامل 1524 × 2621 :مم (مع حامل الورق  + Lite-C1وحدة التخزين المرحلي
َّ
 + M1 -وحدة إدخال المستندات  + Q1 -وحدة إنهاء الكتيبات /AC1 -تمديد درج اإلطالة).

الوزن

حوالى  255كجم (بما في ذلك مسحوق الحبر)

سرعة الطباعة (أبيض وأسود/ألوان)

:iR-ADV DX C7780i
ما يصل إلى 80 70/ورقة في الدقيقة (A4*A5 ،A5R ، ،)*A6R ،ما يصل
إلى 40 35/ورقة في الدقيقة ( ،)A3ما يصل إلى 56 49/ورقة في الدقيقة ()A4R

مواصفات الطباعة

:iR-ADV DX C7770i
ما يصل إلى 70 65/ورقة في الدقيقة (A4*A5 ،A5R ، ،)*A6R ،ما يصل
إلى 35 32/ورقة في الدقيقة ( ،)A3ما يصل إلى 49 46/ورقة في الدقيقة ()A4R
:iR-ADV DX C7765i
ما يصل إلى 65 60/ورقة في الدقيقة (A4*A5 ،،A5R ،  ،)*A6Rما يصل
إلى 32 30/ورقة في الدقيقة ( ،)A3ما يصل إلى 46 42/ورقة في الدقيقة ()A4R
( Aوجه واحد)
*A5 6R/

دقة الطباعة (نقطة لكل بوصة)

2400 × 2400

لغات وصف الصفحة

القياسية،UFR II : ،PCL6Adobe PostScript 3 

الطباعة المباشرة

أنواع الملفات المدعومة PDF :و EPSو TIFFو JPEGوXPS

® TM

®

®

النوع

وحدة التغذية التلقائية بالمستندات على الوجهين أحادية التمرير* [وجهان إلى وجهين (تلقائي)]

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

ما يصل إلى  200ورقة

النسخ األصلية واألوزان المقبولة

السطح الزجاجي :الورق والكتب واألشياء ثالثية األبعاد
وزن وسائط وحدة التغذية بالمستندات:
المسح الضوئي على وجه واحد 38 :إلى  220جم/م² (أبيض وأسود ،ألوان)
المسح الضوئي على الوجهين 38 :إلى  220جم/م( ²أبيض وأسود ،ألوان)*

أحجام الوسائط المدعومة

السطح الزجاجي :الحد األقصى حجم المسح الضوئي يصل إلى × 297,0 431,8مم

* يتم دعم الكشف عن التغذية متعددة الورق لوحدة التغذية.

*أوزان مقبولة لمقاس  A6Rأو أصغر من  50إلى  220جم/م.²

حجم وسائط وحدة التغذية بالمستندات:
A3A4 ،A4R ،،A5 ،A5RA6R ،B4 ،B5 ،B5R ،،B6R ،
الحجم المخصص139,7 × 70,0 :مم إلى  431,8 × 304,8مم
سرعة المسح الضوئي (عدد الصور في الدقيقة:
أبيض وأسود/ألوان؛ ورق مقاس )A4

المسح الضوئي على وجه واحد:
 300 × 300( 135/135نقطة لكل بوصة ،إرسال) 600 × 600( 80/80 ،نقطة لكل
بوصة ،نسخ)،
المسح الضوئي على الوجهين:
 300 × 300( 270/270نقطة لكل بوصة ،إرسال)/160 ، 600 × 600( 90نقطة لكل
بوصة ،نسخ)

دقة المسح الضوئي (نقطة لكل بوصة)

المسح الضوئي للنسخ600 × 600 :
المسح الضوئي لإلرسال( :الدفع) /SMB( 600 × 600/FTP/WebDAV( ،)IFAXالسحب)
600 × 600
المسح الضوئي للفاكس600 × 600 :

مواصفات سحب المسح الضوئي

 .Colour Network ScanGear2لكل من  TWAINوWIA
نظام التشغيل المدعوم: /Windows®7/8.1/10/Server2008Server2008
/R2/Server2012/Server2012 R2Server2016

أسلوب المسح الضوئي

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 الجهاز المحمول ،المسح الضوئي إلى الشبكة السحابية
()uniFLOW Online
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المواصفات
الفنية

أمان الجهاز

دفتر العناوين

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

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) (سيتم التحديد الحقًا)

مواصفات اإلرسال

دقة اإلرسال (نقطة لكل بوصة)

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

إدارة األجهزة وتدقيقها

بروتوكول االتصاالت

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

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

تنسيق الملفات

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

المواصفات البيئية

ميزات اإلرسال العام

تحديد النوع األصلي ،مستندات أصلية على الوجهين ،من كتاب إلى صفحتين ،مستندات أصلية
مختلفة الحجم ،ضبط الكثافة ،الوضوح ،نسبة النسخ ،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

أقصى عدد لخطوط االتصال

2

سرعة المودم

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

الوجهة

القياسية :البريد اإللكتروني/فاكس اإلنترنت (،)SMTP،SMB3.0 ،FTP ،WebDAV
علبة البريد
االختيارية :فاكس  G3الفائق ،فاكس IP

بيئة التشغيل

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

مصدر الطاقة

iR-ADV DX C7780i 240 - 220 :فولت 5060/هرتز  11أمبير
iR-ADV DX C7770iiR-ADV DX C7765i/ 240 - 220 :فولت 5060/هرتز
 10أمبير

معدل استهالك الطاقة

الحد األقصى :حوالى iR-ADV DX C7780i 2500 :وات،
:iR-ADV DX C7770i/C7765i 2000وات
نسخ (مع النسخ المستمر لوحدة التغذية التلقائية بالمستندات على الوجهين):
1
حوالى  1,319وات*
1
وضع االستعداد :حوالى  119,6وات*
2
وضع السكون :حوالى  0,9وات*
* 1القيمة المرجعية :قياس وحدة واحدة
*2ال يتوفر وضع السكون بمعدل  0,9وات في كل الظروف بسبب إعدادات معينة.

مواصفات الفاكس

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/االستقبال

اإلرسال،A3 : ،A4 ،A4RA5*،1A5R*1، ،B4B5*،2B5R*1
االستقبالA3 :A4 ،A4R ،A5R ،B4 ،B5 ،B5R ،
* 1يتم اإلرسال بمقاس A4
* 2يتم اإلرسال بمقاس  B4قصير

ذاكرة الفاكس

ما يصل إلى  30000صفحة ( 2000مهمة)

االتصال السريع

الحد األقصى 200

اتصاالتِ /وجْ هات المجموعة

الحد األقصى  199اتصاالً

البث المتتالي

االستهالك النموذجي للكهرباء (:*)TEC
( :iR-ADV DX C7780iأسود وأبيض) 1,35 :كيلووات في الساعة
( :iR-ADV DX C7770iأسود وأبيض) 1,19 :كيلووات في الساعة
( :iR-ADV DX C7765iأسود وأبيض) 1,14 :كيلووات في الساعة

*وفقًا لبرنامج USA Energy Star 3.0

مستويات الضوضاء (أبيض وأسود/ألوان)

*القيمة المرجعية :قياس وحدة واحدة فقط وفقًا لمعيار  ISO7779الذي تم وصفه مع معيار ISO9296
لعام ()2017

ضغط الصوت ()LpAm
وضع المتفرج:
الوضع النشط (أبيض وأسود/ألوان) (على وجه واحد)
iR-ADV DX C7780i 57 :ديسيبل* 56/ديسيبل*
iR-ADV DX C7770i 56 :ديسيبل* 56/ديسيبل*
iR-ADV DX C7765i 56 :ديسيبل* 55/ديسيبل*
وضع االستعداد
iR-ADV DX C7780i/C7770i/C7765i 36 :ديسيبل*

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 :

المساحة المتوفرة على القرص للمساحة المتقدمة

القياسي 16 :جيجابايت
(مع الخيار 480 :جيجابايت بحد أقصى).

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

المصادقة والتحكم في الوصول

مصادقة المستخدم (تسجيل الدخول بالصورة ،تسجيل الدخول بالصورة ورمز  ،PINتسجيل
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 Express ،
(تسجيل الدخول برمز  ،PINتسجيل الدخول بالصورة ،تسجيل الدخول بالصورة ورمز ،PIN
تسجيل 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)

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،XPS
توقيع 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)

أمان الشبكة

،TLS 1.3 ،IPSecمصادقة ،IEEE802.1X SNMPاإلصدار  ،3.0وظيفة 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 خط االتصال
(فاكس  ،G3منفذ  ،USBمساحة متقدمة ،المسح الضوئي واإلرسال  -مخاوف من الفيروسات عند
استقبال البريد اإللكتروني)

مستوى طاقة الصوت (،LWA )m
الوضع النشط (أبيض وأسود) (على وجه واحد)
iR-ADV DX C7780i/C7770i/C7765i 5,1 :بل* ،كيلوفولت 0,3/بل*

*2القيمة المرجعية :قياس وحدة واحدة فقط وفقًا لمعيار  ISO7779الذي تم وصفه مع معيار ISO9296
لعام ()2017

مواصفات التخزين
المعايير

سيتم التحديد الحقًا

خراطيش مسحوق الحبر

مسحوق الحبر  C-EXV 52باللون األسود/السماوي/األرجواني/األصفر

إنتاجية مسحوق الحبر (ال ُمقدرة عند معدل
تغطية )%5

مسحوق الحبر  C-EXV 52باللون األسود 82000 :صفحة
مسحوق الحبر  C-EXV 52باللون السماوي/األرجواني/األصفر 66500 :صفحة

إدارة البرامج والطابعة

للحصول على معلومات مفصلة يُرجى زيارة موقعنا اإللكتروني
https://www.canon-europe.com/business/

التتبع وإعداد التقارير

Universal Login Manager()ULM
*uniFLOW Online Express

أدوات اإلدارة عن بُعد

برنامج iW Management Console
الصيانة اإللكترونية
نظام تسليم المحتوى

برنامج المسح الضوئي

Network ScanGear

أدوات التحسين

أداة تكوين برنامج التشغيل من Canon
NetSpot Device Installer

المواد المستهلكة

*لمزيد من المعلومات ،يُرجى الرجوع إلى ورقة البيانات الفنية لبرنامج uniFLOW Online
/ExpressuniFLOW Online

المواصفات األمنية

uniFLOW / u
* 1يلزم  niFLOW Online

النظام األساسي

( MEAPالنظام األساسي للتطبيقات المضمنة متعددة الوظائف)

إدارة المستندات

برنامج Kofax Power PDF

مواصفات وحدة التحكم FIERY PRINT
(المضمنة)
االختيارية/القياسية

االختيارية

االسم

 imagePASS-N2اإلصدار ( 1.1مضمن)

دقة الطباعة (نقطة لكل بوصة)

1200 × 1200600 × 600 ،

لغة (لغات) وصف الصفحة

Adobe PS3PCL6 ،

الذاكرة

 4جيجابايت (ذاكرة واحدة سعة  4جيجابايت)

محرك القرص الصلب

 SATAسعة  500جيجابايت

سرعة المعالج

Intel Pentium G4400( 3,3جيجاهرتز)

الخطوط

FS350
:PSًّ 138
خطا
:PCLًّ 113
خطا

النظام

أنظمة التشغيل المدعومة

 64 WبتWindows/
 64 Wبت indows10/
 64 Wبت indows 8.1/
 indows® 7
 64 Wبت فقط (دعم برنامج
 64 Sبت فقط indows Server 2012/
 erver 2008 R2
 64 Wبت فقطWindows Server/
تشغيل الطابعة فقط) indows Server 2012 R2/
 64 2بت فقطMAC OS (10.11،10.12 ،10.13 ،)10.14 ،
 016 R2

الواجهة

واجهتا Ethernet( ،)1000Base-T/100Base-TX/10Base-Tواجهتا USB3.0
( Uخلفية)
(خلفيتان) 4 ،واجهات  SB2.0

بروتوكوالت الشبكة

TCPP/FTP( ISMTP ،POP ،HTTP ،SNMP ،LDAP ،SLP ،SMB ،،
LPDIPP ،WS-Discovery ،Bonjour ،Direct Mobile Printing ،،
Port9100SNTP ،802.1X ،DHCP ،DNS ،)NTP ،

الطباعة المباشرة

،PDF1.7،EPS،TIFF6/JDF1.4( JMFاختيارية)

طباعة البيانات المتغيرة

 FreeFormاإلصدار  ،1اإلصدار 2.1

الميزات القياسية لوحدة التحكم في الطباعة Fiery

Fiery Command WorkStation 6Paper Catalog/Fiery Spot-On/Fiery/
Remote Scan Fiery Hot Folders/وVirtual Printers

الفئة imageRUNNER ADVANCE DX C7700 Series

المواصفات
الفنية
خيارات وحدة التحكم Fiery Print

Fiery ImposeFiery Compose/ Fiery Impose/وCompose/
Productivity Package Web Activate (بما في ذلك )Fiery JDF

نظام HW

E400

نظام التشغيل األساسي

نظام تشغيل  Debianمن Linux

مصدر الطاقة

 240 - 100فولت من التيار المتردد 50 ،هرتز 60/هرتز 3,0 ،أمبير ( 100فولت) -
 1,3أمبير ( 240فولت)

الحد األقصى الستهالك الطاقة

 47وات

األبعاد (العرض × العمق × االرتفاع)

 295 × 93 × 285مم

الوزن

وحدة  Fieryفقط (مع السطح الزجاجي) 5 :كجم

وحدة إدخال المستندات Q1 -

(تلزم وحدة إنهاء التدبيس  AC1 -أو وحدة إنهاء الكتيبات )AC1 -
عدد األدراج1 :
سعة الدرج :ما يصل إلى  100ورقة ( 80جم/م)²
نوع الورق المقبول :رقيق ،عادي ،معاد تدويره ،ملون ،ثقيل ،مغلف ،خشن ،سندات ،ذو رأسية،
عالمات التبويب
أحجام الورق المقبولةSRA3 :A3 ،A4 ،A4R ،B4 ،B5 ،B5R ،
وزن الورق المقبول 60 :إلى  256جم/م²
مصدر الطاقة 240 - 100 :فولت50 ، 60/هرتز 1,0 ،أمبير
األبعاد (العرض × العمق × االرتفاع) 1242 × 679 × 247 :مم
(عند االتصال بالجهاز :العرض باستثناء درج المستندات)
الوزن :حوالى  40كجم

وحدة إدخال/طي المستندات K1 -

(تلزم وحدة إنهاء التدبيس  AC1 -أو وحدة إنهاء الكتيبات )AC1 -
عدد األدراج1 :
نوع الطي المدعوم :الطي على شكل حرف  ،Zالطي على شكل حرف C
نوع الورق المقبول:
وحدة اإلدخال :رقيق ،عادي ،معاد تدويره ،ملون ،ثقيل ،مغلف ،خشن ،سندات ،ذو رأسية،
عالمات التبويب
الطي على شكل حرف /Zالطي على شكل حرف  :Cرقيق ،عادي ،معاد تدويره ،ملون
أحجام الورق المقبولة:
وحدة اإلدخالSRA3 :A3 ،A4 ،A4R ،B4 ،B5 ،B5R ،
الطي على شكل حرف ZA3 :A4R ،B4 ،
الطي على شكل حرف :CA4R
وزن الورق المقبول:
وحدة اإلدخال 60 :إلى  256جم/م²
الطي على شكل حرف /Zالطي على شكل حرف :C 60إلى  105جم/م²
سعة الدرج (ورق بوزن  80جم/م:)²
اإلدخال :ما يصل إلى  100ورقة
الطي على شكل حرف *ZA3 :B4 ، 30 :ورقة
A4R 10 :ورقة
الطي على شكل حرف :C :A4R  40ورقة

خيارات اإلمداد بالورق
وحدة حامل الورق E1 -

سعة الورق 3500 :ورقة ( 80جم/م)²
نوع الورق :رقيق ،عادي ،معاد تدويره ،ملون ،ثقيل ،سندات ،مثقوب مسبقًا ،ذو رأسية
مقاس الورق،A4 :B5
وزن الورق 52 :إلى  256جم/م²
مصدر الطاقة :من الوحدة الرئيسية
األبعاد (العرض × العمق × االرتفاع) 572 × 630 × 340 :مم
(متصل بالوحدة الرئيسية)
الوزن :حوالى  34كجم

حامل الورق Lite-C1

سعة الورق 3500 :ورقة ( 80جم/م)²
نوع الورق :رقيق ،عادي ،معاد تدويره ،ملون ،ثقيل ،مغلف ،خشن ،استشفاف ،سندات ،شفاف،
ملصقات ،مثقوب مسبقًا ،ذو رأسية ،عالمات تبويب ،أظرف*
حجم الورقSRA3 :A3 ،B4 ،A4 ،A4R ،A5R ،B5 ،B5R ، ،األظرف
( COM10رقم Monarch ،10DL ،،)ISO-C5 ،
الحجم المخصص 148,0 × 139,7 :مم إلى  487,7 × 330,2مم
وزن الورق :من  52إلى  300جم/م²
مصدر الطاقة 240 - 220 :فولت 1,2/أمبير 50 60/هرتز
األبعاد (العرض × العمق × االرتفاع) 574 × 686 × 633 :مم
(متصل بالوحدة الرئيسية)
الوزن :حوالى  68كجم

درج النسخ R2 -

يوفر درجًا بسي ً
طا الحتياجات اإلخراج األساسية.
السعة250 : 100/ورقة (وجه واحد/وجهان 80 ،جم/م)²
األبعاد (العرض × العمق × االرتفاع) 175 × 382 × 420 :مم

وحدة إنهاء التدبيس ( AC1 -الخارجية)

سعة الدرج (ورق بوزن  80جم/م:)²
الدرج العلوي،A4:A5A5R ،،A6R ،B5 250 :ورقة
،SRA3 A3A4R ،B4 ،B5R ، 125 :ورقة
األظرف 30 :ورقة
الدرج األوسط :مثل الدرج العلوي
الدرج السفلي،A4:A5A5R ،B5 ، 3000 :ورقة
،SRA3 A3A4R ،B4 ،B5R ، 1500 :ورقة
A6R 250 :ورقة
األظرفMonarch: 30 :ورقة COM10 ،رقم ،DL ،10
ISO-C5 100 :ورقة
وزن الورق 52 :إلى  256جم/م²
موضع التدبيس :جانبي، مزدوج
سعة التدبيس:
A4B5/ 65 :ورقة ( 52إلى  90جم/م)²
A3B4/A4R/ 40 :ورقة ( 52إلى  90جم/م)²
التدبيساالقتصادي:
A3A4/ 5:ورقات ( 52إلى  64جم/م)²
 4ورقات ( 65إلى  81,4جم/م)²
 3ورقات ( 82إلى 105جم/م)²
تدبيس حسب الطلب 65 :ورقة ( 52إلى  90جم/م)²
مصدر الطاقة :من الوحدة الرئيسية
األبعاد (العرض × العمق × االرتفاع) 1195 × 623 × 656 :مم
الدوار)
(عند تمديد درج اإلطالة والدرج َّ
الوزن :حوالى  36كجم

وحدة إنهاء الكتيبات ( AC1الخارجية)

(بما في ذلك مواصفات التدبيس األساسية الخاصة بوحدة إنهاء التدبيس  AC1 -المذكورة أعاله).
حجم ورق غرزة التجليدA3 :A4R ،B4 ،،
الحجم المخصص ( 270,0 × 195,0مم إلى  457,2 × 304,8مم)
سعة تدبيس غرزة التجليد :ما يصل إلى  20ورقة ×  10مجموعات
( 52إلى  81,4جم/م( )²بما في ذلك ورقة غالف واحدة يصل وزنها إلى  256جم/م)²
سعة المجموعة المطوية من دون تدبيس :ما يصل إلى  3ورقات ( 52إلى  105جم/م)²
مصدر الطاقة :من الوحدة الرئيسية
األبعاد (العرض × العمق × االرتفاع) 1195 × 623 × 656 :مم
الدوار)
(عند تمديد درج اإلطالة والدرج َّ
الوزن :حوالى  60كجم

وحدة الثقب بمعدل 2 4/ثقوب A1

(تلزم وحدة إنهاء التدبيس  AC1 -أو وحدة إنهاء الكتيبات )AC1 -
ثقبان أو أربعة ثقوب
الوزن المقبول للورق المثقوب 52 :إلى  300جم/م²
الحجم المقبول للورق المثقوب:
ثقبان للورق مقاس ،A3،A4،A4R،A5،B4،B5B5R
أربعة ثقوب للورق مقاس A3A4 ،
مصدر الطاقة :من وحدة اإلنهاء

وحدة الثقب بمعدل  4ثقوب A1

(تلزم وحدة إنهاء التدبيس  AC1 -أو وحدة إنهاء الكتيبات )AC1 -
أربعة ثقوب
الوزن المقبول للورق المثقوب 52 :إلى  300جم/م²
الحجم المقبول للورق المثقوب:
أربعة ثقوب للورق مقاس ،A3،A4،A4R،A5،B4،B5B5R
مصدر الطاقة :من وحدة اإلنهاء

*إخراج الورق المطوي على شكل حرف  Zإلى وحدة إنهاء التدبيس  AC1 -أو وحدة إنهاء الكتيبات AC1 -

مصدر الطاقة 240 - 100 :فولت50 ، 60/هرتز 1,0 ،أمبير
األبعاد (العرض × العمق × االرتفاع) 1242 × 679 × 247 :مم
(عند االتصال بالجهاز :العرض باستثناء درج المستندات)
الوزن :حوالى  76كجم

*ملحق وحدة التغذية باألظرف  G1 -مطلوب.

خيارات اإلخراج

ملحقات األجهزة
وحدات قراءة البطاقات

تتوفر وحدات قراءة البطاقات المختلفة مثل .MiCard Plus
يُرجى االتصال بمكتب  Canonالمحلي لمزيد من التفاصيل.
قارئ بطاقات النسخ F1
وحدة قارئ بطاقات النسخ المرفقة A4 -

غير ذلك

درج األداة المساعدة B1
غطاء الطابعة H2 -
ملحق التغذية بورق عالمات التبويب F1 -
ملحق وحدة التغذية باألظرف F1 -
ملحق وحدة التغذية باألظرف G1 -
لوحة التحكم العمودية J1 -
لوحة مفاتيح رقمية A1 -
مجموعة سرعات وحدة اإلنهاء A1

الخيارات األمنية
أمان البيانات

مجموعة النسخ المتطابق لمحرك القرص الصلب J1 -
محرك القرص الصلب  2,5بوصات 250/جيجابايت N1 -
محرك القرص الصلب  2,5بوصات 1/تيرابايت P1 -

خيارات النظام ووحدة التحكم
ملحقات الطباعة

مجموعة خطوط  PCLالدولية A1

طباعة الرموز الشريطية

مجموعة طباعة الرموز الشريطية D1

وحدة التحكم القائمة على ( EFI-Fieryمضمنة)

 imagePASS-N2اإلصدار 1.1

خيارات وحدة التحكم القائمة على EFI-Fiery
(مضمنة)

Fiery Impose
Fiery Compose
 Fiery ImposeوCompose

ملحقات النظام

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

ملحقات الفاكس

لوحة فاكس  G3الفائقة AS1 -
لوحة فاكس الخط الثاني  G3الفائقة AS1 -
مجموعة الفاكس عن بُعد A1
مجموعة توسعة فاكس PB1 I

خيارات أخرى
ملحقات إمكانية الوصول

مقبض الوصول إلى وحدة التغذية التلقائية بالمستندات A1
مجموعة اإلرشاد الصوتي G1 -
مجموعة التشغيل الصوتي D1 -

خرطوشة التدبيس

خرطوشة التدبيس N1 -
خرطوشة التدبيس P -
خرطوشة التدبيس X1 -
خرطوشة التدبيس Y1 -
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