 - IR2525السعر =  6500جنية
 - IR2530السعر =  7000جنية
Canon Photocopier IR 2525/ IR 2530
استعمال الخارج
المواصفات الفنية لآللة ( كوبير – برنتر – سكنر الوان – فيدر  -دوبلكس – نتوورك – )Usb Flash
نظام العمل:
تعمل اآللة بالنظام الرقمى ( ديجيتال ) أى بأشعة الليزر
القدرة الكهربائية:
تعمل اآللة على التيار العادى  220فولت  50 /سيكل
وال تحتاج توصيالت خارجية أو مثبت جهد
سرعة اآللة:
سرعة اآللة  25/30نسخة فى الدقيقة وذلك لمقاس A4
سرعة اآللة  22نسخة فى الدقيقة وذلك لمقاس A3
سرعة اآللة  35نسخة فى الدقيقة وذلك لمقاس Letter
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زمن التسخين:
تعمل اآللة بأحدث تكنولوجيا التصوير On Demand Fixing
والتى تجعل زمن التسخين عند بداية األستخدام  7.9ثانية
وثانية واحدة فقط فى حالة ال sleep mode
تغذية الورق:
عدد  2كاسيت للورق سعة الكاسيت  550ورقة
تعمل على جميع مقاسات الورق من مقاس A3 : A5 :Letter
تغذية جانبية:
مسار جانبى سعة  100ورقة لجميع المقاسات
وهى أعلى سعة جانبية ممكنة على مستوى آالت التصوير
مقاسات وأوزان الورق:
تعمل اآللة على مقاسات الورق المتعارف عليها
وكذلك ورق الكلك والبالستيك الشفاف
من مقاس  A6وحتى مقاس  A3مما يعنى مرونة عالية
تناسب جميع متطلبات المكتب العصرى
وبأوزان متعددة من  156 : 64جرام
وتنفرد اآللة كانون بتصوير وزن  90جرام
من الكاسيت مع إمكانية التعرف على سعة الورق بدون فتح الكاسيت
ذاكرة اآللة :Image Memory
اآللة مزودة بذاكرة داخلية سعة  512ميجا بايت
إلمكانية مسح األصول مرة واحدة وببع أى كمية منها
Scan Once Print Many
المعالج :Processor
اآللة مزودة بمعالج  400ميجا هيرتز
تقوم اآللة بالتصوير بدرجات الوضوح اآلتية :
سكنر الوان 600 × 2400 :نقطة فى البوصة ×  8بايت
تصوير 600 × 2400 :نقطة فى البوصة ×  8بايت
طباعة 600 × 2400 :نقطة فى البوصة ×  8بايت
باإلضافة إلى  256درجة للتحكم فى درجات اللون
عدسة الزووم Zoom
اآللة مزودة بعدسة زووم من % 400 : % 25
مع إمكانية التحكم فى التصغير والتكبير بنسب ثابتة
يدوياً وأتوماتيكياً حسب مقاس األصل
إمكانية أختيار مقاس الورق حسب مقاس األصل
فى حالة وجود مقاسات غير متعارف عليها تقوم اآللة
بقياس األصل أتوماتيكياً وأختيار أنسب مقاس له من الكاسيت
شاشة اآللة New Control Panel
اآللة مزودة بشاشة الكترونية  5.7 LCDانش لبيان جميع وظائف التشغيل
وشرح جميع وظائف اآللة المختلفة بطريقة سهلة وأحتياجات اآللة
المختلفة من ( تونر – درام – ورق ) مع تحديد مكان حشر الورق فى حالة الحشر
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التحكم فى تشغيل اآللة ID
اآللة مزودة بخاصية  IDللتحكم فى عدد العاملين على اآللة
حتى  100مستخدم وكذلك معرفة كم التصوير اليومى على اآللة
ومحاسبة كل قسم عن حجم التصوير
اآللة كانو  IR-2318Lصديقة للبيئة وال ينتج عنها أى غازات ضارة بصحة العاملين عليه
طريقة الطباعة
تعمل االلة بالحبر الجاف فقط  electrostaticوال تستخدم الديفلوبر
(برادة الحديد ) وال اى نوع من انواع الزيوت الضارة بصحة العاملين
جهاز الفيدر  ( Feederاساسى )
وحدة تغذية االصول اليا بعدد  50شيت والى مقاس ويقبل جميع االوزان
جهاز البوبلكس Duplex
يوجد بااللة وحدة تصوير المستندات عل الوجهين دوبلكس وذلك لى عدد من النسخ وبدون حد اقصى
سهولة العمل
االلة تتحمل الخدمة المتواصلة وسهلة الفك والتركيب العمال الصيانة
الطارئة وكذلك توضح الشاشة احتياجات االلة المختلفة
– وهى سهلة االستخدام للمستخدم العادى
Scan once
االلة بها خاصية  Scan once copy manyتقوم االلة من خالل هذة الخاصية
بمسح االصول مرة واحدة وذلك للحصول على اى من النسخ المطلوبة
( التصوير من الذاكرة )
الطباعة من الكمبيوتر
* تقوم االلة اليا بالطباعة من الكمبيوتر وهى خاصية اساسية داخل االلة
وذلك من خالل امكانية توصيلها على النتوورك USB +
الموجودة بااللة للعمل كطابعة بنفس سرعة االلة
للمقاسات A3 . A4
إمكانيات رقمية متقدمة
DIGITAL FEATURES
التحكم فى درجة وضوح الصورة بـ  9درجات تحكم يدوى وأتوماتيكى
إمكانية دمج حتى  4مستندات مختلفة على ورقة واحدة
إمكانية إعطاء اآللة عدة أوامر بالتصوير دون إنتظار إلنهاء كل أمر
وذلك حتى  5أوامر مما يفيد فى توفير الوقت والجهد
اآللة بها إمكانية التصوير األعتراضى
اآللة بها خاصية األمان التام أى الغلق األتوماتيكى بعد أخر عملية تصوير
اآللة لها إمكانية عمل المالزم والفرز األتوماتيكى دون إضافة لوحدة الفرز
إمكانية اإلنتقال األتوماتيكى من كاسيت الى آخر فى حالة نفاذ الورق
إمكانية األختيار اآللى لمقاس الورق المناسب لألصل
خاصية األختيار اآللى لدرجة الوضوح A.E.C
التحكم فى خلفية الصور AUTO BACK GROUND
تم تصميم اآللة بأقل حيز ممكن لمراعاة المساحات
اآللة تعمل بنوع واحد من البودرة الجافة وال تستخدم
تتميز االلة بمسار قصير للورق وذلك لتقليل نسبة الحشر للورق
بداخل االلة وهذا المسار يوجد على يسار االلة لسهولة اعمال
الصيانة وسهولة استخراج الورق المحشور بدون جهد
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يوجد بااللة خاصية  ID CARD COPYوهذة الخاصية تسمح
بتصوير البطاقات الشخصية على الوجهين على ورقة واحدة وبلمسة واحدة
الضمان
تقوم الشركة بضمان اآللة  6اشهر او  25الف نسخة ايهم اقرب.
التدريب :
تقوم الشركة بتدريب العاملين على اآللة فى مقركم مجاناً
وبدون مقابل وألى عدد من العاملين

االتصال 01006753028:
copiersshop@gmail.com
السعر :غير شامل ضريبة المبيعات
التوريد :خالل ثالثة ايام من استالم امر التوريد .

مدير التسويق االليكترونى
محمد مصطفى
01006753028
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