 - IR7105السعر =  25000جنية

Canon Photocopier IR 7150
استعمال الخارج
المواصفات الفنية لآللة ( كوبير – برنتر – سكنر – فيدر  -دوبلكس – نتوورك  -فنشير)
نظام العمل:
تعمل اآلةل الةلظال اةلقمم

يجيتال

ى

اشعع اةليتر

القدرة الكهربائية:
تعمل اآلةل عي اةلاتل اةلعلي  220فوةلت  50 /ستكل
وال تحالج توصتالت خل جت ىو مثبت جهد
سرعة اآللة:
سقع اآلةل  105نسخ ف اةلدمتق وذةلك ةلمقلس A4
سقع اآلةل  59نسخ ف اةلدمتق وذةلك ةلمقلس A3
سقع اآلةل  77نسخ ف اةلدمتق وذةلك ةلمقلس Letter
زمن التسخين:
تعمل اآلةل اشحدث تكظوةلوجتل اةلاصوجق On Demand Fixing
واةلا تيعل زمن اةلاسختن عظد اداج األساخدا  6يمتق .
وثلنت واحدة فقط ف حلةل ا sleep mode
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تغذية الورق:
عدي  2كلستت ةليو ق سع اةلكلستت  1500و م
عدي  2كلستت ةليو ق سع اةلكلستت  550و م
تعمل عي جمتع مقلسلت اةلو ق من مقلس A3 : A5 :Letter
تغذية جانبية:
مسل جلنب سع  50و م ةليمتع اةلمقلسلت
وه ىعي سع جلنبت ممكظ عي مساو آالت اةلاصوجق
مقاسات وأوزان الورق:
تعمل اآلةل عي مقلسلت اةلو ق اةلماعل ف عيتهل
وكذةلك و ق الكلك والبالستيك الشفاف
من مقلس  A6وحا مقلس  A3ممل جعظ مقون علةلت
تظلسب جمتع ماطيبلت اةلمكاب اةلعصق
وبأوزان ماعدية من  165 : 64جقا
وتظفقي اآلةل كلنون ااصوجق وزن  90جقا
من اةلكلستت مع إمكلنت اةلاعقف عي سع اةلو ق ادون فاح اةلكلستت
ذاكرة اآللة :Image Memory
اآلةل مروية اذاكقة ياخيت سع  1024متيل الجت
إلمكلنت مسح األصو مقة واحدة وطبع ى كمت مظهل
Scan Once Print Many
:HDD
اآلةل مروية مقص صيب  40جتيل
تقو اآلةل الةلاصوجق اد جلت اةلوضوح اآلتت :
سكنر 600 × 600 :نقط ف اةلبوص ×  8الجت
تصوير 600 × 600 :نقط ف اةلبوص ×  8الجت
طباعة 600 × 1200 :نقط ف اةلبوص ×  8الجت
الإلضلف إةل  256ي ج ةلياحكم ف ي جلت اةليون
عدسة الزووم Zoom
اآلةل مروية اعدس زوو من % 400 : % 25
مع إمكلنت اةلاحكم ف اةلاصغتق واةلاكبتق اظسب ثلاا
جدوجلً وىتوملتتكتلً حسب مقلس األصل
إمكلنت ىخاتل مقلس اةلو ق حسب مقلس األصل
ف حلةل وجوي مقلسلت غتق ماعل ف عيتهل تقو اآلةل
اقتلس األصل ىتوملتتكتلً وىخاتل ىنسب مقلس ةله من اةلكلستت
شاشة اآللة New Control Panel
اآلةل مروية اشلع اةلكاقونت  7.8 LCDانش ةلبتلن جمتع وظلئف اةلاشغتل
وعقح جمتع وظلئف اآلةل اةلمخايف اطقجق سهي وىحاتلجلت اآلةل
اةلمخايف من تونق – ي ا – و ق مع تحدجد مكلن حشق اةلو ق ف حلةل اةلحشق
التحكم فى تشغيل اآللة ID
اآلةل مروية اخلصت  IDةلياحكم ف عدي اةلعلميتن عي
اآلةل
حا  100مساخد وكذةلك معقف كم اةلاصوجق اةلتوم
ومحلسب كل مسم عن حيم اةلاصوجق
اآلةل كلنو  IR-2318Lصدجق ةليبتئ وال جظاج عظهل ى غلزات ضل ة اصح اةلعلميتن عيته
اآلةل
عي
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طريقة الطباعة
تعمل االةل الةلحبق اةليلف فقط  electrostaticوال تساخد اةلدجفيواق
اقاية اةلحدجد وال ا نوع من انواع اةلرجوت اةلضل ة اصح اةلعلميتن
جهاز الفيدر  ( Feederاساسى )
وحدة تغذج االصو اةلتل اعدي  50عتت وال

مقلس وجقبل جمتع االوزان

جهاز البوبلكس Duplex
جوجد الالةل وحدة تصوجق اةلمساظدات عل اةلوجهتن دوبلكس وذةلك ةل

عدي من اةلظسخ وادون حد امص

سهولة العمل
االةل تاحمل اةلخدم اةلماواصي وسهي اةلفك واةلاقكتب العمل اةلصتلن
اةلطل ئ وكذةلك توضح اةلشلع احاتلجلت االةل اةلمخايف
– وه سهي االساخدا ةليمساخد اةلعلي
Scan once
االةل اهل خلصت  Scan once copy manyتقو االةل من خال هذة اةلخلصت
امسح االصو مقة واحدة وذةلك ةليحصو عي ا من اةلظسخ اةلمطيوا
اةلاصوجق من اةلذاكقة
الطباعة من الكمبيوتر
* تقو االةل اةلتل الةلطبلع من اةلكمبتوتق وه خلصت اسلست ياخل االةل
وذةلك من خال امكلنت توصتيهل عي اةلظاوو ك USB +
اةلموجوية الالةل ةليعمل كطلاع اظفس سقع االةل
ةليمقلسلت A3 . A4
إمكانيات رقمية متقدمة
DIGITAL FEATURES
اةلاحكم ف ي ج وضوح اةلصو ة اـ  9ي جلت تحكم جدو وىتوملتتك
إمكلنت يمج حا  4مساظدات مخايف عي و م واحدة
إمكلنت إعطلء اآلةل عدة ىوامق الةلاصوجق يون إناال إلنهلء كل ىمق
وذةلك حا  5ىوامق ممل جفتد ف توفتق اةلومت واةليهد
اآلةل اهل إمكلنت اةلاصوجق األعاقاض
اآلةل اهل خلصت األملن اةلال ى اةلغيق األتوملتتك اعد ىخق عميت تصوجق
اآلةل ةلهل إمكلنت عمل اةلمالز واةلفقز األتوملتتك يون إضلف ةلوحدة اةلفقز
إمكلنت اإلناقل األتوملتتك من كلستت اةل آخق ف حلةل نفلذ اةلو ق
إمكلنت األخاتل اآلةل ةلمقلس اةلو ق اةلمظلسب ةلألصل
خلصت األخاتل اآلةل ةلد ج اةلوضوح A.E.C
اةلاحكم ف خيفت اةلصو AUTO BACK GROUND
تم تصمتم اآلةل اشمل حتر ممكن ةلمقاعلة اةلمسلحلت
اآلةل تعمل اظوع واحد من اةلبوي ة اةليلف وال تساخد
تامتر االةل امسل مصتق ةليو ق وذةلك ةلاقيتل نسب اةلحشق ةليو ق
اداخل االةل وهذا اةلمسل جوجد عي جسل االةل ةلسهوةل اعمل
اةلصتلن وسهوةل اساخقاج اةلو ق اةلمحشو ادون جهد
جوجد الالةل خلصت  ID CARD COPYوهذة اةلخلصت تسمح
ااصوجق اةلبطلملت اةلشخصت عي اةلوجهتن عي و م واحدة وايمس واحدة
الضمان
تقو اةلشقك اضملن اآللة عام او  50الف نسخة ايهم اقرب.
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التدريب :
تقو اةلشقك ااد جب اةلعلميتن عي اآلةل ف
وادون مقلال وأل عدي من اةلعلميتن

مققكم ميلنلً

االتصال 01006753028:
copiersshop@gmail.com
السعر :غير شامل ضريبة المبيعات
التوريد :خال ثالث اجل من اساال امق اةلاو جد .

مدير التسويق االليكترونى
محمد مصطفى
01006753028
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