
משולבות לייזר צבע עסקיות

mfc-9460cdNתכונות
משולבת לייזר צבע עסקית

כללי
לייזר צבע במהלך יחידטכנולוגית הדפסה

24 עמ' לדקהמהירות הדפסה
פחות מ-16 שניותמהירות הדפסת דף ראשון

אוטומטי כולל Bookletדופלקס
USB 2.0 HS, Ethernet 10/100TXממשקים

שקע USB בחזית להדפסה מהתקן זיכרון USBממשק נוסף
128MB עד 384MBכמות זיכרון / מקסימום

2400X600רזולוציה dpi עד
אמולציית PCL + פוסטסקריפטאמולציה

פאנל LCD עם 5 שורותתצוגת מידע וחיווי סטטוס
הדפסה מאובטחת בפרוטוקול SSLמיוחד

ADF ל-35 דפיםמזין אוטומטי

מכונת צילום
24 עמ' לדקהשחור/צבעמהירות

1200X600שחור/צבערזולוציה dpi עד
400%-25% במרווחים של 1%הגדלה / הקטנה

פקס
33.6 עם הפחתה אוטומטית צבעוני ושחורמהירות מודם Kbps

300/8x2חיוג מהיר מזיכרוןחיוג בלחיצה אחת
עד 500 דףקבלת פקסים בגמר נייר

עד 390 יעדיםמשלוח ליעדים

סורק
WIA ו TWAINפרוטוקול

19,200רזולוציה dpi עד
עד 48bitעומק צבע

סריקה לספריה, סריקה ל-FTP, סריקה להתקן זיכרון USB, סריקה לקובץסוגי סריקה
קבצי TIFF, קבצי PDF חתום דיגיטלית ו/או מוגן סיסמא, JPG, מיקרוסופט XPSפורמט סריקה

טיפול בנייר
250 דפים / LT300CL מגש ל 500 דף / 50 דפיםכלול/אופציה/מזין ידניכמות דפים במגירה 

plain paper, thin paper, recycled paperמגירהסוגי נייר

60-105 גרם/ A4, letter, B5, A5, B6, A6מגירהמשקלי נייר/ גדלי נייר

מערכות הפעלה
 win 7 (32 & 64), vista, XP, 2000 pro, win server 2003, win server 2008, win server 2008חלונות

R2Citrix Presentation Server®, Citrix XenApp®  

MacMac OS X 10.4.11, 10.5.X, 10.6.X

שונות
26.5 ק"גמשקל כולל מתכלים

313 מ"מ/486 מ"מ/410 מ"מגובה/עומק/רוחבמידות מכשיר

1.7W/65W/560Wבהדפסה/בהמתנה/בשינהנתוני כוח

מתכלים
טונר רגיל 

TN-320BK 19798שחור ISO/ICU עד 2500 דף לפי תקן

TN-320C/M/Y 19798צבע ISO/ICU עד 1500 דף לפי תקן

טונר מוגדל
TN-325BK 19798שחור ISO/ICU עד 4000 דף לפי תקן

TN-325C/M/Y 19798צבע ISO/ICU עד 3500 דף לפי תקן

טונר בתפוקה גבוהה במיוחד
TN-328BK שחורNA

TN-328C/M/Y צבעNA

עד 25,000 דףDR-320CLתוף

עד 50,000 דףBU-300CLחגורת נייר

עד 50,000 דףWT-300CLמיכל עודפים

תכונות
mfc-9970cdW

משולבת לייזר צבע עסקית אלחוטית
עם מסך מגע חסכונית במיוחד

כללי
לייזר צבע במהלך יחידטכנולוגית הדפסה

28 עמ' לדקהמהירות הדפסה
פחות מ-16 שניותמהירות הדפסת דף ראשון

אוטומטי כולל Bookletדופלקס
USB 2.0 HS, Ethernet 10/100TXממשקים

שקע USB בחזית להדפסה מהתקן זיכרון USBממשק נוסף
256MB עד 384MBכמות זיכרון / מקסימום

עד 2400X600 dpiרזולוציה
אמולציית PCL + פוסטסקריפטאמולציה

מסך מגע LCD צבעוני 5.5"תצוגת מידע וחיווי סטטוס
הדפסה מאובטחת בפרוטוקול SSLמיוחד

ADF ל-50 דפים כולל סריקה של שני הצדדים במהלך יחידמזין אוטומטי

מכונת צילום
28 עמ' לדקהשחור/צבעמהירות

עד 1,200X600 dpiשחור/צבערזולוציה
400%-25% במרווחים של 1%הגדלה / הקטנה

פקס
33.6 עם הפחתה אוטומטית צבעוני ושחורמהירות מודם Kbps

300/20x2חיוג מהיר מזיכרוןחיוג בלחיצה אחת
עד 500 דףקבלת פקסים בגמר נייר

עד 390 יעדיםמשלוח ליעדים

סורק
WIA ו TWAINפרוטוקול

19,200רזולוציה dpi עד
עד 48bitעומק צבע

סריקה לספריה, סריקה ל-FTP, סריקה להתקן זיכרון USB, סריקה לקובץ, סריקה לשרת דואר אלקטרוניסוגי סריקה
קבצי TIFF, קבצי PDF חתום דיגיטלית ו/או מוגן סיסמא, JPG, מיקרוסופט XPSפורמט סריקה

טיפול בנייר
250 דפים / LT300CL מגש ל 500 דף / 50 דפיםכלול/אופציה/מזין ידניכמות דפים במגירה 

plain paper, thin paper, recycled paperמגירהסוגי נייר

105-60 גרם/ A4, letter, B5, A5, B6, A6מגירהמשקלי נייר/ גדלי נייר

מערכות הפעלה
 win 7 (32 & 64), vista, XP, 2000 pro, win server 2003, win server 2008, win server 2008חלונות

R2Citrix Presentation Server®, Citrix XenApp®  

MacMac OS X 10.4.11, 10.5.X, 10.6.X

שונות
26.5 ק"גמשקל כולל מתכלים

313 מ"מ/486 מ"מ/410 מ"מגובה/עומק/רוחבמידות מכשיר

1.8W/65W/560Wבהדפסה/בהמתנה/בשינהנתוני כוח

מתכלים
טונר רגיל 

TN-320BK 19798שחור ISO/ICU עד 2500 דף לפי תקן

TN-320C/M/Y 19798צבע ISO/ICU עד 1500 דף לפי תקן

טונר מוגדל
TN-325BK 19798שחור ISO/ICU עד 4000 דף לפי תקן

TN-325C/M/Y 19798צבע ISO/ICU עד 3500 דף לפי תקן

טונר בתפוקה גבוהה במיוחד
TN-328BK 19798שחור ISO/ICU עד 6000 דף לפי תקן

TN-328C/M/Y 19798צבע ISO/ICU עד 6000 דף לפי תקן

עד 25,000 דףDR-320CLתוף

עד 50,000 דףBU-300CLחגורת נייר

עד 50,000 דףWT-300CLמיכל עודפים


