MF411dw MF416dw MF418x MF419x

•
ُتعد الطابعات متعددة الوظائف البسيطة
والذكية أي ً
ضا للورق مقاس  A4مثالية
للشركات الصغيرة ذات العمال الذين
يتمتعون بالمرونة.
احصل على النتائج ذات الجودة االحترافية بسهولة
من طابعات الليزر متعددة الوظائف باللونين األبيض
واألسود من السلسلة  MF410الذكية والبسيطة
وصغيرة الحجم التي توفر الطباعة والنسخ والمسح
الضوئي والفاكس* باإلضافة إلى دعم األجهزة
المحمولة.

المنتج
التصوير
الموقع

المشاركة المحسَّ نة للمستندات

عمل أكثر ذكا ًء في المكتب
	•تقديم الطباعة ذات الجودة االحترافية بسرعات تصل إلى  33صفحة في الدقيقة
	•متعددة االستخدامات بما يكفي للتعامل مع جميع احتياجات المستندات بالرغم من صغر حجمها
بشكل مثير لإلعجاب.
	•شاشة لمس ألوان سهلة االستخدام مقاس  3,5بوصات
	•سعة ورق تبلغ  300صفحة (الطرازان  MF411dwو )MF416dwأو  550صفحة
(الطرازان  MF418xو )MF419xللعمل دون انقطاع.
	•تساعد سرعة طباعة النسخة األولى من بدء التشغيل الفرق على العمل بشكل أكثر فعالية

	•التوصيل بسالسة بين األجهزة وخدمات التخزين السحابي الشائعة مثلEvernote®
وDropBox
	•التقاط المستندات ومشاركتها وتحويلها إلى مستندات رقمية أثناء التنقل – أو إجراء المسح الضوئي
واإلرسال بالبريد اإللكتروني في عملية واحدة ببساطة.
إمكانات الشبكة الذكية
	•إمكانات شبكة تتمتع بالمرونة
	•اتصال  Wi-Fiواإليثرنت

	•تحمي وظيفة "الطباعة اآلمنة" المستندات باستخدام رمز  ،PINحتى في حالة الطباعة
من جهاز محمول.

	•تتيح دعم لغات الطابعة  PCL5e/6و Adobe PostScriptالتكامل مع بيئات الشبكة المدارة
دون عناء.

	•مع دعم Apple AirPrint (iOS)و ،Mopria (Android)يمكن لمجموعة العمل لديك
الطباعة من أي جهاز تم تمكينه.

	•مع إدارة الخدمة عن بُعد للصيانة اإللكترونية من  Canonودعم نظام إدارة المخرجات
(*uniFLOWيتوفر فقط بالطرازين  MF418xو )MF419xمن  ،Canonتكون السلسلة
 MF410مناسبة تمامًا لبيئات خدمات الطباعة المُدارة أيضًا.

مرونة العمل

الملكية البسيطة والمستدامة

	•الوصول إلى مجموعة كبيرة من الميزات المتقدمة باستخدام تطبيق المحمول
.Canon PRINT Business
ثوان معدودة.
	•توصيل الجهاز بحساب  Google Cloud Printفي
ٍ
	•مع  ،NFC Touch & Printيمكن للمستخدمين تجربة الطباعة شبه الفورية من األجهزة
المحمولة المتوافقة بمجرد الضغط عليها من عالمة  NFCبالطابعة (يتوفر فقط بالطراز
.)MF416dw

الطباعة
* يتوفر فقط بالطرازين  MF416dwوMF419x

النسخ

	•في كل مرة تغير فيها الحبر ،نضمن لك موثوقية ثابتة وجودة متجددة ،بفضل تصميم الخرطوشة
المتكاملة من  Canonالذي يتيح استبدال جميع المكونات األساسية في وق ٍ
ت واحد.
	•انخفاض استهالك الطاقة في وضعي السكون واالستعداد
	•طباعة تلقائية على الوجهين لتقليل الفاقد
	•ميزة إيقاف التشغيل التلقائي الذكية لتوفير الطاقة

المسح الضوئي

الفاكس*

Wi-Fi

•
الملحقات االختيارية

MF411dw MF416dw MF418x MF419x

وحدة تغذية الورق ( PF44تتوفر بالطرازين  MF411dwو)MF416dw

مجموعة طباعة الرمز الشريطي ( E1Eتتوفر بالطرازين  MF418xو)MF419x

	•علبة الورق اإلضافية سعة  500ورقة ،يمكن إضافة وحدة واحدة إلى الوحدة الرئيسية.

	•لتثبيت خطوط الرمز الشريطي لطباعة الرمز الشريطي .تشتمل هذه المجموعة ،التي يتم تسليمها
إلكترونيًا ،على شهادة وصول إلى الترخيص لتنشيطها.

	•علبة الورق اإلضافية سعة  500ورقة ،يمكن إضافة وحدة واحدة إلى الوحدة الرئيسية.

السلك الطويل للمجموعة TEL 6

وحدة تغذية العلبة ( U1تتوفر بالطرازين  MF418xو)MF419x
قاعدة الورق العادي من النوع K1
	•توضع أسفل الجهاز لزيادة االرتفاع عند الوقوف الحر
مجموعة مرفقات البطاقة  MICardطراز ( A2تتوفر بالطرازين  MF418xو)MF419x
	•مطلوبة لتوصيل  MiCard PLUSأو  Mi Card Multiالخاصة بمنتجات  NTwareبالجهاز.
مجموعة طباعة الرمز الشريطي ( E1تتوفر بالطرازين  MF418xو)MF419x
	•لتثبيت خطوط الرمز الشريطي لطباعة الرمز الشريطي .تشتمل هذه المجموعة ،التي يتم تسليمها
معبأة في علبة ،على شهادة وصول إلى الترخيص لتنشيطها.

 i-SENSYS MF411dwوMF416dw

الوحدة الرئيسية

الوحدة الرئيسية  +وحدة تغذية
واحدة للعلبة PF44 -

	•سماعة اختيارية لوظيفة الفاكس.
قارئ بطاقات النسخ ( F1تتوفر بالطرازين  MF418xو)MF419x
	•يُبسِّط نظام التحكم في البطاقة عملية تسجيل الدخول الخاصة بإدارة معرّ ف القسم.
قارئ بطاقات النسخ المرفقة ( G1يتوفر بالطرازين  MF418xو)MF419x
	•هذه المجموعة مطلوبة عند توصيل قارئ بطاقات النسخ وتش ِّكل المكونات الالزمة لتوصيل
المنتجات.
مجموعة واجهة التحكم في النسخ ( C1تتوفر بالطرازين  MF418xو)MF419x
	•هذه المجموعة مطلوبة لتوصيل وحدات قراءة البطاقات من إنتاج الجهات الخارجية أو أجهزة البيع
اآللية بالعمالت المعدنية بالجهاز.

 i-SENSYS MF418xوMF419x

الوحدة الرئيسية

الوحدة الرئيسية  +وحدة
تغذية العلبة U1

•
المواصفات الفنية
نوع الجهاز
الوظائف المتوفرة
الطابعة
سرعة الطباعة
أسلوب الطباعة
جودة الطباعة
دقة الطباعة
وقت خروج أول نسخة مطبوعة
الطباعة على الوجهين
لغات الطابعة
الخطوط
هوامش الطباعة
وضع توفير الحبر
ميزات الطباعة المتقدمة

MF411dw MF416dw MF418x MF419x
طابعة ليزر أحادية اللون متكاملة
الطباعة والنسخ والمسح الضوئي والفاكس* (*الطرازان  ،MF416dwو)MF419x

على وجه واحد :ما يصل إلى  33صفحة في الدقيقة (مقاس )A4
على الوجهين :ما يصل إلى  16,8صفحة في الدقيقة (مقاس )A4
طباعة أحادية اللون بشعاع الليزر
تصل إلى  1200 × 1200نقطة لكل بوصة
 600 × 600نقطة لكل بوصة
ثوان أو أقل
حوالي6,3 :
ٍ
تلقائية
1
،UFRII ،PCL6 ، PCL5eAdobe PostScript
ً 45/93
خطا لـ PCL
 136خط PostScript
 5مم من األعلى واألسفل واليسار واليمين
 10مم من األعلى واألسفل واليسار واليمين (لألظرف)
نعم
الطباعة اآلمنة
الطباعة من جهاز ذاكرة USB(بتنسيق )JPEG/TIFF/PDF
ميزة اللمس والطباعة (تقنية *)NFC

توافق نظام التشغيل

بروتوكول الشبكة

المسح الضوئي:
البريد اإللكتروني و SMBو( WSD-Scanبروتوكول  IPv4و)IPv6
خدمات تطبيقات :TCP/IP
 ،Bonjour(mDNS)و ،HTTPو ،HTTPSو POPقبل ( SMTPبروتوكول  IPv4و)IPv6
 ،DHCPو ،ARP+PINGو ،Auto IPوWINS()IPv4
( DHCPv6بروتوكول )IPv6
اإلدارة:
،SNMPv1SNMPv3(،IPv4)IPv6
األمان (سلكي):
تصفية عنوان  ،IP/Macو ،IEEE802.1Xو ،SNMPv3و ،HTTPSوIPsec

إدارة البرامج والطابعة

(*)MF416dw

جاهزة للطباعة عبر تقنية Google Cloud Print
:iOS ،AirPrintتطبيق Canon PRINT Business
Android؛ حاصلة على اعتماد  ،Mopriaالمكون اإلضافي لخدمة الطباعة Canon Print
 ،Service Plug-inتطبيق Canon PRINT Business
الناسخة
سرعة النسخ
وقت خروج أول نسخة مطبوعة ()FCOT
دقة النسخ
أوضاع النسخ
النسخ على الوجهين
النسخ المتعدد
التصغير  /التكبير
الميزات األخرى
الماسح الضوئي
النوع
دقة المسح الضوئي
سرعة المسح الضوئي

عُمق المسح الضوئي باأللوان
تدرجات اللون الرمادي
التوافق
الحد األقصى لعرض المسح الضوئي
المسح الضوئي إلى البريد اإللكتروني
المسح الضوئي إلى الكمبيوتر الشخصي
المسح الضوئي إلى جهاز ذاكرة USB
المسح الضوئي إلى FTP
المسح الضوئي إلى الشبكة السحابية
iFAX
الفاكس (الطرازان  ،MF416dwو)MF419x
سرعة المودم
وضع االستقبال
دقة الفاكس

ذاكرة الفاكس
االتصال السريع
بمجموعة/الوجْ هات
االتصال
ِ
البث المتتالي
النسخ االحتياطي للذاكرة
الفاكس على الوجهين
الميزات األخرى

معالجة الوسائط
نوع الماسح الضوئي
إدخال الورق (القياسي)

إدخال الورق (االختياري)
إخراج الورق
أنواع الوسائط
أحجام الوسائط

على وجه واحد :ما يصل إلى  33صفحة في الدقيقة (مقاس )A4
على الوجهين :ما يصل إلى  16,8صفحة في الدقيقة (مقاس )A4
ثوان أو أقل
حوالي 10
ٍ
تصل إلى  600 × 600نقطة لكل بوصة
نص/صورة ،نص/صورة (الجودة) ،صورة ،نص
وجهان إلى وجهين (تلقائي)
ما يصل إلى  999نسخة
 %400-25بزيادات %1
إزالة اإلطار ،ترتيب النسخ ،نسخ صفحتين على ورقة واحدة ،نسخ  4صفحات على ورقة واحدة،
نسخ بطاقة الهوية

اللون
البصرية :تصل إلى  600 × 600نقطة لكل بوصة
المحسَّنة :تصل إلى  9600 × 9600نقطة لكل بوصة
أحادي اللون على وجه واحد 33 :صورة في الدقيقة ( 300 × 300نقطة لكل بوصة)
ألوان على وجه واحد 11 :صورة في الدقيقة ( 300 × 300نقطة لكل بوصة)
أحادي اللون على الوجهين 13 :صورة في الدقيقة ( 300 × 300نقطة لكل بوصة)
ألوان على الوجهين 7 :صور في الدقيقة ( 300 × 300نقطة لكل بوصة)
 24بت 24/بت (اإلدخال/اإلخراج)
 256مستوى
 TWAINوWIA
 216مم
TIFF/JPEG//PDF PDFمضغوط/ملف  PDFقابل للبحث فيه
TIFF/JPEG//PDF PDFمضغوط/ملف  PDFقابل للبحث فيه
TIFF/JPEG//PDF PDFمضغوط/ملف  PDFقابل للبحث فيه
TIFF/JPEG//PDF PDFمضغوط/ملف  PDFقابل للبحث فيه
2
TIFFJPEG/PDF/PNG/
( ITU-T.37الطرازان  ،MF416dwو)MF419x

ثوان/صفحة)3
 33.6كيلوبت/ثانية (تصل إلى 3
ٍ
الفاكس فقط ،التبديل التلقائي بين الفاكس والهاتف ،وضع الرد ،يدوي
القياسية 100 × 200 :نقطة لكل بوصة
الدقيقة 200 × 200 :نقطة لكل بوصة
الصور 200 × 200 :نقطة لكل بوصة
فائقة الدقة 400 × 200 :نقطة لكل بوصة
الدقيقة للغاية 400 × 400 :نقطة لكل بوصة
3
تصل إلى  512صفحة
يصل إلى  281اتصاالً
الحد األقصى  199اتصاالً  /الحد األقصى ِ 199وجْ هة
الحد األقصى ِ 310وجْ هات
النسخ االحتياطي لذاكرة الفاكس بصفة دائمة (النسخ االحتياطي باستخدام الذاكرة المحمولة)
نعم (إرسال واستقبال)
إعادة توجيه الفاكس ،الوصول المزدوج ،االستالم عن بُعد ،الفاكس عبر الكمبيوتر الشخصي (اإلرسال
فقط) ،تقنية  ،DRPDتقنية  ،ECMإعادة الطلب التلقائية ،تقارير نشاط الفاكس ،تقارير نتائج نشاط
الفاكس ،تقارير إدارة نشاط الفاكس

وحدة تغذية مسطحة وتلقائية للمستندات ()DADF
علبة الورق سعة  250ورقة (الطرازان  ،MF411dwو)MF416dw
علبة الورق سعة  500ورقة (الطرازان  ،MF418xو)MF419x
درج متعدد األغراض سعة  50ورقة
وحدة التغذية التلقائية للمستندات على الوجهين ( )DADFسعة  50ورقة
علبة الورق سعة  500ورقة
 150ورقة
ورق عادي ،ورق مُعاد تدويره ،ورق ثقيل ،ملصقات ،بطاقات بريدية ،أظرف
العلبة:
A4A5 ،B5 ،Legal ،Letter ،Executive ،Statement ،OFFICIO ،B-OFFICIO ،،
M-OFFICIOGLTR ،GLGL ،Foolscap ،،،16K
أحجام مخصصة :الحد األدنى  148 × 105مم والحد األقصى  355.6 × 215.9مم
الدرج متعدد األغراض:
A4A5 ،B5 ،Legal ،Letter ،Executive ،Statement ،OFFICIO ،B-OFFICIO ،،
M-OFFICIOGLTR ،GLGL ،Foolscap ،، ،16Kالبطاقة البريدية ،بطاقة الفهرسة،
األظرف (COM10Monarch ،DL ،،،)C5
أحجام مخصصة :الحد األدنى  127 × 76.2مم ،الحد األقصى  355.6 × 215.9مم

أوزان الوسائط
الواجهة والبرامج
نوع الواجهة

وحدة التغذية التلقائية للمستندات:
 A4و A5و B5و B6و Legalو Letterو Statementواألحجام المخصصة (العرض x
الطول) :الحد األدنى  139,7 × 128مم والحد األقصى  355,6 × 215,9مم
علبة الورق 60 :إلى  128جم/م( ²اختياري وقياسي)
الدرج متعدد األغراض 60 :إلى  163جم/م²
وحدة التغذية التلقائية للمستندات :من  50إلى  105جم/م²
 USB 2.0فائق السرعة10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T ،،
 802.11b/g/nالسلكي ،اتصال السلكي مباشر

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
إصدار اللغة العربية
حقوق النشر © لعام  2017لصالحCanon Europa N.V.

 Windows® 10 Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 //
44 / Server® 2012R24 / Server® 20124 / Server® 2008R2/ Server® 2008
44 / Server® 2003R2Vista / Server® 2003
نظام التشغيل  Mac OS Xاإلصدار  10.6واإلصدارات األحدث
5
نظام التشغيل Linux
الطباعة:
LPDRAW ،WSD-Print ،(IPv4)IPv6،

األمان (السلكي):
WEP(64 128/بت)WPA-PSK ،()TKIP/AESWPA2-PSK ،()AES
،Presto!Page Manager
،MF Scan Utility
واجهة المستخدم البعيد (،)RUI
أداة ،SSID
إدارة معرف القسم،
أداة حالة الحبر،
وحدة إدارة  :iWبرنامج يستند إلى الخادم لإلدارة المركزية لمجموعة كبيرة من األجهزة
الصيانة اإللكترونية :يتيح نظام التشخيص عن بُعد ( )RDSالمدمج في الطابعة خدمات الصيانة
اإللكترونية عن بُعد ،مثل قراءة العدادات واإلدارة التلقائية للمواد المستهلكة والتشخيصات عن بُعد.
توافق تقنية  uniFLOWمع عميل  uniFLOW Login Device Clientالمضمن*
(*،MF418x)MF419x

الميزات العامة
كمية المطبوعات الموصى بها شهر ًّيا
دورة التشغيل
الذاكرة
لوحة التحكم
األبعاد أثناء تركيب األدراج
(العرض × العمق × االرتفاع)
مساحة التركيب
(العرض × العمق × االرتفاع)
الوزن
بيئة التشغيل
مصدر الطاقة
استهالك الطاقة

مستويات الضوضاء

 3000 - 750صفحة شهريًا (الطرازان  ،MF411dwو)MF416dw
 5000 - 1000صفحة شهريًا (الطرازان  ،MF418xو)MF419x
6
الحد األقصى  50000صفحة شهريًا
 1جيجابايت
شاشة  LCDلمس باأللوان مقاس  8.9سم
 390مم ×  473مم ×  431مم (الطرازان  ،MF411dwو)MF416dw
 450مم ×  472مم ×  465مم (الطرازان  ،MF418xو)MF419x
 590مم ×  1,182مم ×  795مم (الطرازان  ،MF411dwو)MF416dw
 650مم ×  1,181مم ×  827مم (الطرازان  ،MF418xو)MF419x
حوالي  19كجم (الطرازان  ،MF411dwو)MF416dw
حوالي  21,4كجم (الطرازان  ،MF418xو)MF419x
درجة الحرارة 10 :إلى  30درجة مئوية ( 50إلى  86درجة فهرنهايت)
الرطوبة :رطوبة نسبية تبلغ  20إلى ( %80بدون تكاثف)
 240 - 220فولت ( 60/50 )%10±هرتز ( 2±هرتز)
الحد األقصى :حوالي  1160واط
وضع االستعداد :حوالي  9.4واط (الطرازان ،MF411dw)MF416dw  8.7واط
(،MF418x)MF419x
7
وضع السكون :حوالي  1.4واط
إيقاف التشغيل 0.1 :واط أو أقل
االستهالك النموذجي للكهرباء (:)TEC  1,2كيلو وات ساعة  /األسبوع ( 230فولت)
وقت الخمول الالزم للدخول في وضع السكون 60 - 3 :دقيقة (االفتراضي 3 :دقائق)
وقت الخمول الالزم للدخول في وضع إيقاف التشغيل التلقائي 4 :ساعات (االفتراضي)
ضغط الصوت:8
الوضع النشط 53 :ديسيبل أثناء الطباعة باللونين األبيض/األسود
وضع االستعداد :غير مسموع
طاقة الصوت:8
الوضع النشط 70,6 :ديسيبل أو أقل أثناء الطباعة باللونين األبيض/األسود
وضع االستعداد 53 :ديسيبل أو أقل ( MF418xو)MF419x 52dB

المواد المستهلكة
الخراطيش
الملحقات/الخيارات
األصناف

10 9
الخرطوشة ( 719بمعدل إنتاجية  2100صفحة )
الخرطوشة ( 719Hبمعدل إنتاجية  6400صفحة )

10 9

وحدة تغذية الورق  - PF-44علبة ورق سعة  500ورقة (،MF411dw)MF416dw
وحدة تغذية العلبة  - U1علبة ورق سعة  500ورقة (،MF418x)MF419x
مجموعة  - TEL 6سماعة الهاتف (الطرازان  ،MF416dwو)MF419x
مجموعة طباعة الرمز الشريطي ( E1الطرازان  ،MF418xو)MF419x
مجموعة طباعة الرمز الشريطي ( E1Eالطرازان  ،MF418xو)MF419x
قارئ بطاقات النسخ  - F1عبارة عن نظام الوصول إلى البطاقة الفعلية الذي يقصر الوصول على
المستخدمين المصرح بهم (الطرازان  ،MF418xو)MF419x
قارئ بطاقات النسخ المرفقة ( G1الطرازان  ،MF418xو)MF419x
 - MiCard Multiقارئ البطاقات الخاص بالتعرف على  RFIDأو البطاقات المغناطيسية باستخدام
( uniFLOWالطرازان  ،MF418xو)MF419x
 - MiCard Plusقارئ البطاقات الخاص بالتعرف على  RFIDأو البطاقات المغناطيسية باستخدام
( uniFLOWالطرازان  ،MF418xو)MF419x
مجموعة مرفقات البطاقة  MiCardطراز ( A2الطرازان  ،MF418xو)MF419x
واجهة التحكم في النسخ  - KIT-C1تسمح باالتصال ( )CCVI I/Fبين طرف التحكم في نسخ
الطرف الخارجي و MFPsالستخدام استرداد التكاليف (،MF418x)MF419x
قاعدة الورق العادي من النوع ( K1الطرازان  ،MF418xو)MF419x

مالحظات
[ ]1يتم دعم األوامر فقط .برنامج تشغيل الجهة الخارجية أو الطباعة المباشرة من التطبيق مطلوبة.
[ ]2المسح الضوئي بواسطة تطبيق  MF Scan Utilityأو Canon PRINT Business
[ ]3استنادًا إلى مخطط المعيار  ITU-Tرقم 1
[ ]4المسح الضوئي عبر الشبكة غير مدعوم
[ ]5التوزيع عبر الويب فقط .دعم الطباعة عبر نظام التشغيل  Linuxفقط.
[ ]6تعرف دورة التشغيل بأنها أقصى عدد من الصفحات المطبوعة لشهر واحد يمثل ذروة االستخدام.
وقد يقلل أي استخدام يتجاوز دورة التشغيل الموصى بها من عمر المنتج
[ ]7عند تشغيل الوضع الالسلكي ،سيكون االستهالك  2.1واط
[ ]8مستوى انبعاث الضوضاء المعلن وف ًقا للمعيار ISO 9296
[ ]9استنادًا إلى المعيار ISO/IEC 19798
[ ]10يتم شحن الطابعة مزودة بخرطوشة تبلغ إنتاجيتها  2,100صفحة

•
ُتعد الطابعات متعددة الوظائف البسيطة والذكية أيضًا
للورق مقاس  A4مثالية للشركات الصغيرة ذات العمال
الذين يتمتعون بالمرونة.

MF411dw MF416dw MF418x MF419x

احصل على النتائج ذات الجودة االحترافية بسهولة من طابعات الليزر متعددة الوظائف
باللونين األبيض واألسود من السلسلة  MF410الذكية والبسيطة وصغيرة الحجم التي توفر
الطباعة والنسخ والمسح الضوئي والفاكس* باإلضافة إلى دعم األجهزة المحمولة.
تاريخ بدء البيع :يونيو 2016
تفاصيل المنتج:
كود الزئبق

كود EAN

اسم المنتج
i-SENSYS MF411dw

0291C022AA

4549292031874

i-SENSYS MF416dw

0291C013AA

4549292031751

i-SENSYS MF418x

0291C008AA

4549292031690

i-SENSYS MF419x

0291C002AA

4549292031621

الملحقات االختيارية:
اسم المنتج

كود الزئبق

كود EAN

وحدة تغذية العلبة U1

0732A023AA

4960999635620

وحدة تغذية الورق PF-44

3439B001AA

4960999630540

مجموعة الهاتف  6بالمملكة المتحدة ()CW

0752A053AA

4960999453897

مجموعة الهاتف  6باالتحاد األوروبي ()CW

0752A054AA

4960999453910

مجموعة الهاتف  6بجنوب إفريقيا ()CW

0752A055AA

4960999453927

قارئ بطاقات النسخ F1

4784B001AA

4960999679686

وحدة قارئ بطاقات النسخ المرفقة G1

5140B001AA

4960999689920

مجموعة مرفقات البطاقة  MiCardطراز A2

5146B003AA

4549292037081

مجموعة واجهة التحكم في النسخ C1

5145B001AA

4960999780269

مجموعة طباعة الرموز الشريطية E1

5143B001AA

4960999689951

مجموعة طباعة الرمز الشريطي باالتحاد األوروبي E1E

5143B002AA

غير متوفر (التسليم اإللكتروني)

قاعدة الورق العادي من النوع K1

6132B001AA

4960999841267

المواد المستهلكة:
اسم المنتج

كود الزئبق

كود EAN

خرطوشة الحبر 719

3479B002AB

4960999650289

خرطوشة الحبر 719H

3480B002AB

4960999650319

معلومات القياس  /التجهيز:
اسم المنتج

كود الزئبق

نمط الحزمة

الكمية لكل حزمة

الطول (مم)

العرض (مم)

االرتفاع (مم)

الوزن (كجم)

i-SENSYS MF419x

0291C002AA

العبوة

1

590

565

578

27

i-SENSYS MF418x

0291C008AA

منصة التحميل

8

1180

1130

1156

217

i-SENSYS MF416dw

0291C013AA

i-SENSYS MF411dw

0291C022AA

حاوية  HCDمقاس  40قدمًا

320

-

-

-

-

العبوة

1

566

503

545

23

منصة التحميل

8

1132

1006

1090

185

حاوية  HCDمقاس  40قدمًا

352

-

-

-

-

محتويات العبوة
	•الوحدة الرئيسية

	•قرص  DVD-ROMلبرامج المستخدم

	•الخرطوشة  719من Canon

	•بطاقة الضمان

	•كابل إمداد الطاقة

	•كبل الهاتف

	•دليل البدء
* يتوفر فقط بالطرازين  MF416dwوMF419x

