الفئة imageRUNNER 1600 Series

أجهزة متعددة الوظائف وأحادية
اللون وعالية الكفاءة مقاس A4
وذات إمكانات سريعة للمسح الضوئي

صا لتناسب متطلبات مجموعات العمل
طابعات جديرة بالثقة ومتعددة المزايا توفر مجموعة كبيرة من الوظائف المصممة خصي ً
دائمة االنشغال

اإلنتاجية

االتصال بالهاتف المحمول

تجربة المستخدم

األمان

التحكم والصيانة

الفئة imageRUNNER 1600 Series
اإلنتاجية
•سرعة الطباعة التلقائية على الوجهين لتلبية متطلبات بيئات العمل
كثيرة المطالب
•سرعة المسح الضوئي على الوجهين بتمريرة واحدة لتسريع تحويل
المستندات الورقية إلى مستندات رقمية
•إمكانية تخصيص التطبيقات التي تظهر على الشاشة تزيد من كفاءة
آليات العمل
•الحد األقصى لسعة إدخال الورق يصل إلى  2300ورقة
•وحدة تغذية بالورق تدعم أنواعًا وأحجا ًما متعددة من الوسائط حتى تلبي
آلية العمل احتياجات الطباعة المخصصة
األمان
•التحكم في الوصول من خيارات المصادقة المستندة إلى الجهاز أو المستندة
إلى الشبكة السحابية
•ميزة الطباعة اآلمنة تعمل على تحسين سرية المستندات
•إعداد سريع لسياسة األمان على مستوى المؤسسة عبر واجهة الجهاز

•إمكانية تشفير ملفات  PDFلتوفير حماية عالية المستوى للبيانات وتُنتج
إمكانية التوقيع على ملفات  PDFمن خالل األجهزة شهادة للمرسِل
•زيادة مستوى األمان عبر الشبكة من خالل بروتوكول  IPsecوالتحقق
من حالة البروتوكول عبر اإلنترنت وتقنية TLS
االتصال بالهاتف المحمول

•التوافق مع حلول برنامج  uniFLOWمن  Canonيوفر لك إمكانية
تتبع مهام الطباعة وإعداد تقارير بشأنها
•الصيانة اإللكترونية يمكنها تحسين وقت التشغيل من خالل التشخيص عن
بُعد وقراءات العدادات التلقائية ومراقبة المواد المستهلكة
تجربة المستخدم

•خيارات اتصال عبر  Wi-Fiورمز االستجابة السريعة واالتصال قريب
المدى ( *)NFCللعمل من األجهزة اللوحية والهواتف الذكية
•واجهة المستخدم البعيدة متوافقة مع الهاتف المحمول ومزودة بتصميم
مثالي للعرض
•دعم  Mopriaو Apple Air PrintوGoogle Cloud Print
وWindows 10 Print
•تطبيق  PRINT Businessمن  Canonيضيف المزيد من الوظائف
للطباعة والمسح الضوئي من األجهزة المحمولة
التحكم والصيانة

•تشغيل بسيط عبر شاشة  LCDتعمل باللمس بتقنية  TFTمقاس
 5بوصات 12,7/سم
•مكتبة تطبيقات تتيح لك التنشيط بضغطة واحدة لطباعة القوالب المخزنة أو
مسح المستندات ضوئيًّا وإرسالها إلى الوجهات المحددة مسبقًا
•مسح المستندات ضوئيًّا وتحويلها إلى ملفات  PDFيمكن البحث
في نصوصها
•سهولة استبدال خرطوشة الحبر المتكاملة
•تصميم صغير الحجم يتيح لك ترتيب المكاتب بطريقة مثالية
•هيكل متين للحصول على جودة مضمونة وأداء جدير بالثقة

•إدارة مركزية لجميع األجهزة الموجودة على الشبكة باستخدام
 IW EMC/MCوخيارات اإلدارة عن بُعد األخرى

* imageRUNNER 1643iFفقط

حقائق سريعة
 imageRUNNER 1643iمن Canon
•الطباعة والنسخ والمسح الضوئي واإلرسال
•شاشة  LCDتعمل باللمس بتقنية  TFTمقاس  5بوصات 12,7/سم
•سرعة الطباعة 43 :صفحة في الدقيقة (مقاس )A4
•دقة الطباعة 600 × 600 :نقطة لكل بوصة
•طباعة تلقائية على الوجهين
•سرعة المسح الضوئي :ما يصل إلى  70صورة في الدقيقة من خالل المسح الضوئي
على الوجهين أحادي التمرير
•سعة وحدة التغذية التلقائية بالمستندات 50 :ورقة
•إمكانية االتصال عبر الشبكة و Wi-Fiو USBورمز االستجابة السريعة
•الحد األقصى لسعة إدخال الورق 2300 :ورقة

 imageRUNNER 1643iFمن Canon
•الطباعة والنسخ والمسح الضوئي واإلرسال والفاكس
•شاشة  LCDتعمل باللمس بتقنية  TFTمقاس  5بوصات 12,7/سم
•سرعة الطباعة 43 :صفحة في الدقيقة (مقاس )A4
•دقة الطباعة 600 × 600 :نقطة لكل بوصة
•طباعة تلقائية على الوجهين
•سرعة المسح الضوئي :ما يصل إلى  70صورة في الدقيقة من خالل المسح الضوئي
على الوجهين أحادي التمرير
•سعة وحدة التغذية التلقائية بالمستندات 50 :ورقة
•إمكانية االتصال عبر الشبكة و Wi-Fiو USBورمز االستجابة السريعة وتقنية NFC
•الحد األقصى لسعة إدخال الورق 2300 :ورقة

الخدمات
األساس
تنفيذ العمليات الروتينية للمكاتب بأمان وبمنتهى السهولة باستخدام
البرامج ال ُمض َّمنة بما في ذلك uniFLOW Online Express
والخدمات األخرى المتاحة التي توفر الصيانة والدعم الكاملين
لألجهزة

التخصيص
البرامج
األجهزة

اختر الخدمة المخصصة التي تلبي احتياجات أعمالك التجارية عن
طريق التخلص من أعباء إدارة الطباعة غير الضرورية .تشاور
مع خبراء  Canonحول متطلباتك المحددة للعثور على الخيار
المناسب لخدمات الطباعة ال ُمدارة

الخدمات

التحسين
توسيع نطاق إمكانات الشبكة السحابية باستخدام uniFLOW
 ،Onlineنظام إدارة الطباعة الشامل من Canon
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