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

وحدة التغذية بالورق PF-C1
iR 1643iF

•تدعم الورق حتى مقاس A4
•وزن الوسائط يتراوح بين  60و 120جم/م²
•سعة الورق 550 :ورقة ( 80جم/م)²

TELEPHONE KIT 6

قاعدة الورق العادي من النوع V2
iR 1643i

•ترفع الجهاز ،ال يلزم وجود دعم للوسائط اإلضافية

مجموعة مرفقات البطاقة  MICARDB1
وقارئ بطاقات IC

هذا الشكل المسطح لغرض التوضيح فقط .للحصول على قائمة كاملة بالخيارات والتوافقات الدقيقة ،يُرجى الرجوع إلى مكون المنتج عبر اإلنترنت أو االتصال بمندوب المبيعات.
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المواصفات
الفنية
الوحدة الرئيسية
نوع الجهاز
الوظائف األساسية
المعالج
لوحة التحكم
الذاكرة
وصلة الواجهة

سعة اإلمداد بالورق
(مقاس  ،A4بوزن  80جم/م)²

سعة إخراج الورق
(مقاس  ،A4بوزن  80جم/م)²
أنواع الوسائط المدعومة

أحجام الوسائط المدعومة

أوزان الوسائط المدعومة
وقت اإلحماء

األبعاد (العرض × العمق × االرتفاع)

مساحة التركيب (العرض × العمق)

الوزن
مواصفات الطباعة
سرعة الطباعة (أبيض وأسود)
دقة الطباعة (نقطة لكل بوصة)
لغات وصف الصفحة
الطباعة المباشرة
الطباعة من األجهزة المحمولة والشبكة
السحابية

الخطوط
ميزات الطباعة

نظام التشغيل

طابعة ليزر أحادية اللون متعددة الوظائف للورق مقاس A4
 :iR 1643iFطباعة ونسخ ومسح ضوئي وإرسال وفاكس
 :iR 1643iطباعة ونسخ ومسح ضوئي وإرسال
معالج مخصص من Canon
لوحة  LCDباأللوان تعمل باللمس بدقة  WVGAوتقنية TFT
مقاس  12,7سم 5/بوصات
القياسية :ذاكرة وصول عشوائي سعة  1,0جيجابايت
الشبكة القياسية:
1000Base-T100Base-TX/10-Base-T/ ،شبكة  LANالالسلكية
 iR 1643iF( Nفقط)،
()IEEE 802.11 b/g/n ،تقنية  FC
اتصال  Wi-Fiمباشر
المنافذ األخرى القياسية:
منفذا ( USB 2.0للمضيف) ،منفذ ( USB 2.0للجهاز)
القياسية 650 :ورقة
سعة علبة الورق 550 :ورقة
سعة الدرج متعدد األغراض 100 :ورقة
الحد األقصى 2300 :ورقة
(مع  3وحدات للتغذية بالورق )PF-C1
 150ورقة
العلبة العلوية :1
رقيق ،عادي ،سميك ،ملون ،معاد تدويره ،سندات
الدرج متعدد األغراض:
رقيق ،عادي ،سميك ،ملون ،معاد تدويره ،سندات ،ملصقات ،أظرف
العلبة العلوية :1
الحجم القياسيA4 :B5 ،A5 ،A5R ،A6 ،
الحجم القياسيA4 :B5 ،A5 ،A5R ،A6 ،
الدرج متعدد األغراض:
الحجم القياسي،A4 : ،B5 ،A5 ،A5R  ،A6بطاقات الفهرسة،
األظرف [رقم )COM 10( 10Monarch ،ISO-C5 ،]DL ،
الحجم المخصص :الحد األدنى  127,0 × 76,2مم
إلى  355,6 × 216,0مم
العلبة العلوية 1 60 :إلى  120جم/م²
الدرج متعدد األغراض 60 :إلى  199جم/م²
الطباعة على الوجهين 60 :إلى  120جم/م²
من التشغيل 14 :ثانية أو أقل *
*الوقت منذ تشغيل الجهاز ،حتى تجهيز النسخة (من دون حجز الطباعة)

ثوان أو أقل
من وضع السكون4 :
ٍ
:1643i  452 × 595 × 480مم
(مع تمديد الدرج متعدد األغراض)
:1643iF  452 × 595 × 494مم
(مع تمديد الدرج متعدد األغراض)
:1643i  1105 × 694مم
(مع علبة الورق المفتوحة  +فجوة مقاس  100مم حول الهيكل الرئيسي)
:1643iF  1105 × 708مم
(مع علبة الورق المفتوحة  +فجوة مقاس  100مم حول الهيكل الرئيسي)
القياسي :حوالى  19كجم من دون مسحوق الحبر

iR 1643iF:1643i/
 43صفحة في الدقيقة (مقاس )A4
600 × 600
القياسيةUFR II :PCL6 ،PCL5 ،Adobe®،PostScript®3TM
تتوفر الطباعة المباشرة من ذاكرة USBLPR ،
أنواع الملفات المدعومة TIFF :و JPEGو PDFوXPS
 Apple Air Printو Canon PRINT BusinessوMopria
و Google Cloud PrintوWindows® 10 Mobile Print
وuniFLOW Online
تتوفر مجموعة كبيرة من حلول البرامج لتوفير إمكانية الطباعة من األجهزة
المحمولة أو األجهزة المتصلة باإلنترنت والخدمات المستندة إلى الشبكة
السحابية بنا ًء على متطلباتك.
يُرجى االتصال بمندوب المبيعات لديك لمزيد من المعلومات
خطوط :PCL Roman 93
خطوط :PS 136 Roman
تعليق مهلة المهمة ،إعدادات ملف التعريف ،الطباعة اآلمنة ،الرأس/التذييل،
تخطيط الصفحة ،الطباعة على الوجهين ،ترتيب النسخ ،طباعة الكتيبات،
التجميع ،أحجام/اتجاهات الورق المختلط ،أغطية أمامية/خلفية ،تقليل مسحوق
الحبر ،طباعة الملصقات
UFRIIPCL/PS/Windows®7/8.1/10 :Server 2008//
Server2008 R2Server2012/Server2012 R2//
Server2016Mac OS X ، (اإلصدار  10.9أو األحدث)

مواصفات النسخ
سرعة النسخ
وقت خروج النسخة األولى (أبيض وأسود)
دقة النسخ (نقطة لكل بوصة)
النُّسخ المتعددة
كثافة النسخ
التكبير
عمليات التصغير ال ُمعيَّنة مسبقًا
عمليات التكبير ال ُمعيَّنة مسبقًا
ميزات النسخ األساسية
ميزات النسخ الخاصة

مواصفات المسح الضوئي
نوع وحدة التغذية بالمستندات
سعة الورق
النسخ األصلية واألوزان المقبولة

أحجام الوسائط المدعومة
سرعة المسح الضوئي (عدد الصور
في الدقيقة :أبيض وأسود/ألوان؛ ورق
مقاس )A4

دقة المسح الضوئي (نقطة لكل بوصة)

مواصفات سحب المسح الضوئي

أسلوب المسح الضوئي
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 43صفحة في الدقيقة (مقاس )A4
ثوان أو أقل
السطح الزجاجي :حوالى 6.3
ٍ
ثوان أو أقل
وحدة التغذية التلقائية بالمستندات :حوالى 6.4
ٍ
وضع القراءة600 × 600 :
وضع الطباعة600 × 600 :
ما يصل إلى  999نسخة
تلقائي أو يدوي ( 9مستويات)
( %400 - %25بزيادات قدرها )%1
%86 ،%81 ،%70 ،%50 ،%25
%400 ،%200 ،%141 ،%122 ،%115
ضبط نسب التصغير/التكبير مسبقًا حسب المنطقة ،إعداد الورق ،اإلعداد
المفضل ،الطباعة على الوجهين ،ضبط الكثافة ،تحديد النوع األصلي
مستندات أصلية على الوجهين ،تكوين المهمة N ،على  ،1مستندات أصلية
مختلفة الحجم ،ضبط الكثافة ،تحديد النوع األصلي ،الوضوح ،إزالة اإلطار،
إشعار إتمام المهمة ،نسخ بطاقة الهوية ،ترتيب النسخ

القياسية :وحدة التغذية التلقائية بالمستندات على الوجهين أحادية التمرير
مقاس A4 50 :ورقة ( 80جم/م)²
السطح الزجاجي :الورق ،الكتب ،األشياء ثالثية األبعاد
(االرتفاع :يصل إلى  20مم)
وزن وسائط الورق لوحدة التغذية بالمستندات:
المسح الضوئي المستمر للورق على وجه واحد/وجهين 50 :إلى  105جم/م²
حجم وسائط الورقA4R :B5R ،A5R ،A6R ،
الحجم المخصص 128 × 105 :مم إلى  355,6 × 215,9مم
النسخ:
المسح الضوئي على وجه واحد20 :
المسح الضوئي على الوجهين34 :
اإلرسال:
المسح الضوئي على وجه واحد (أبيض وأسود)38 :
المسح الضوئي على وجه واحد (ألوان)13 :
المسح الضوئي على الوجهين (أبيض وأسود)70 :
المسح الضوئي على الوجهين (ألوان)26 :
النسخ600 × 600 :
اإلرسال( :الدفع) ما يصل إلى ،600 × 600
(السحب) ما يصل إلى 600 × 600
اإلرسال عبر الفاكس600 × 600 :
 ScanGear MFلكل من  TWAINوWIA
/Windows® 7/8.1 /10/Server2008Server2008
/R2/Server2012/Server2012 R2،Server2016
( Mac OS Xاإلصدار  10.9أو األحدث)
تتوفر وظيفة اإلرسال في الطرازين
المسح الضوئي إلى جهاز ذاكرة USB
المسح الضوئي إلى األجهزة المحمولة والخدمات المستندة إلى الشبكة السحابية:
توجد مجموعة من الحلول لتوفير المسح الضوئي لألجهزة المحمولة أو
الخدمات المستندة إلى الشبكة السحابية وفقًا لمتطلباتك .يُرجى االتصال بمندوب
المبيعات لديك لمزيد من المعلومات.
يتوفر المسح الضوئي إلى الكمبيوتر باستخدام  TWAIN/WIAفي الطرازين

مواصفات اإلرسال
الوجهة
دفتر العناوين/االتصاالت السريعة
دقة اإلرسال (نقطة لكل بوصة)
بروتوكول االتصاالت
تنسيق الملفات
ميزات اإلرسال العام

البريد اإللكتروني/فاكس اإلنترنت ()SMTPSMB ،FTP ،
LDAP(/)50المحلي (/)300االتصال السريع ()281
الدفع( 204 × 196:فاكس اإلنترنت)
( 300 × 300البريد اإللكترونيSMB/)FTP/
السحب :الحد األقصى 9600 × 9600
الملفFTP :SMB ،
البريد اإللكتروني/فاكس اإلنترنتSMTP : ،POP3 ،فاكس اإلنترنت
(بسيط)
( Pمضغوط ،قابل للبحث فيه ،مشفر ،توقيع
القياسيTIFF :JPEG ، DF ،
رقمي)
تحديد النوع األصلي ،مستندات أصلية على الوجهين ،ضبط الكثافة ،الوضوح،
اسم الملف ،الموضوع/الرسالة ،أولوية البريد ،تقرير اإلرسال ،اتجاه
المحتوى األصلي
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المواصفات
الفنية
مواصفات الفاكس
قياسي/اختياري
أقصى عدد لخطوط االتصال
سرعة المودم
طريقة الضغط
الدقة (نقطة لكل بوصة)
حجم اإلرسال/التسجيل
ذاكرة الفاكس
االتصال السريع
اتصاالتِ /وجْ هات المجموعة
البث المتتالي
النسخ االحتياطي للذاكرة
ميزات الفاكس
مواصفات التخزين
وسائط الذاكرة
المواصفات األمنية
المصادقة

 :iR 1643iFالقياسي
1
 G3الفائق 33,6 :كيلوبت/ثانية
G3 14,4 :كيلوبت/ثانية
MHMR ،MMR ،JBIG ،
( 400 × 400جودة فائقة للغاية)( 400 × 200 ،جودة فائقة)،
( 200 × 200جودة عالية/صورة)( 100 × 200 ،جودة عادية)
1
A4*B5 ،*A5 ،1*A6 ،1

المستند
المواصفات البيئية
بيئة التشغيل
مصدر الطاقة
التوصيل (الوحدة الرئيسية)
معدل استهالك الطاقة

إدارة البرامج والطابعة
التتبع وإعداد التقارير

* 1يتم اإلرسال بمقاس A4

حتى  512صفحة
الحد األقصى 281
الحد األقصى  299اتصاالً
الحد األقصى  310عناوين
نعم
مستندات أصلية على الوجهين ،الكثافة (للمسح الضوئي) ،الوضوح ،تقرير
اإلرسال ،وضع االستالم ،الدقة ،اإلعدادات المفضلة

أدوات اإلدارة عن بُعد

 Universal Login Managerمضمن مع uniFLOW Online/
معرف القسم
*Online Expressّ ِ ،

برنامج المسح الضوئي

القياسية :تصفية عنوان ،IP/Mac ،IPSECاتصال ُ TLSمشفَّر،
 SNMPاإلصدار IEEE 802.1X ،3.0 ،IPv6 ،مصادقة ،SMTP
مصادقة  POPقبل SMTP
القياسية :الطباعة اآلمنة PDF ،مشفر ،توقيع الجهاز

خيارات اإلمداد بالورق
خيارات وحدة التغذية

درجة الحرارة :من  10إلى  30درجة مئوية (من  50إلى  86درجة
فهرنهايت)
الرطوبة( :رطوبة نسبية) تتراوح بين  %20و%80
 220إلى  240فولت تيار متردد 3,9 :أمبير50 ، 60/هرتز
CEE7/7
الحد األقصى :حوالى  1420وات أو أقل
وضع االستعداد :حوالى  13.6وات
وضع السكون :حوالى  0,7وات
أثناء إيقاف تشغيل المكون اإلضافي :حوالى  0,1وات أو أقل
االستهالك النموذجي للكهرباء (:*)TEC  1,4كيلووات في الساعة

مستويات الضوضاء (أبيض وأسود/ألوان)

مستوى طاقة الصوت ()LwAd
1
الوضع النشط 72,9 :ديسيبل أو أقل*
 3,7 Lبل ،كيلوفولت  0,3بل*
وضع االستعداد wAm :

مستوى ضغط الصوت ()LpAm*
وضع المتفرج:
 54 Lديسيبل ،الوجهين:
الوضع النشط :وجه واحد pAm :
 53 Lديسيبل
 pAm
وضع االستعداد 24 :ديسيبل
2

* 1متوافقة مع معيار ( RAL-UZ205لعام ( )2017البيانات مأخوذة من القيمة القياسية
لشهادة )Blue Angel
* 2القيمة المرجعية :يتم قياس وحدة واحدة فقط وفقًا لمعيار  ISO7779الذي تم وصفه
مع معيار  ISO9296لعام 2017

المعايير

Blue Angel

:iW Management Console
برنامج مستند إلى خادم لتوفير إدارة مركزية لمجموعة من األجهزة (بما فيها
مراقبة المواد المستهلكة ومراقبة الحالة والتنبيهات وتوزيع دفاتر العناوين
وإعدادات التكوين والبرنامج الثابت وتطبيقات  MEAPوالتقاط القياس وإعداد
التقارير وإدارة برنامج التشغيل والموارد)
الصيانة اإللكترونية:
يتوافق مع خدمات الصيانة اإللكترونية عبر خدمات الدعم عن بُعد المضمنة
(يتيح التقاط القياس وإدارة المواد المستهلكة التلقائية والتشخيص عن بُعد وإنشاء
التقارير لموفري الخدمة لتقديم الصيانة الفعالة والسريعة واالستباقية)
نظام تسليم المحتوى:
للسماح بالتوزيع عن بُعد للبرامج الثابتة وخيارات  iRوتطبيقات MEAP؛
واجهة المستخدم البعيدة ( )RUIهي واجهة تستند إلى الويب لكل جهاز تساعد
على توفير إدارة الجهاز والتحكم فيه عن بُعد
:Network ScanGear
برنامج تشغيل ماسحة ضوئية متوافق مع  TWAINيتيح ألجهزة الكمبيوتر
الموجودة على الشبكة استخدام وظيفة سحب المسح الضوئي الخاصة بالجهاز

وحدة التغذية بالورق PF-C1
سعة الورق 550 :ورقة ( 80جم/م)²
نوع الورق :رقيق ،عادي ،سميك ،ملون ،معاد تدويره ،سندات
حجم الورقA4 :B5 ،A5 ،A5R ،،A6 ،
الحجم المخصص 148,0 × 105,0 :مم إلى  355,6 × 216,0مم
وزن الورق 60 :إلى  120جم/م²
مصدر الطاقة :من الوحدة الرئيسية
األبعاد (العرض × العمق × االرتفاع) *842 × 464 × 480 :مم
(*متصل بالوحدة الرئيسية)

الوزن :حوالى  4,0كجم
ملحقات األجهزة
وحدات قراءة البطاقات

*وفقًا لإلصدار  2.0من برنامجUS ENERGY STAR®

2

:*)ULM( U
 niversal Login Manager
إدارة التكاليف بسهولة من خالل استخدام إمكانات إعداد تقارير مدمجة للتعرف
على التكاليف والتحكم فيها بواسطة الجهاز على مستوى المستخدم.
 :uniFLOW Online Expressمن خالل الدمج مع  ،ULMيمكنك
اكتساب المزيد من التحكم في النفقات وتمييزها لكل مستخدم/قسم وتحديد
مواضع انحدار التكاليف من موقع مركزي يستند إلى شبكة سحابية.
*يلزم التثبيت والتنشيط والتسجيل

القياسية :ذاكرة USB

*ال توجد رسوم لهذا الحل؛ لكن يلزم التنشيط

الشبكة

المواد المستهلكة
خرطوشة/خراطيش الحبر
مسحوق الحبر (اإلنتاجية ال ُمقدرة بمعدل
تغطية )%5

مسحوق الحبر  T06باللون األسود
اللون األسود 20,500 :طبعة (مقاس )A4

خيارات النظام والتحكم
طباعة الرمز الشريطي
ملحقات النظام
خيارات أخرى
ملحقات إمكانية الوصول

B1 - M
مجموعة مرفقات البطاقة  iCARD
قارئ بطاقات النسخ F1
وحدة قارئ بطاقات النسخ المرفقة J1

مجموعة طباعة الرموز الشريطية باالتحاد األوروبي E1E
مجموعة واجهة التحكم C1

السلك الطويل للمجموعة  TEL 6بالمملكة المتحدة
السلك الطويل للمجموعة  TEL 6باالتحاد األوروبي
السلك الطويل للمجموعة  TEL 6بجنوب إفريقيا
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تفاصيل المنتج:
اسم المنتج

رمز الزئبق

رمز EAN

الطابعة متعددة الوظائف imageRUNNER 1643iF

3630C005AA

4549292137323

الطابعة متعددة الوظائف imageRUNNER 1643i

3630C006AA

4549292137330

الملحقات االختيارية:
اسم المنتج

رمز الزئبق

رمز EAN

خيار الشبكة
مجموعة طباعة الرموز الشريطية E1@E

5143B002AA

غير متوفر

اإلرسال/الفاكس
مجموعة الهاتف  6بالمملكة المتحدة ()CW

0752A053AA

4960999453897

مجموعة الهاتف  6باالتحاد األوروبي ()CW

0752A054AA

4960999453910

مجموعة الهاتف  6بجنوب إفريقيا ()CW

0752A055AA

4960999453927

خيار اإلمداد بالورق
وحدة التغذية بالورق PF-C1

0865C001AA

4549292050691

قاعدة الورق العادي من النوع V2

2223C040AA

87145746641

خيار آخر
مجموعة مرفقات البطاقة MiCARD B1

5146B002AA

4549292027235

وحدة قراءة بطاقات النسخ F1

4784B001AA

4960999679686

وحدة قارئ بطاقات النسخ المرفقة J1

5140B002AA

4549292027228

مجموعة واجهة التحكم في النسخ C1

5145B001AA

4960999780269

 - DCSالبرامج التي تر ّكِز على الجهاز
MiCard PLUS for ULM

8418B001AA

8714574592169

UFMifare10CardPack

8418B002AA

8714574592176

UFHID10 CardPack

8418B003AA

8714574592183

المواد المستهلكة
مسحوق الحبر  T06باللون األسود

3526C002AA

4549292140286

البرامج والحلول

التوافق
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