
    
               

                 

    

  
  

 בע"מ 2007 1כל הזכויות שמורות לאלקטיס 

      4583FXM-Xpress SLדגם   שחור/לבןלייזר  שולבמ
  

  
  תכונות עיקריות  

  פיד 45מהירות הדפסה A4 לדקה 

  טכנולוגייתXOA  פנימיקר מגוונות של סמסונג ובהמאפשרת הטמעת אפליקציות 

  פי ד 60עד  –מהירות סריקהA4 300 -לדקה בdpiצדדית במעבר אחד-, סורק כפול לסריקה דו 

 מעבד–Dual Core  1GHz 

  4זיכרון פנימיGB DDR3 )2GB (עבור מערכת ההפעלה אנדרואיד 

  320דיסק קשיח מובנהGB 

  מסך תצוגהLCD  מערכת הפעלה אנדרואיד" לחיצי מגע10.1צבעוני בגודל , 

  חיבורUSB 2.0  +Ethernet 10/100/1000 Base Tx  אופציה לאלחוטי +b/g/n ו- NFC 

  שניות 6.5-פחות מ–מהירות הדפסה לדף ראשון 

 צדדית-דופלקס מובנה להדפסה דו 

 דפי מקור 50צדדי של עד -דו לסריקה וצילוםצדדי -מזין מסמכים דו 

  זיכרונות 500 -ו לא מוגבל בדיסק קשיחזיכרון  33,600פקס מהיר עד 

 PC-FAX – שליחת פקס ישירות מהמחשב 

 Fax To Email/SMB/FTP –  העברת פקס נכנס/יוצא לכתובתEmail  אוSMB/FTP 

  שליטה וניהול ברשת– SyncThru WebAdmin 

  תאימות מערכת הפעלה– Win XP/2003/Vista/2008/7/8/8.1/2012, Mac 10.5 ~ 10.10  ,Linux                                                                         

  תאימות הדפסה– PCL6 ,PS3 ,Direct PDF 

  מדוס באמולציית עברית צרובה להדפסהPCL  (דרך הרשת בלבד) 

  1200עד  –רזולוציית הדפסהx1200 dpi , טכנולוגייתReCP (פרטים באתר) וטונר פולימרי 

  סורק צבעוני למחשב, לזיכרוןUSB, HDD , :או לרשתSMB ,FTP ,Email  

  600אופטי  –רזולוציית סריקהx600 dpi  4800, מוגבר עדx4800 dpi 

  דרייבר סורקWIA  בחיבורUSBו ,- TWAIN  בחיבורUSB  או ברשתTCP/IP 

 עותקים 9,999, עד (ממשטח הזכוכית) 25% - 400% –צדדי, הגדלה/הקטנה -צילום דו 

  שקעUSB  לחיבור זיכרוןDisk-On-Key לסריקה והדפסה 

 נייר  תמגירA4  דף 100עד  –ידני , מזין דף) 2,300 מכסימום( גרם 75ף ד 550עד 

  ר נייומשקל גודל–A4/B5/Letter/Legal ,60  גרם 220עד 

  דף  500 –מגש יציאת ניירFace Down 

  דף) 7,000שחור (התחלתי עד  5%בכיסוי  דף 20,000דף או  40,000עד  -ערכת הדפסה 

  מידות (רוחבx  עומקx  (530 –גובה x 459.5 x 649  ללא) יםאופציונלי אבזריםמ"מ( 

  םדפי 200,000עד  –לחודש י ירבמעומס עבודה 
 

 מתכלים  

 5%דף (בכיסוי  20,000 -כל טונר שחור( (MLT-D304L) 

 5%דף (בכיסוי  40,000 -כל טונר שחור( (MLT-D304E) 

 בממוצע דף  100,000 -כיחידת פיתוח ל(MLT-R304) 
 
  

 אופציות להרחבה 

 מגירות נוספות 3-גרם, עד 75דף  550 נייר תמגיר  (SL-SCF4500) 

 מעמד נמוך (SL-DSK001S) 

 2 הרחבת זיכרוןGB (SL-MEM001) 

 (SL-NWE001X) Wireless + NFC  
 

  

 

 

 

 

 


