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  A3בצבע לנייר עד גודל  Canon ImageRunner C3525i מכונה משולבת 
 

מזין המכונה מגיעה עם , עם מדפסת וסורק צבעוני מובנים. A3צבעונית, לדפים עד גודל  רב תכליתית מכונה
המכונה כוללת ממשק פוסט  יחידת גימור.מגירות נייר נוספות ומקורות ודופלקס מלא. יש לה אופציות לפקס, 

 .10.1ריפט מובנה. למכונה מסך מגע צבעוני גדול ''סק
 

 מפרט כללי:
 צילום

 שחור לבן . צבע ודפים לדקה  25 מהירות צילום: ●
  שניות בש/ל 5.9שניות בצבע ו  8.2 :דף ראשון ילוםצ זמן ●
  A5-A3 גודל נייר: ●
 600x600 dpi רזולוציה: ●
 1-9999 העתקים: ●
  400%-25% זום: ●
 דף 100 ת:מזין מקורו ●
 .x 2 דף 550נייר ל  קסטות נייר: רותימג ●
 גרם 52-220 משקל נייר: ●
 GB 250+ דיסק קשיח  GB 3 זיכרון: ●

 דו צדדי מלא דו צדדי: ●
 הדפסה צבעונית

 1200x1200 dpi רזולוציה: ●
 שניות בש/ל 5.9שניות בצבע ו  8.2 :הדפסת דף ראשון זמן ●
 כרטיס רשת,  קישוריות: ●
   6PCL דפסת:שפת מ ●
 Windows ,Mac מערכות הפעלה: ●

 סריקה צבעונית

 ש"ל.צבע ודף לדקה  70עד  מהירות סריקה: ●
 600x600 dpi  עד רזולוציה: ●
 FTP  /SMB  /BOXדואר אלקטרוני /  יעד: ●
 PDF, TIFF ,JPEG  ,XPS פורמט סריקה: ●

 פקס )אופציה(

 kbps 33.6 מהירות: ●

 (PC-Faxשב )ידני, מהמח שליחת פקס: ●

 BOX(, FTP/SMB, תיקייה )Emailהדפסה, יעד:  ●
 להרחבה אופציות

  פקס ממשק  ●
 בוקלטפינישרים ברמות שונות כולל פינישר עם אפשרות ל 

 מעמד מקורי 

 אופציה למגירות נייר נוספות (2x550) 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 *התמונה להמחשה בלבד
 אופציה בתשלום –מגירות נייר נוספות 

 

 ברשת צבעוני וסורקצבעונית כולל מדפסת 
 צילום והדפסה דו צדדי

 הדפסה בקוד.צילום ו –ניהול משתמשים 
משיכת הדפסה  –הדפסה מאובטחת 
 ספציפית ע"י קוד.
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  Canon ImageRunner C3525i  ם  נתוני דג
 :ביצועים 

 .בש/ל ובצבע מלאלדקה  25  צילום:   מהירות

 sleepשניות ממצב  10ממצב סגור,  שניות  34  זמן חימום:

 בצבע.  8.2שניות בש/ל /  5.9  :)ש'( צילום ראשון

 .בהדפסה( x 1200dpi 1200בסריקה,)  dpi 600   איכות הצילום:

 .1%, זום 25 - 400% , 6/4  הגדלות / הקטנות:

   1000עד  קודים למשתמשים:

 .קשיחדיסק  GB250 קיים. Ram 3 GB זיכרון:

 בלחיצה אחת. 9999  כמות הצילומים:

 תכנות וסריקת עבודות נוספות בזמן ביצוע עבודה ראשונה "ללא הגבלה"  עבודות נוספות:
 
 

 קיבולת נייר:

  רגיל:

  .דף בכל אחת 550שתי מגירות נייר של   מגירה אחת 

 גר' 50 – 216, עד 3A – 5 Aדפים  100   בייפס:

 קונפיגורציה הבסיסיתב דפים 1,022 סה"כ     

 2x550 נייר  אופציה להוספת מגירות

 .מקורות לדקה 35 - צדדי-דו .גר' 3A – 5A  128 – 50דף.  70  מזין מקורות )מובנה(:

    אין סופי.  דופלקס )מובנה(:

 דף מגש חיצוני. 100/ שמאלה( ועוד דפים )הפרדה ימינה 250בבטן המכונה עד   מגשי יציאה )מובנים(:

 דף, סיכה אחת 50. הידוק 1 יח' גימור )אופציה(:

 סיכות מעל 2דף,  50. הידוק 2

 

 

 עריכה:

 בכל צד של הדף.רבים מקורות  שילוב (:Combineשילוב )

 לעברית או אנגלית. Magazine -ו Booklet (:Magazineחוברת )

 .מספור דפים, תאריך (:Stampחותמות )

עריכת צבעים,  מחיקת/שמירת אזורים, הזזת שוליים, הזזת דמות, חציית ספר, נוספים: 

 , הכפלת הדמות ועוד .שיפורים באיכות תמונה, הוספות, היפוך תמונה
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 :ואורך חיים מידות

 ( כולל פידר)  ק"ג 81.5ג( x ע   xמ"מ )א x 707 x 777 565 מידות:

 לחודש 16600 ממוצע חודשית:

Duty Cycle: 65K לחודש 

 העתקים. K19 –, צבע K36 –שחור  טונר:

 צבעוני. K65.7שחור , K73 :תוף

 צבעוני. K170שחור , K240 דוולופר:

 1.4Wבזמן הדפסה, בחיסכון לאנרגיה  KW 1.1עד  צריכת חשמל: 

 

 

 (מובנה) :צבעונית נתוני מדפסת רשת

 .GB 250 -קיים. דיסק Ram 3 GB   זיכרון:

 דפים לדקה בש/ל ובצבע מלא 25 ה:מהירות הדפס

  PCL  ,PS3  שפות מדפסת:

  1200x1200 dpi רזולוציה בהדפסה:

 (PS3)עם האופציה  Mac Os10.5+, Win 7/XP/Vista/Server 2008/2012  :סביבת עבודה

                  Linux /Unix/Citrix/ Novell, AS/400  

 TX base 10/100/1000רשת:  USB 2.0 :מובנה  ממשקים:

  אלחוטי לרשת  אופציה:

 ליבה כפולה 1.75GHz     מעבד:

  

 

 

(, e-mail(  למייל )SMBאו  Folder ,FTPמובנה( למשתמשים ברשת, לתיקיות )) :צבעוני נתוני סורק

SMTP וישיר ל- USB. 

 [(, חד צדדי4A ,dpi100)עמודים לדקה ]ש/ל או צבע  70עד  מהירות הסריקה:

 .dpi 600 -ל 100dpiבין   רזולוציה:

 למסמך אחד  128עד   :לשידור יעדים

 PDF, TIFF, JPEG  סוגי קבצים: 

 אפשר לתכן לחצן על הצג הראשי לסריקה מוגדרת מראש בלחיצה אחת )לדוגמא  סריקה בלחיצה אחת:

 לארכיב(
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  : Mail-E -נתוני סורק ל

 או שמורים מראש. בהקלדה  ותוכן: נושא

 ידור.תאריך הש   תאריך:

 (TIFF, PDF, JPEG) קובץ מצורף.כ  :הסריקה

 

 )אופציה(     :פקס

 K33.6 ( SUPER G3)עד  :מהירות השידור

 שניות  4 -כ  זמן שידור:

 דפים( 30,000)עד  של המכונה זיכרון

 x 600 600, עד x 200 dpi 100 רזולוציה

 קבוצות  200 -עד ל מספרים בזכרון

 ך אחד יעדים למסמ 256 -עד ל הפצה

 אפשרות לשלוח ולקבל פקס דרך האינטרנט. פקס אינטרנט

 

 

 


