משולב לייזר שחור/לבן  A3דגם SCX-8128NA
תכונות עיקריות















מהירות הדפסה  28דפי  A4לדקה
מהירות סריקה –  45דפי  A4לדקה ב300dpi -
מעבד כפול –  Chorus 4N Dual Coreבמהירות 1GHz
מהירות הדפסה לדף ראשון –פחות מ 5.7-שניות
מסך תצוגה  LCDצבעוני בגודל  "7בעל לחיצי מגע
זיכרון פנימי ) 768MB DDR3לא ניתן להרחבה(
דופלקס מובנה להדפסה דו-צדדית
מזין מסמכים דו-צדדי לסריקה וצילום דו-צדדי של עד  100דפי מקור
אפשרות לפקס מהיר עד  33,600זיכרון  ,4MBו 200 -זיכרונות ) 12GBו 500-אם הותקן דיסק קשיח(
 – PC-FAXשליחת פקס ישירות מהמחשב )במידה והותקן פקס(
 – Fax To Email/SMB/FTPהעברת פקס נכנס/יוצא לכתובת  Emailאו ) SMB/FTPבמידה והותקן פקס(
שליטה וניהול ברשת – SyncThru WebAdmin
רזולוציית הדפסה – עד 9,600x600 DPI

בעזרת שימוש בטכנולוגיית  ReCPוטונר פולימרי )פרטים באתר(





























תאימות מערכת הפעלה – Linux , Mac 10.4 ~ 10.10 ,Win XP/2003/Vista/2008/7/8/8.1/2012
תאימות הדפסה – Direct PDF ,PS3 ,PCL6
עברית צרובה להדפסה מדוס באמולציית ) PCLדרך הרשת בלבד(
חיבור Ethernet 10/100/1000 Base Tx + USB 2.0
סורק צבעוני למחשב ,לזיכרון  USBאו לרשת) Email ,FTP ,SMB :מהירות  45דף לדקה ב(300 dpi -
דרייבר סורק  WIAבחיבור  ,USBו TWAIN -בחיבור  USBאו ברשת TCP/IP
צילום דו-צדדי ,הגדלה/הקטנה – ) 400% - 25%ממשטח הזכוכית( ,עד  9,999עותקים
שקע  USBלחיבור זיכרון  Disk-On-Keyלסריקה והדפסה
 2מגירות נייר  A4/A3עד  520דף כל מגירה )מכסימום  2,180דף( ,מזין ידני – עד  100דף
גודל נייר – A3/A4/B5/Letter/Legal
מגש יציאת נייר –  500דף Face Down
החלפה קלה של מתכלים –טונרים ,תופים ,ומיכל עודפים
מידות )רוחב  xעומק  xגובה( –  794.3 x 600 x 560מ"מ )ללא אבזרים אופציונליים(
עומס עבודה מירבי לחודש – עד  100,000דפים
מתכלים
טונר שחור לכ 25,000 -דף )בכיסוי ) (5%טונר לא כלול וייש להזמין בנפרד(
יחידת פיתוח ל 100,000 -דף בממוצע
מיכל עודפים לכ  100,000דף )בכיסוי (5%
אופציות להרחבה
יחידת  2מגירות עד  520 A3דף כל אחת )(CLX-PFP100
יחידת ארונית )(CLX-DSK20T
פינישר  2תאים כולל מיון והידוק  50דף )(CLX-FIN50S
מגש מפריד (CLX-JST100) Job Separator
דיסק קשיח  320GBלשיפור יכולות המכשיר )(CLX-HDK471
ערכת סיכות ) 3בקופסא( לפינישר )(SCX-STP000
כרטיס פקס במהירות  ,33,600ו 500 -זיכרונות )(CLX-FAX160
ממשק חיבור למתקן מטבעות )(CLX-KIT10F

כל הזכויות שמורות לאלקטיס  2007 1בע"מ

