
 "מבע 2007 1כל הזכויות שמורות לאלקטיס 

      WF1860C-Xpress SLדגם  אלחוטי לייזר צבעוני  שולבמ 

  תכונות עיקריות

  פי ד 18 –מהירות הדפסה/צילוםA4 שניות 16 -פחות מ , דף ראשון צבעו שחור 

  חיבור אלחוטי בתקןb/g/n  והתחברות מהירה לנתב אלחוטי תומךWPS 

  אלחוטית מוסריקה הדפסה- iPad ,iPhone ,Android  בעזרת אפליקציה)Samsung Mobile Print( 

 תאימות ל- AirPrint, WiFi Direct, Google Cloud Print 

 NFC – /סריקה/פקס באמצעות הצמדה על תווית תקשורת שדה קרוב הדפסהNFC 

 לוח מקשים בעבריתמקש הפעלה בחזית , 

  מקשEco (חיסכון בנייר, חשמל, וטונר) "להדפסה "ירוקה 

  תצוגה מגע מסךLCD  אינצ' 4.3צבעוני בגודל 

 533 כפול במהירות מעבדMHz 

  9,600מדפסת לייזר צבעונית ברזולוציהx600 DPI  
  (פרטים באתר) וטונר פולימרי ReCPטכנולוגיית בעזרת שימוש ב

 50 -דיו (פחות מ-שקטה מאוד ביחס להזרקתdba (בהדפסה 

  אמולציה– SPL, PCL6, PS3, PDF 

  רוחב דף לשידור פקס/סריקה/צילום- A4/Letter 

  6וזיכרון למסמכים  33,600 מהירפקסMB  דף) 400(מעל 

  חדות משלוח פקס– Standard ,Fine ,Super Fine ,Photo ,Color 

 3  מצבי קליטה– Fax ,Tel ,Ans/Fax 

  קבוצות) 100( זיכרונות 200 –חיוג מהיר/מקוצר 

 PC-FAX – שליחת פקס מהמחשב דרך המכשיר 

 FaxtoPC/Fax – פקס אחרלמחשב או פקס נכנס/יוצא ל העברת 

  שקעUSB  לחיבור זיכרוןUSB לסריקה, הדפסה, גיבוי ושחזור 

 דף 50עד  – מזין מסמכים אוטומטי 

 גרם 220, עד דף 250עד  –נייר  ירתמג 

  (פנים כלפי מטה) דף 100עד  – דפים מודפסיםמגש 

  256 –זיכרון כלליMB  )512 -ל יתן להרחבהנMB( 

 למחשב, לורק צבעוני ס- Disk-on-Keyול ,- Email  1200ברזולוציהx1200 

 סריקה ל- PDF ,TIFF ,JPEG 

 חיבורUSB 2.0   + 10/100/1000רשת 

  תאימות מערכת הפעלה– Win XP/2003/Vista/2008/7/8/8.1/2012, Linux, Mac 10.3~10.9 

  עותקים 999ועד  (ממשטח הזכוכית) 25% - 400% –הגדלה/הקטנה בצילום 

  תוף ביחידה אחתוכל צבע מכיל טונר  –החלפה קלה של הצבעים 

  מידות (רוחבx  עומקx  (420 –גובה x 426 x 448 מ"מ 

  לחודש ףד 40,000עד  –י ירבמעומס עבודה 

 

 מתכלים  
  סטנדרטי  

  (כמות דפים)
  התחלתי

  (כמות דפים)

  5% בכיסוי
 2,500  1,000  (K504S)         טונר שחור

 Cyan        (C504S)  1,800  700ונר ט
 Magenta  (M504S) 1,800  700 טונר
 Yellow      (Y504S)  1,800  700 טונר

   100,000 עד  (ITB) יחידת העברה
  5% בכיסוי  צבע 3,500שחור או  14,000עד   מיכל עודפים ליחידת העברה

  
 

 

        

 

 

  


