
 מ"בע 2007 1כל הזכויות שמורות לאלקטיס 

      5N556-SCX  דגםלייזר רב ביצועים  כשירמ
  

  תכונות עיקריות  

 LCD צבעונימסך תצוגה  ����

 500MHZמעבד  ����

 )512MBעד ( 256MB –זיכרון  ����

 עותקים 999עד , אפשרויות צילום מגוונות ����

 זיכרונות 500 -ו 2GBזיכרון  33,600 אפשרות לתוספת פקס ����

���� PC-FAX –  פקסבמידה והותקן (שליחת פקס ישירות מהמחשב( 

���� Fax To Email – יוצא לכתובת /ת פקס נכנסרהעבEmail )במידה והותקן פקס( 

 דף 100עד  –צדדי -מזין מסמכים אוטומטי דו ����

 )דף 3100 -אופציה ל(דף  520עד  –מגירת נייר  ����

 דף 100עד  –מגש ידני  ����

 DPI 600 -דף לדקה ב 55 –הדפסה /מהירות צילום ����

 )טח הזכוכיתממש( 25% - 400% –הקטנה בצילום /הגדלה ����

 A4/Letterרוחב דף לצילום  ����

 PCL, EPSON, IBM-Proprinter, PS3  -אמולציית הדפסה  ����

 עברית צרובה להדפסה מדוס ����

 256MB –) משותף לזיכרון המכשיר(זיכרון להדפסה  ����

 DPI 1200עד  –רזולוציה כמדפסת   ����

 שניות 8 –זמן להדפסת דף ראשון  ����

 Win 2000/XP/2003/Vista/2008/7 –תאימות מערכת הפעלה  ����
                                           Linux, Mac 10.3~10.6 

 10/100/1000רשת +   USB 2.0חיבור ����

 SyncThru Web Service / Admin Serviceניהול ברשת עי תוכנת  ����

 SmarThru Officeניהול מסמכים תוכנת  ����

 לשמירת מסמכים וניהול תור הדפסות 80GBדיסק קשיח פנימי בגודל  ����

 ולמחשבים ברשת  ,USB ,Email ,FTP ,SMBזיכרון של ל/סורק צבעוני ����

 TCP/IPאו ברשת  USBבחיבור  TWAIN -ו, USBבחיבור  WIAדרייבר סורק  ����

 )מוגבר(  DPI 4,800 – )צבעוני( סורקרזולוציה כ ����

 )טונר התחלתי מלא( שחור 5%דף בכיסוי  25,000מיכל טונר עד  ����

 דף 80,000 -תוף הדפסה ל ����

 )ללא מגירות אופציונליות וללא פינישר(מ "מ x 494 x 607 641 –) גובה xעומק  xרוחב (מידות  ����

 דפי הדפסה לחודש 250,000עד  –מירבי עומס עבודה  ����
    

    אופציות להרחבה

 (SCX-S6555A)דף כל מגירה  520 - ל 2,3,4מגירת נייר  ����

 )SCX-HCF100( דף 2,100 -ל HCFמגירת נייר גדולה  ����

 )256MB )ML-MEM160זיכרון  ����

 (SCX-FIN11S)דף  50 -דף כולל הידוק סיכה אחת ל 500 -פינישר ל ����

 )SCX-STP000(לפינישר ) בקופסא 3(ערכת סיכות  ����

 )SCX-DSK10S(מגירות  4מעמד נמוך לתצורת  ����

 )SCX-DSK10T(מגירות  2מעמד גבוה לתצורת  ����

 )SCX-FAX210(זיכרונות  200 - ו, )דף 4000 - כ( 2GBוזיכרון  33,600כרטיס פקס במהירות  ����

 (SCX-KIT20F)ממשק חיבור למתקן מטבעות  ����

 


