
ملون الوظائف متعدد جھاز A0 لنظام االمثل الحل ھو ، العملي والتطبیق االستخدام لسھولة مصمم  
 دقة مع وبسرعة كبیر بشكل االرشیف وثائق وتوزیع ونسخ سحم یحتاج لمن السلس العمل سیر

 . البیانات مع التعامل في رائعة
الـ وحساب االیمیل عبر والمسح الطبع بعملیات والقیام االنترنت شبكة مع الربط امكانیة Cloud على 

 . الذكیة الھواتف سطح
الباھتة الخرائط لتحسین الضوئي للمسح عالیة جودة و دقة على للحصول فریدة تقنیة   
ضوئي نظام على یحتوي LED  مثالیة اضائة لتقدیم االتجاه ثنائي . 
طباعتھ ثم الفایل لحفظ الحاجة بدون( مباشرة الطباعة ثم الضوئي المسح یتم واحدة بكبسة( 
1200  الى تصل وضوح دقة dpi2400 ، الضوئي للمسح X 1200 dpi للطباعة 
شاشة  LCDالضوئي المسح و باالستنساخ االستخدام لسھولة انج ۲۲ لمس 
لصیغ الضوئي المسح امكانیة PDF, JPEG and TIFF 

فاز ھذا المنتج بجائزة افضل 
من اشھر  ۲۰۱٤اختیار لعام 

مختبر عالمي لتقییم اداء 
الماركات العالمیةوفعالیة   
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 Canon M40 + iPF750  منظومة طباعة خرائط و بوسترات ملونة•
   )سكنر/ استنساخ / طباعة (جھاز ملون •
 .  بالدقیقة A0ثانیة لكل  ٤۸سرعة طباعة •
 .البلوتر یحتوي على خزانات حبر اضافیة إلمكانیة تبدیل الحبر اثناء الطباعة •
 X 1200 dpi 2400دقة طباعة •
 dpi 1200دقة مسح ضوئي •
 USB, Network: ربط •
 انج لكل ثانیة ۱۳: سرعة المسح الضوئي •
  Email and Cloud Connectivityمسح ضوئي الى •
 Touch Screen Monitorانج  ۲۲شاشة تحكم لمس قیاس •
 انج للصورة  ٤۰انج للورق ،  ٤۲: عرض المسح الضوئي •
  Borderlessانج  ۳٦: عرض الطباعة •
 MB 256: حجم الذاكرة •
 .برنامج مجاني تحدید الكلفة بعد الطباعة لمعرفة كلفة الورق و الحبر لكل أمر طباعة •
 )Borderless Printing(متر متواصلة بدون اطار  ۱۸لغایة : الطباعة •
 )  Roll Paper/ Cut sheet(یأخذ نوعان من الورق : الورق   •
 MBK X 2, BK, C, M, Yملیلتر  ۱۳۰، كل لون یأتي بحجم  ٦عدد خزانات الحبر : االحبار•
مل ، ثالثة منھا اسود و الباقي  ۹۰الوان  ٦سیت حبر مكون من + ۱كما في الصورة رقم : یتضمن العرض •

ھي  Canon،  و تعتبر حلول  GISألوان إلتاحة الطباعة باالسود كما ھو الحال للخرائط االتوكاد وخرائط الـ 
 .الوان فقط  ٤االنجح عالمیاً بعكس الشركات التي تستخدم 
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