پالتر CANON IPF 770
معرفی پالتر :CANON IPF 770
بهوسیله پالتر جوهرافشان  CANON IPF 770بهراحتی میتوان پوسترها و نقشههای
خود را باکیفیت باال چاپ کرد .رزولوشن این پالتر در ابعاد  2400در  1200بـوده و بر روی
کاغذهایی بـا عرض  91.44سانتیمتر در طـول  149/86سانتیمتر چـاپ میشود .این
امال سـازگار بوده و حدود  25ثانیه طول میکشد تا چاپی
مدل بـا کاغذهای  A1کـ ً

باکیفیت روی آن انجـام شود CANON IPF 770 .در حالت اقتصادی بهصرفه بوده و
جوهر کمتری مصرف میکند.

ویژگیهای پالتر :CANON IPF 770
 سیستم جوهر :
جوهرهای  5رنـگ  IPF 770برای چـاپ انـواع نقشههای مهنـدسی و جغرافیایی،
پوسترها و کارهای گرافیکی دفتری ایده آل میباشند .جوهرهای آن متشکل از  4رنگ
dyeبرای چاپ شفاف و زیبای رنگها ،به همراه دو کانـال از یک جوهر  pigmentبارنگ
مشکی مـات برای ایجـاد خطـوط دقیق ،منحنیهای صاف و بدون رانژه و نوشتههای
کوچک و ریز بر روی انـواع اسنـاد مهنـدسی و دفتـری ،میباشد .این دستگـاه دارای
جـوهر  magentaبا فرمولی جدید است که میتواند طیف وسیعتری از رنگهای قرمز و
نارنجی را در مقـایسه با مدلهای قدیمیتر ایجاد نمـاید .مخزن اضـافه جوهر تعبیهشده
در پالتر ،دستگاه را قادر میسازد تا بـا ذخیرهی مقداری از جوهر درون این مخزنها ،مانع
از قطع عملیات چاپ به دلیل پایان جوهرها شود بدین صورت که اپراتور میتواند حین
انجام چاپ توسط دستگاه ،جوهر آن را تعویض نماید.
 هزینههای کمتر:
این پالتر دارای ویژگیهایی است کـه در مصرف جوهر ،هدر رفت کاغذ و هزینههای
نگهداری آن تأثیر به سزایی گذاشته و آنها را کـاهش داده است .از آن ویژگیها میتوان
به مواردی مانند  Economic Print Mode fvبرای کاهش هزینههای چاپ ،مخزن اضافه
جوهر و چرخش خودکار چاپ تصویر بر روی کاغذ به جهت کاهش مصرف آن اشاره نمود.
 جاگیری کم دستگاه:
دستگاه بهگونهای طراحیشده است که جای کمی را اشغال نموده و تمام عملیات اپراتوری
آن از جلوی دستگاه بهسادگی صورت میگیرد.
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 نرمافزارها:
معرفی نرمافزارهای تولیدشده برای ایجاد محیط کاری ساده ،باراندمان باال:
 اپلیکیشن image Prograf print Utility
اپلیکیشن تحت ، iOSبرای تبلت های هوشمند  iPADبـه بعد که اپراتور را قادر میسازد
از طریق شبکه وای _ فای سازمان بهوسیله تبلت خود پرینت ارسال نماید.
Direct Print & Share 
نرمافزاری قدرتمند برای مدیریت و ارسال چاپ فایلهایJpeg ،TIFF ، PDFو – HP
GL/2مطابق با آنچـه شما میخواهید .به همراه پرتال تحت کلود جهت به اشتراکگذار ی

و ارسال پالت از هر نقطهای از دنیا!
Poster Artist Lite 

نرمافزاری جهت طراحی ،تولید و چاپ انواع پوسترها در  4مرحله
 افزونه MS Office
این امکان را به هر کاربری با هر سطح دانشی میدهد تا بهسادگی چاپ پـوستر یـا بنر

را مستقیماً از نرمافزارهای آفیس شـامل اکسـل ،ورد و پاورپوینت انجام دهد.

Accounting Manager 
این برنامه به شما امکانات فراوانی برای مدیریت هزینهها ،شامل میزان مصرف جوهر
برای هر چاپ یا هر کاربر و هزینه چاپ و … میدهد .
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ویژگیهای پالتر :CANON IPF 770
سرعت چاپ

 48ثانیه

کیفیت چاپ

1200*2400

سایز چاپ

 92سانتیمتر یا  36اینچ

امکان شبکه

دارد

امکان نصب مخزن

دارد

امکان نصب قابل شارژ

دارد

تعداد کارتریج

 5رنگ
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