
 

 

 

 

 

 

 
 

 CANON IPF 770پالتر 

 

 :CANON IPF 770معرفی پالتر 

 هاینقشهو  پوسترها توانمی راحتیبه CANON IPF 770پالتر جوهرافشان  وسیلهبه
روی  رببـوده و  1200در  2400 . رزولوشن این پالتر در ابعادباال چاپ کرد باکیفیتخود را 

این  .شودمیچـاپ  مترسانتی 86/149 در طـول مترسانتی 91.44 بـا عرض کاغذهایی
ی پاچتا  دکشمیثانیه طول  25ازگار بوده و حدود ـاماًل سـک  A1کاغذهایا ـمدل ب
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 بوده و صرفهبه در حالت اقتصادی CANON IPF 770 .شودام ـروی آن انج باکیفیت
 .کندمیجوهر کمتری مصرف 

 :IPF 770 CANONپالتر  هایویژگی

 جوهر سیستم : 
، دسی و جغرافیاییـمهن هاینقشهواع ـاپ انـبرای چ IPF 770 گـرن 5 جوهرهای

 رنگ 4آن متشکل از  یجوهرها .باشندمیایده آل و کارهای گرافیکی دفتری  پوسترها
dye  جوهر ال از یک ـهمراه دو کان به ،هارنگبرای چاپ شفاف و زیبایpigment  بارنگ 

 هاینوشتهصاف و بدون رانژه و  هایمنحنی، دقیق وطـاد خطـات برای ایجـمشکی م
اه دارای ـ. این دستگباشدمی، ریـدسی و دفتـاد مهنـواع اسنـنکوچک و ریز بر روی ا

ی قرمز و هارنگاز  تریوسیعد طیف توانمیبا فرمولی جدید است که  magenta وهرـج
 شدهتعبیهافه جوهر ـاض مخزن .ایدـایجاد نم ترقدیمی هایمدلایسه با ـنارنجی را در مق

، مانع هامخزنمقداری از جوهر درون این  یذخیرها ـتا ب سازدمی، دستگاه را قادر در پالتر
 د حینتوانمیکه اپراتور  صورتبدینشود  جوهرهااز قطع عملیات چاپ به دلیل پایان 

 .، جوهر آن را تعویض نمایدانجام چاپ توسط دستگاه
 

 کمتر هایهزینه: 

 هایهزینهرفت کاغذ و  هدر ،ه در مصرف جوهرـی است کهایویژگیاین پالتر دارای 
 توانمی هاویژگی. از آن استاهش داده ـرا ک هاآنسزایی گذاشته و ه ب تأثیرنگهداری آن 

اضافه  مخزن ،چاپ هایهزینهبرای کاهش  Economic Print Mode fv به مواردی مانند
 .جوهر و چرخش خودکار چاپ تصویر بر روی کاغذ به جهت کاهش مصرف آن اشاره نمود

 جاگیری کم دستگاه: 

وری اپرات عملیاتاست که جای کمی را اشغال نموده و تمام  شدهطراحی ایگونهبهدستگاه 
 .گیردمیصورت  سادگیبهآن از جلوی دستگاه 



  

3 
 

 افزارهانرم: 

 :باال باراندمان، برای ایجاد محیط کاری ساده تولیدشدهی افزارهانرممعرفی 

 اپلیکیشن Utility print Prograf image  
 سازدمیکه اپراتور را قادر  ه بعدـب iPAD های هوشمند تبلت یبرا ،iOS اپلیکیشن تحت

 .پرینت ارسال نماید تبلت خود وسیلهبه از طریق شبکه وای _ فای سازمان

 Share & Print Direct 
 – HP و PDF ،TIFF ،Jpeg هایفایلقدرتمند برای مدیریت و ارسال چاپ  افزارینرم

GL/2 یگذار اشتراکپرتال تحت کلود جهت به  به همراه. خواهیدمیه شما ـمطابق با آنچ 
 !از دنیا اینقطهو ارسال پالت از هر 

 Lite Artist Poster 
 مرحله 4در  پوسترها، تولید و چاپ انواع جهت طراحی افزارینرم

 افزونه Office MS  
نر ا بـوستر یـچاپ پ سادگیبهتا  دهدمیکاربری با هر سطح دانشی این امکان را به هر 

 .، ورد و پاورپوینت انجام دهدلـامل اکسـآفیس ش افزارهاینرماز  مستقیماً را 

 Manager Accounting 
، شامل میزان مصرف جوهر هاهزینهاین برنامه به شما امکانات فراوانی برای مدیریت 

  .دهدمی… و هزینه چاپ و یا هر کاربر  هر چاپبرای 
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 :CANON IPF 770 پالتر هایویژگی

 ثانیه 48 سرعت چاپ
 1200*2400 کیفیت چاپ

 اینچ 36یا  مترسانتی 92 سایز چاپ
 دارد امکان شبکه

 دارد امکان نصب مخزن
 دارد امکان نصب قابل شارژ

 رنگ 5 تعداد کارتریج
 

 


