
פתרונות
הדפסה
וגימור

מדפסות לקסמרק  |  סורקים מקצועיים
מכונות הדפסה וצילום משולבות  |  מכונות שכפול 

פלוטרים  |  מגרסות  |  גליוטינות  |  כריכה  |  למינציה
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1. בהתאם למפרט של המכונה יקבע הזכרון המתאים לפתרון
2. אופציה להוספת דיסק במידה ורוצים להשתמש באופציה המתקדמת לסריקה )לדוגמא: הצגת הסריקה לפני ההדפסה(

3. פתרונות מותקנים מראש - אנא בדקו סקירת מוצר לקבלת רשימה של אפליקציות שהותקנו מראש בלינק הבא:
http://www.partnernet.lexmark.com/en_xe

נידרשהטמעהרישויחינםשמירה וניתוב
דיסק

Email Size Limiter
בשליחת קבצים גדולים במייל, מהמכונה, הקובץ יחולק 

אוטומטית למספר מיילים, לפי הגדרה מראש של גודל הקובץ
כןהתקנת המשווקלפי מכונהכן

Email to Self
שליחת מייל מהמכונה, רק לכתובת המייל שלך לאחר זיהוי 

)המשתמש (סיסמא/ כרטיס
לאהתקנת המשווקלפי מכונהכן

Fax Forward
העברת פקס נכנס אוטומטית לתקייה ברשת או למייל

 * אם בוחרים העברת פקס גם לתיקייה וגם למייל , דרוש דיסק קשיח 
מותקן מראש/לפי מכונהכן

*לאהתקנת המשווק

Multi Send
סריקת מסמך והפצתו ליעדים שונים, שהוגדרו מראש

)מייל+פקס+תקייה ברשת( בלחיצה אחת
מותקן מראש/לפי מכונהלא

כןהתקנת המשווק

Scan to Hard Disk
סריקה ואחסון הקובץ בדיסק קשיח, המותקן במכונה לשימוש 

עתידי
כןהתקנת המשווקלפי מכונהכן

Scan to Network
סריקה לתקייה ברשת. ניתן להגדיר תקייה קבועה/ משתנה 

בהתאמה או אוטומטית לתיקיית הבית של המשתמש
לאהתקנת המשווקלפי מכונהכן

Scan to Network Premium
סריקה לתקייה ברשת עם אפשרות לתצוגה מקדימה ועריכה 

מצג המכונה המשולבת
כןהתקנת המשווקלפי מכונהלא

נידרשהטמעהרישויחינםהעתקה, הדפסה ופקס
דיסק

Card Copy
 צילום שני הצדדים של תעודות קטנות )לדוגמא: רשיון נהיגה

על דף אחד בלי צורך בכיוונים של המקור( מניחים צד אחד של 
התעודה בפינת הסורק, לאחר הסריקה הופכים את התעודה 

ומניחים באותו המקום. הדפסה שתצא לאחר סריקת שני הצדדים 
תכיל את שני הצדדים. אחד מתחת לשני באותו דף. יעודי למוקדי 

שירות ורישום

מותקן מראש/לפי מכונהכן
לאהתקנת המשווק

Eco-Copy
לאהתקנת המשווקלפי מכונהכןהגדרות קבועות מראש לחיסכון בנייר/טונר בצילום

Forms and Favorites
מותקן מראש/לפי מכונהכןהדפסת טפסים ארגוניים, מתיקייה ברשת ללא שימוש במחשב

לאהתקנת המשווק

Google Cloud Print
שליחת מסמכים להדפסה לענן גוגל, מכל התקן )מחשב, 

סמארטפון, נייד( והדפסת המסמכים המאוחסנים, ישירות מהמכונה
לאהתקנת המשווקלפי מכונהכן

פתרונות הדפסה
פתרונות ההדפסה המתקדמים של גטר, מביאים לידי ביטוי את הפוטנציאל המלא של המדפסות שלך.

גטר משווקת פתרונות המותאמים לסביבת העבודה, חוסכים זמן וכסף ומשתלבים בעסק שלך 
באופן חלק, ויכולים לסייע לך למקסם את השימוש במדפסות בארגון, באמצעות ניהול נכון

ומתוחכם של מגוון פרמטרים.
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פתרונות הדפסה וגימור
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1. בהתאם למפרט של המכונה יקבע הזכרון המתאים לפתרון
2. אופציה להוספת דיסק במידה ורוצים להשתמש באופציה המתקדמת לסריקה )לדוגמא: הצגת הסריקה לפני ההדפסה(

3. פתרונות מותקנים מראש - אנא בדקו סקירת מוצר לקבלת רשימה של אפליקציות שהותקנו מראש בלינק הבא:
http://www.partnernet.lexmark.com/en_xe

נידרשהטמעהרישויחינםנגישות ושימושיות 
דיסק

Accessibility Speech
חיווי קולי למצב המכונה

לאהתקנת המשווקלפי מכונהכן

Customer Support
בלחיצה אחת המכונה תדווח לפקס או לכתובת מייל, שהוגדרו 
)מראש, על מצבה ( תקלה / מונה עדכני / מצב מתכלים וכדומה

מותקן מראש/לפי מכונהכן
לאהתקנת המשווק

נידרשהטמעהרישויחינםניהול ובקרה
דיסק

Eco-Setting
מותקן מראש/לפי מכונהכןהגדרות קבועות מראש לחיסכון בנייר/טונר בצילום

לאהתקנת המשווק

Manage Address Book
CSV כןייבוא כתובות דוא”ל למכונה מקובץNoneכןהתקנת המשווק

נידרשהטמעהרישויחינםכלים ופיתוח
דיסק

Barcode Discovery
סריקת מסמכים המכילים ברקוד ואפשרות לארכוב המסמך 
 Scan toNetwork לפי תוכן הברקוד. מחייב התקנה של פתרון

Perimum

כןהתקנת המשווקלפי מכונהכן

Solution Composer
)אופציונלי(התקנת המשווקלפי מכונהלאפיתוח פתרונות יחודיים

נידרשהטמעהרישויחינםהתאמה אישית
דיסק

Background and Idle Screen
הגדרת שומר מסך וטפט למסך הראשי במכונה - אפשרות 

להגדיר את לוגו החברה כרקע
מותקן מראש/לפי מכונהכן

לאהתקנת המשווק

MyShortcut
מותקן מראש/לפי מכונהכןהגדרות קיצורי דרך שימושיים למשתמש

לאהתקנת המשווק

נידרשהטמעהרישויחינםאבטחה ואימות
דיסק

Secure Held Print Jobs
לאהתקנת המשווקלפי מכונהלאשחרור הדפסה באמצעות זיהוי המשתמש כרטיס/סיסמא

נידרשהטמעהרישויחינםלאחסן ולאחזר
דיסק

Downtime Reports
הגדרת תקייה/תקיות ברשת, שהמסמכים שבהם יאוחסנו גם על 
הדיסק הקשיח במכונה. בזמן נפילת רשת ניתן להדפיס מסמכים 

אלו ישירות מהמכונה
כןהתקנת המשווקלפי מכונהלא

נידרשהטמעהרישויחינםמעקב וחשבונאות
דיסק

Device Quotas
הגבלת כמויות הדפסה/צילום למשתמשים/מחלקות והפקת 

מותקן מראש/לפי מכונהכןדוחו”ת לחיוב לפי מחלקה. ניהול לפי מכונה
כןהתקנת המשווק

Fleet Manager
ניהול צי מדפסות של כל יצרני המדפסות, מרחוק. ניהול מתכלים, 

חיובלאתקלות, הפקת דוחות מונים
לאהתקנת המשווקלפי מכונה
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טונר ממוחזר מהו? טונר ממוחזר הינו טונר מקורי 
שמיכל הפלסטיק האטום שלו נפרץ ע"י ה"ממחזר", 
שאינו בעל הידע הטכנולוגי ו \או בעל זכויות היוצרים 
במוצר, ומולא מחדש באבקת טונר ,שאינה זהה 
בתכונותיה המולקולריות לאבקה המקורית. עקב כך, 
עלולים להיגרם למדפסת ולמשתמש הנזקים הבאים:

   איכות וכמות הדפסה נמוכים - טונר ממוחזר אינו 
עומד בתקני ISO מחמירים של איכות, בטיחות ואיכות 
הסביבה, בהתאם לכך כמות הדפים המודפסת יכולה 
להיות נמוכה מזו המוצהרת על האריזה. מאחר ולממחזר 
אין את היכולות הטכנולוגיות, המבטיחות תאימות 
מלאה לחומרה ולמערכת ההפעלה של המדפסת, 

איכות ההדפסה תהיה נמוכה יותר.

  איכות וכמות הדפסה גבוהה

  אמינות ועמידה בעומסי הדפסה גבוהים

  שמירה על סביבת עבודה בריאה

  אחריות ושירות ברמה גבוהה - לטונר המקורי ולמדפסת

אנו ממליצים לעשות שימוש בטונר מקורי בלבד, על מנת לוודא כי היתרונות 
שבזכותם בחרתם                      ישמרו:

   תקלה במדפסת - הטונר עלול להישפך אל מחוץ למיכל, 
שאטימותו נפגעה ולגרום למדפסת נזקים חמורים, 
תוך פגיעה ברכיבים כגון התנור, הסורק והמנוע, בכך 
להשפיע מיידית על איכות ההדפסה ואף להשבית 

את המדפסת לחלוטין.

  חווי מוטעה על כמות הטונר - החיישנים המובנים 
בגוף המדפסת עלולים שלא לזהות כלל את הטונר 
ולצמצם ו\או לתת חיווי מוטעה למשתמש, בקשר 

לכמות האבקה שנותרה.

   פגיעה בריאותית - בזמן מחזור הטונר, יתכן הרס רב של 
מרכיבי המיכל ושינוי במבנה התכולה של הטונר, אשר 
יכול לגרום לשחרור כמות משמעותית של חלקיקים. 
טונר ממוחזר, לא עובר בדיקת תקן ובטיחות כל שהיא, 

כך שלא ניתן לוודא כי אין סכנה בריאותית כתוצאה
משימוש בו.

טונר מקורי שומר על  המדפסת שלך
ועל סביבת עבודה בריאה יותר!

למה לבחור
בטונר מקורי?
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MS312DN :דגם  
 	A4 מדפסת לייזר
 	33PPM  מהירות הדפסה
 	 1200X1200dpi  איכות הדפסה
קיבולת נייר 250 דף +מזין מעקף	 

  של 50 דף
 	128MB זיכרון
 	800 MHz מעבד ליבה כפולה
	  2 LINE MONOCHROME LCD DISPLAY

דופלקס מובנה	 
טונר ראשוני 1,500 דף	 
מהירות דף ראשון 6.5 שניות	 
אביזרים אופציונליים: מגירת נייר 250 	 

דף, מגירת נייר 550 דף, סה"כ 850 דף
טונר לאחר המכירה ל-1,500 דף 	 

ו-5,000 דף

MS415DN :דגם  
 	A4 מדפסת לייזר
 	38PPM מהירות הדפסה
 	1200X1200dpi איכות הדפסה
קיבולת נייר 250 דף +מזין מעקף 	 

של 50 דף
 	256MB זיכרון
 	 800 MHz מעבד ליבה כפולה
דופלקס מובנה	 
מסך מגע צבעוני "2.4 )6 ס״מ(	 
טונר ראשוני 3,000 דף	 
מהירות דף ראשון 6.5 שניות	 
אביזרים אופציונליים: מגירת נייר 	 

250 דף, מגירת נייר 550 דף, סה"כ 
850 דף

טונר לאחר המכירה ל-1,500 דף, 	 
5,000 ו-10,000 דף

 

מדפסות לקסמרק
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MS911DE (A3) :דגם  
 	SRA3 עד גודל נייר A3 מדפסת לייזר
 	55PPM מהירות הדפסה
מסך מגע צבעוני בגודל 10.9 ס״מ	 
 	 1200X1200dpi  איכות הדפסה
 קיבולת נייר: 2 מגירות של 500 דף +מזין מעקף 	 

של 150 דף )סה״כ 1,150 דף(
אפשרויות נייר נוספות עד 6,650 דף	 
 	2560MB 512 עדMB זיכרון
 	800MHz מעבד ליבה כפולה
 תקשורת: USB, כרטיס רשת מובנה 	 
 	PCL6 PostScript, Epson, IBM Pro Printer :תאימות
 כולל דופלקס בהדפסה, כרטיס רשת 	 

ועברית צרובה
טונר ראשוני- 21,000 דף	 
מהירות דף ראשון 5.5 שניות	 
 אביזרים אופציונליים: מגירות נייר נוספות 	 

עד 3,500 דף
אפשרויות גימור מתקדמות: פינישר פנימי, פינישר 	 

הכולל חירור ושידוך, פינישר ליצירת חוברות
טונר לאחר המכירה ל-32,500 דף	 

צבעונימגעמסך

מדפסות לקסמרק    מדפסות לייזר שחור לבן
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ppm 60 במיוחדמהירה

מדפסות לקסמרק    מדפסות לייזר שחור לבן משולבות
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דגם: A3MX910DE/MX911DE/MX912DE (A3)משולבתמדפסת   
 	SRA3 עד גודל נייר A3 משולבת לייזר
 	  45PPM מהירות הדפסה
מהירות דף ראשון 5.6 שניות	 
 	3072MB 1024 עדMB – זיכרון
 	 1200X1200dpi  איכות הדפסה
קיבולת נייר: 2 מגירות של 500 דף, מזין מעקף 	 

של 150 דף )סה״כ 1,150 דף(
אפשרויות נייר נוספות עד 6,650 דף	 
תקשורת: USB, כרטיס רשת מובנה	 
 	IBM, Epson postscript, Proprinter, PCL6 :תאימות
מסך מגע צבעוני ענק בגודל 25 ס״מ	 
 	PS 3, PCL 6,PPDS,XPS,PDF,Direct Image 
סריקה למייל ולרשת. סריקת דופלקס 	 

במהירות 140 בצבע ובשחור
אפשרויות גימור מתקדמות: פינישר פנימי, 	 

פינישר הכולל חירור ושידוך, פינישר ליצירת 
חוברות

טונר ראשוני- 21,000 דף	 
טונר לאחר המכירה ל-32,500 דף	 
 	 55PPM מהירות הדפסה MX911DE בדגם

ומהירות דף ראשון 5.5 שניות
 	 65PPM מהירות הדפסה MX912DE בדגם

ומהירות דף ראשון 5.2 שניות

מדפסות לקסמרק    מדפסות לייזר שחור לבן משולבות
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מסך מגע חכם עם אפשרויות  מרובות	 
70% יותר קיבולת מגש נייר 	 
 מגש הזנת נייר משופר	 
יישור הטיית הדף - כשהוא מונח 	 

עקום בסריקה/ צילום 
שליחת מסמך סרוק למספר יעדים – 	 

מובנה במכונה
הדפסת מסמכים מהתקן נייד 	 

)סמארטפון, טאבלט וכד'( תוך 
הזדהות פשוטה 

 טונר UNISON משודרג - חסכוני בצריכת	 
צבע, ניצול מקסימלי עד הטיפה האחרונה

 מצב שחור בלבד – שימוש בצבע השחור	 
ללא מעורבות של צבעים נוספים

רכיבים מתכלים בעלי אורך חיים ארוך במיוחד 	 
טונר המספיק לעד 55,000 דף 	 
התראות משופרות למצב המתכלים	 

 	GHZ1.2-1.33 - מעבד חזק יותר 
QUAD CORE 4 ליבות

סריקה מהירה במיוחד - לכמויות דפים 	 
מסיביות, עם זיהוי סוגי תמונה שונים

סריקה בדופלקס בו זמנית משני צידי 	 
הדף - בלחיצת כפתור אחת

 דופלקס מובנה בכל הדגמים - 	 
עד פי 4 מהיר יותר

 	 4GB זיכרון גדול יותר - עד
 	   A4 יכולות גימור מתקדמות במדפסות
גידול של 25% במהירות הדפסה לדף ראשון	 
עד 50% חסכון באנרגיה  	 

חווית לקוחשיפור בביצועיםטונר חסכוני וגדול במיוחד

שיפור משמעותי בעלויות אחזקה 
בזכות טונרים גדולים במיוחד 

ועמידות המכונה

מהפכת הצבע
LEXMARK של

מדפסות
הצבע

החדשות

מדפסות לקסמרק    מדפסות לייזר צבעוניות
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CS720DE :דגם  
 	A4 מדפסת לייזר צבע
מהירות הדפסה 38PPM בצבע וש/ל 	 

במעבר אחד
 	 3072MP/ 1024MB  זיכרון
מסך מגע צבעוני "4.3 )10.9 ס"מ(	 
 	4800CQ איכות הדפסה
קיבולת נייר 550 דף + 100 דף	 
 	 quad- core 1.2GHz  מעבד
 	USB תקשורת
כרטיס רשת ודופלקס מובנה	 
טונרים ראשוניים 3,000 ש/ל 	 

ו-3,000 צבע
טונרים לאחר מכירה 20,000 ש/ל 	 

ו- 7,000 צבע

CS820DE :דגם  
מדפסת לייזר צבע A4 לעומס 	 

עבודה גבוה במיוחד
מהירות הדפסה 57PPM בצבע וש/ל 	 

במעבר אחד
 	  3072MB / 1024MB  זיכרון
מסך מגע צבעוני "4.3 )10.9 ס"מ(	 
 	4800CQ איכות הדפסה
קיבולת נייר 550 דף + 100 דף	 
 	 quad- core 1.33GHz  מעבד
 	USB תקשורת
כרטיס רשת ודופלקס מובנה	 
טונרים ראשוניים 8,000 ש/ל 	 

ו-8,000 צבע
טונרים לאחר מכירה 33,000 ש/ל 	 

ו-22,000 צבע
אפשרויות גימור: פינישר פנימי	 

CS725DE :דגם  
 	A4 מדפסת לייזר צבע
מהירות הדפסה 47PPM בצבע וש/ל 	 

במעבר אחד
 	   3072MP/ 1024MB זיכרון
מסך מגע צבעוני "4.3 )10.9 ס"מ(	 
 	4800CQ איכות הדפסה
קיבולת נייר 550 דף + 100 דף	 
 	 quad- core 1.2GHz  מעבד
 	USB תקשורת
כרטיס רשת ודופלקס מובנה	 
טונרים ראשוניים 7,000 ש/ל 	 

ו-8,000 צבע
טונרים לאחר מכירה  20,000 ש/ל 	 

ו-12,000 צבע

CS921DE :דגם  
 	 A3 מדפסת לייזר צבע
מהירות הדפסה 35PPM בצבע וש/ל	 
עומס עבודה חודשי מומלץ 150,000 דף	 
מסך מגע צבעוני "4.3 )10.9 ס"מ(	 
מהירות הדפסה דף ראשון 7 שניות בצבע וש/ל	 
 2 מגירות נייר של 500 דף כ"א + מגש מעקף 	 

150 דף )סה"כ 1,150 דף( 
אפשרות תוספת מגירות עד 6650 דף סה"כ	 
 	,1200X1200 DPI איכות פלט גבוהה במיוחד

2400  image quality
 	1024MB זיכרון
טונר ראשוני 5,000 ש/ל  6,000 צבע	 
טונר לאחר המכירה 18,500 ש/ל ו-11,500 צבע	 
אופציה לאפשרויות גימור מתקדמות:פינישר 	 

סיכות וחירור, פינישר מקפל ומחורר

CS923DE :דגם  
 	 A3 מדפסת לייזר צבע
מהירות הדפסה 45PPM בצבע וש/ל	 
עומס עבודה חודשי מומלץ 250,000 דף	 
מסך מגע צבעוני "4.3 )10.9 ס"מ(	 
מהירות הדפסה דף ראשון 5.1 שניות בצבע וש/ל	 
 2 מגירות נייר של 500 דף כ"א + מגש מעקף 150 	 

דף )סה"כ 1,150 דף(
אפשרות תוספת מגירות עד 6650 דף סה"כ	 
 	  ,1200X1200 DPI איכות פלט גבוהה במיוחד

2400  image quality
 	1024MB זיכרון סטנדרטי
טונר ראשוני 18,500 ש/ל  11,500 צבע	 
טונר לאחר המכירה 34,000 ש/ל ו-34,000  צבע	 
אופציה לאפשרויות גימור מתקדמות:פינישר 	 

סיכות וחירור, פינישר מקפל ומחורר

20182018

פתרונות הדפסה
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פתרונות הדפסה

CX510DE/DHE :דגם  
 משולבת צבעונית A4 הכוללת 	 

 מדפסת לייזר צבעונית, מכונת צילום צבע,
סורק צבעוני ופקס צבעוני

מהירות הדפסה 30PPM בצבע וש/ל במעבר אחד 	 
 	 1024MB זיכרון
 	 4800CQ איכות הדפסה
קיבולת נייר 250 דף עד 1,450 דף 	 
 	800MHz מעבד ליבה כפולה
 	 USB חיבור
כרטיס רשת מובנה + דופלקס + סורק דופלקס	 
מסך מגע צבעוני "7 )17.8 ס"מ(	 
פתרונות ממשק מסמכים	 
טונר ראשוני ל- 8,000 דף ש/ל ו- 4,000 צבע	 
טונר לאחר המכירה 1,000 ש/ל וצבע, 2,500 	 

ש/ל ו- 2,000 צבע, 4,000 ש/ל ו-3,000 צבע, 
8,000 ש/ל ו- 4,000 צבע

דגם CX510DHE כולל דיסק קשיח	 

17.8 ס"מצבעוני גדולמסך מגע

מדפסות לקסמרק    מדפסות לייזר משולבות צבעוניות
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CX725DHE / CX725DE :דגם  
משולבת צבעונית A4 הכוללת מדפסת לייזר צבעונית, 	 

מכונת צילום צבע, סורק צבעוני ופקס צבעוני
מהירות הדפסה 47PPM בצבע וש/ל במעבר אחד	 
 	4096MP / 2048MB זיכרון
מסך מגע צבעוני "7 )17.8 ס"מ(	 
 	4800CQ איכות הדפסה
קיבולת נייר 550 דף + 100 דף	 
 	 quad- core 1.2GHz מעבד
 	USB תקשורת
כרטיס רשת ודופלקס מובנה	 
טונרים ראשוניים 7,000 ש/ל ו-7,000 צבע	 
טונרים לאחר מכירה 25,000 ש/ל ו-16,000 צבע	 
דגם CX725DHE - כולל דיסק קשיח	 

CX820DE :דגם  
משולבת צבעונית A4 הכוללת מדפסת לייזר 	 

צבעונית, מכונת צילום צבע, סורק צבעוני, פקס 
צבעוני ודיסק קשיח כסטנדרט

מהירות הדפסה 50PPM בצבע ש/ל במעבר אחד	 
 	4096MP \ 2048MB זיכרון
מסך מגע צבעוני "7 )17.8 ס"מ(	 
 	4800CQ איכות הדפסה
קיבולת נייר 550 דף + 100 דף	 
 	 quad- core 1.3GHz מעבד
 	USB תקשורת
כרטיס רשת ודופלקס מובנה	 
טונרים ראשוניים 8,000 ש/ל ו-8,000 צבע	 
טונרים לאחר מכירה 33,000 ש/ל ו-17,000 צבע	 
אופציית גימור: פינישר פנימי	 

בצבעבדופלקסדפים בדקה120סריקה

צבעבדופלקסדפים בדקה120סריקה

CX860DE :דגם  
משולבת צבעונית A4 הכוללת מדפסת לייזר צבעונית, 	 

מכונת צילום צבע, סורק צבעוני, פקס צבעוני ודיסק 
קשיח כסטנדרט

מהירות הדפסה 57PPM בצבע ש/ל במעבר אחד	 
 	4096MB \ 2048MB זיכרון
מסך מגע צבעוני "10 )25 ס"מ(	 
 	4800CQ איכות הדפסה
קיבולת נייר 550 דף + 100 דף	 
 	 quad- core 1.6GHz מעבד
 	USB תקשורת
כרטיס רשת ודופלקס מובנה	 
תומך במשקל של עד 300 גרם דף	 
טונרים ראשוניים 8,000 ש/ל ו-17,000 צבע	 
טונרים לאחר מכירה 55,000 ש/ל ו-55,000 צבע	 
אופציות גימור מתקדמות: פינישר פנימי, פינישר 	 

שידוך חירור וניקוב

CX825DE :דגם  
משולבת צבעונית A4 הכוללת מדפסת לייזר 	 

צבעונית, מכונת צילום צבע, סורק צבעוני, פקס 
צבעוני ודיסק קשיח כסטנדרט

מהירות הדפסה 52PPM בצבע ש/ל במעבר אחד	 
 	4096MP \ 2048MB זיכרון
מסך מגע צבעוני "10 )25 ס"מ(	 
 	4800CQ איכות הדפסה
קיבולת נייר 550 דף + 100 דף	 
 	 quad- core 1.6GHz מעבד
 	USB תקשורת
כרטיס רשת ודופלקס מובנה	 
טונרים ראשוניים 8,000 ש/ל ו-17,000 צבע	 
טונרים לאחר מכירה 33,000 ש/ל ו-22,000 צבע	 
אופציות גימור מתקדמות: פינישר פנימי, פינישר 	 

שידוך חירור וניקוב

בצבעבדופלקסדפים בדקה120סריקה

מדפסות לקסמרק    מדפסות לייזר משולבות צבעוניות
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סורקים מקצועיים
 הסורקים המקצועיים של חברת MUSTEK מספקים לך

את הפתרון האולטימטיבי לארכוב מסמכים.
סורק A3 בפורמט רחב וברזולוציה גבוהה תוצרת MUSTEK, הינו 
הסורק הטוב ביותר עבור הדמיה באיכות מקצועית, אשר יכול 

לענות על כל צרכי הסריקה המגוונות שלך!
סריקה רבת עוצמה לעשרות ועד מאות דפים במעבר אחד	 
 	A3 סריקה איכותית ברזולוציה גבוהה עד לגודל של
 זיכרון פנימי רחב אשר יודע לטפל בנפח גבוה ודרישות סריקה	 

מקצועיות עתירות גרפיקה  
יכולות ניהול ותיעוד מידע דיגיטלי ואנלוגי	 
 מגוון רחב של מדיות לסריקה החל בספרים, כרטיסי ביקור,	 

פילמים, שקופיות ועוד  
שיפורים והתאמות לתמונה תוך שיפור צבעים, הורדת כתמים 	 

ושריטות והעלמת צל בסריקת ספרים  
מערכת למניעה ולהתראה של הזנה כפולה	 
מערכת לזיהוי דפים ריקים בסריקה	 

CX923DE / CX924DE :דגם  
משולבת צבעונית A3 הכוללת מדפסת לייזר צבעונית, מכונת 	 

צילום צבע, סורק צבעוני ופקס צבעוני
מהירות הדפסה 55PPM בצבע וש/ל  	 

)בדגם CX924DE מהירות 65PPM בצבע וש/ל(  
סריקה בדופלקס במעבר אחד ,עד 160 דף בדקה	 
עומס עבודה חודשי מומלץ 250,000 דף	 

) בדגם CX924DE 275,000 דף(
מסך מגע צבעוני גדול במיוחד  "10 )25 ס"מ(	 
מהירות הדפסה דף ראשון 5 שניות בצבע וש/ל 	 

)בדגם CX924DE 4.9 שניות בשחור ובצבע(
 	  320GB דיסק קשיח
 2 מגירות נייר של 500 דף כ"א + מגש מעקף 150 דף 	 

)סה"כ 1,150 דף( 
אפשרות תוספת מגירות עד 6650 דף סה"כ	 
 	1200x1200 DPI-2400 image quality איכות פלט גבוהה במיוחד
 	2048MB זיכרון
טונר ראשוני 18,500 ש/ל ו-11,500 צבע	 
טונר לאחר המכירה 18,500 ש/ל ו-11,500 צבע, 34,000 ש/ל 	 

ו-34,000  צבע 
אופציה לאפשרויות גימור מתקדמות:פינישר סיכות וחירור, 	 

פינישר מקפל ומחורר

CX921DE / CX922DE :דגם  
משולבת צבעונית A3 הכוללת מדפסת לייזר צבעונית, מכונת 	 

צילום צבע, סורק צבעוני ופקס צבעוני
מהירות הדפסה 35PPM בצבע וש/ל	 

)בדגם CX922DE מהירות 45PPM בצבע וש/ל( 
סריקה בדופלקס במעבר אחד ,עד 160 דף בדקה	 
עומס עבודה חודשי מומלץ 200,000 דף	 

 225,000 CX922DE בדגם(
מסך מגע צבעוני גדול במיוחד "10 )25 ס"מ(	 
מהירות הדפסה דף ראשון 6.8 שניות בצבע וש/ל  	 

)בדגם CX922DE 5.1 שניות בשחור ובצבע(
 	320GB דיסק קשיח
 2 מגירות נייר של 500 דף כ"א + מגש מעקף 150 דף 	 

)סה"כ 1,150 דף( 
אפשרות תוספת מגירות עד 6650 דף סה"כ	 
 	1200x1200 DPI-2400 image quality  איכות פלט גבוהה במיוחד
 	2048MB זיכרון
טונר ראשוני 5,000 ש/ל  6,000 צבע 	 

)בדגם  CX922DE טונר ראשוני 18,500 ש/ל ו-11,500 צבע(
טונר לאחר המכירה 18,500 ש/ל ו-11,500 צבע, 34,000 ש/ל 	 

ו-34,000  צבע 
אופציה לאפשרויות גימור מתקדמות:פינישר סיכות וחירור, 	 

פינישר מקפל ומחורר

דף(

2018 2018
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bizhub C308 :דגם  
צילום, הדפסה, סריקה ואופציה לפקס	 
מהירות הדפסה: 30 דפים לדקה בצבע ובשחור	 
 	1200x1200 dpi :רזולוציה
עומס עבודה: 10,000 בחודש	 
 קיבולת נייר: 2 מגשי נייר 500 דף + 	 

בייפס 150 דף
 	A5-SRA3 (320x450mm( :גודל נייר
משקל נייר: 52-256 גרם	 
דופלקס מובנה 	 
משקל נייר: 52-256 גרם	 
מס’ העתקים בצילום: 1-9,999	 
זום בצילום: 400%-25%	 
חיבור רשת: מובנה	 
 	PCL/PS :שפת מדפסת
מהירות ויעד סריקה: 80 דפים לדקה 	 

DPI 300/רשת, מייל
HDD לשמירת מסמכים: מובנה	 
אופציות: מגשי נייר, כרטיס פקס ויחידות גימור	 

bizhub C368 :דגם  
צילום, הדפסה, סריקה ואופציה לפקס	 
מהירות הדפסה: 36 דפים לדקה בצבע ובשחור	 
 	1200x1200 dpi :רזולוציה
עומס עבודה: 15,000 בחודש	 
 קיבולת נייר: 2 מגשי נייר 500 דף + 	 

בייפס 150 דף
 	A5-SRA3 (320x450mm( :גודל נייר
משקל נייר: 52-256 גרם	 
דופלקס מובנה 	 
משקל נייר: 52-256 גרם	 
מס’ העתקים בצילום: 1-9,999	 
זום בצילום: 400%-25%	 
חיבור רשת: מובנה	 
 	PCL/PS :שפת מדפסת
מהירות ויעד סריקה: 80 דפים לדקה 	 

DPI 300/רשת, מייל
HDD לשמירת מסמכים: מובנה	 
אופציות: מגשי נייר, כרטיס פקס ויחידות גימור	 

bizhub C287 :דגם  
צילום, הדפסה, סריקה ואופציה לפקס	 
מהירות הדפסה: 28 דפים לדקה בצבע ובשחור	 
 	1800x600 dpi :רזולוציה
עומס עבודה: 6,000 בחודש	 
 קיבולת נייר: 2 מגשי נייר 500 דף + 	 

בייפס 100 דף
 	A5-A3 :גודל נייר
משקל נייר: 60-256 גרם	 
דופלקס מובנה	 
מס’ העתקים בצילום: 1-9,999	 
זום בצילום: 400%-25%	 
חיבור רשת: מובנה	 
 	PCL/PS :שפת מדפסת
מהירות ויעד סריקה: 45 דפים לדקה 	 

DPI 300/רשת, מייל
אופציות: מגשי נייר, כרטיס פקס ויחידות גימור	 

bizhub C458 :דגם  
צילום, הדפסה, סריקה ואופציה לפקס	 
מהירות הדפסה: 45 דפים לדקה בצבע ובשחור	 
 	1200x1200 dpi :רזולוציה
עומס עבודה: 20,000 בחודש	 
קיבולת נייר: 2 מגשי נייר 500 דף + בייפס 150 דף	 
 	A5-SRA3 (320x450mm( :גודל נייר
משקל נייר: 52-256 גרם	 
דופלקס מובנה 	 
משקל נייר: 52-256 גרם	 
מס’ העתקים בצילום: 1-9,999	 
זום בצילום: 400%-25%	 
חיבור רשת: מובנה	 
 	PCL/PS :שפת מדפסת
 	240 IPM פידר סורק דו צדדי בו זמני עד
HDD לשמירת מסמכים: מובנה	 
אופציות: מגשי נייר, כרטיס פקס ויחידות גימור	 

ות
דול

קבוצות עבודה ג

ות
דול

קבוצות עבודה ג

ות
דול

ת ג
אגפית ולמחלקו

ות
וני

קבוצות עבודה בינ

מכונות הדפסה וצילום משולבות    צבע

בו זמנידו צדדיצבעסורק
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מכונות הדפסה וצילום משולבות    שחור לבן

bizhub 758 :דגם  
צילום, הדפסה, סריקה ואופציה לפקס	 
מהירות הדפסה: 75 דפים לדקה	 
עומס עבודה: 50,000 בחודש	 
 קיבולת נייר: 4 מגשי נייר + בייפס סה”כ 	 

4,015 דף
 	A5-A3 :גודל נייר
דופלקס: מובנה	 
מס’ העתקים בצילום: 1-9,999	 
זום בצילום: 400%-25%	 
חיבור רשת: מובנה	 
 	 240 IPM פידר 300 דף סורק דו צדדי בו זמני עד
HDD מובנה	 
אופציות: מגשי נייר ויחידות גימור הידוק וקיפול	 

ות
דול

קבוצות עבודה ג

ות
דול

קבוצות עבודה ג

בצבעסריקה

bizhub 458 :דגם  
צילום, הדפסה, סריקה ואופציה לפקס	 
מהירות הדפסה: 45 דפים לדקה בצבע ובשחור	 
 	1200×1200 dpi :רזולוציה
עומס עבודה: 20,000 בחודש	 
קיבולת נייר: 2 מגשי נייר 500 דף + בייפס 150 דף	 
 	A3-A5 :גודל נייר
משקל נייר: 52-256 גרם	 
דופלקס: מובנה	 
מס’ העתקים בצילום: 1-9,999	 
זום בצילום: 400%-25%	 
חיבור רשת: מובנה	 
 	PCL/PS :שפת מדפסת
 	IPM 240 פידר סורק דו צדדי בו זמני עד
HDD לשמירת מסמכים: מובנה	 
אופציות: מגשי נייר, כרטיס פקס ויחידות גימור	 

bizhub 367 :דגם  
צילום, הדפסה, סריקה ואופציה לפקס	 
מהירות הדפסה: 36 דפים לדקה	 
עומס עבודה: 15,000 בחודש	 
קיבולת נייר: 2 מגשי נייר 500 דף + 	 

בייפס 100 דף
 	A5-A3 גודל נייר
דופלקס: מובנה	 
מס׳ העתקים בצילום: 1-9,999	 
זום בצילום: 400%-25%	 
חיבור רשת: מובנה	 
מהירות ויעד סריקה: 45 דפים    	 

לדקה/ רשת, מייל
אופציות: מגשי נייר, כרטיס            	 

פקס ויחידות גימור

ות
דול

קבוצות עבודה ג

בצבעסריקה

בו זמנידו צדדיצבעסורק
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מכונות הדפסה וצילום משולבות לדילרים    צבע

ineo +368 :דגם  
צילום, הדפסה, סריקה ואופציה לפקס	 
מהירות הדפסה: 36 דפים לדקה בצבע ובשחור	 
 	1200x1200 dpi :רזולוציה
עומס עבודה: 15,000 בחודש	 
 קיבולת נייר: 2 מגשי נייר 500 דף + 	 

בייפס 150 דף
 	A5-SRA3 (320x450mm( :גודל נייר
דופלקס מובנה 	 
משקל נייר: 52-256 גרם	 
מס’ העתקים בצילום: 1-9,999	 
זום בצילום: 400%-25%	 
חיבור רשת: מובנה	 
 	PCL/PS :שפת מדפסת
מהירות ויעד סריקה: 80 דפים לדקה 	 

DPI 300/רשת, מייל
HDD לשמירת מסמכים: מובנה	 
אופציות: מגשי נייר, כרטיס פקס ויחידות גימור	 

ineo +458 :דגם  
צילום, הדפסה, סריקה ואופציה לפקס	 
מהירות הדפסה: 45 דפים לדקה בצבע ובשחור	 
 	1200x1200 dpi :רזולוציה
עומס עבודה: 20,000 בחודש	 
קיבולת נייר: 2 מגשי נייר 500 דף + בייפס 150 דף	 
 	A5-SRA3 (320x450mm( :גודל נייר
דופלקס מובנה 	 
משקל נייר: 52-256 גרם	 
מס’ העתקים בצילום: 1-9,999	 
זום בצילום: 400%-25%	 
חיבור רשת: מובנה	 
 	PCL/PS :שפת מדפסת
 	240 IPM פידר סורק דו צדדי בו זמני עד
HDD לשמירת מסמכים: מובנה	 
אופציות: מגשי נייר, כרטיס פקס ויחידות גימור	 

ineo +287/+227 :דגם  
צילום, הדפסה, סריקה ואופציה לפקס	 
מהירות הדפסה: 28/22 דפים לדקה בצבע ובשחור	 
 	1800x600 dpi :רזולוציה
עומס עבודה: 6,000 בחודש	 
 קיבולת נייר: 2 מגשי נייר 500 דף + 	 

בייפס 100 דף
 	A5-A3 :גודל נייר
משקל נייר: 60-256 גרם	 
דופלקס מובנה	 
מס’ העתקים בצילום: 1-9,999	 
זום בצילום: 400%-25%	 
חיבור רשת: מובנה	 
 	PCL/PS :שפת מדפסת
 	/DPI 300 מהירות ויעד סריקה: 45 דפים לדקה

רשת, מייל
אופציות: מגשי נייר, כרטיס פקס ויחידות גימור	 

ות
וני

קבוצות עבודה בינ

ות
וני

קבוצות עבודה בינ

ineo +308 :דגם  
צילום, הדפסה, סריקה ואופציה לפקס	 
מהירות הדפסה: 30 דפים לדקה בצבע ובשחור	 
 	1200x1200 dpi :רזולוציה
עומס עבודה: 10,000 בחודש	 
 קיבולת נייר: 2 מגשי נייר 500 דף + 	 

בייפס 150 דף
 	A5-SRA3 (320x450mm( :גודל נייר
משקל נייר: 52-256 גרם	 
דופלקס מובנה 	 
מס’ העתקים בצילום: 1-9,999	 
זום בצילום: 400%-25%	 
חיבור רשת: מובנה	 
 	PCL/PS :שפת מדפסת
מהירות ויעד סריקה: 80 דפים לדקה 	 

DPI 300/רשת, מייל
HDD לשמירת מסמכים: מובנה	 
אופציות: מגשי נייר, כרטיס פקס ויחידות גימור	 

ות
דול

קבוצות עבודה ג

ות
דול

ת ג
אגפית ולמחלקו

בו זמנידו צדדיצבעסורק



29

info@getter.co.il :להזמנות בטל': 03-5761660  מייל

פתרונות הדפסה וגימור

info@getter.co.il :להזמנות בטל': 03-5761660  מייל

ineo 758 :דגם  
צילום, הדפסה, סריקה ואופציה לפקס	 
מהירות הדפסה: 75 דפים לדקה	 
עומס עבודה: 50,000 בחודש	 
 קיבולת נייר: 4 מגשי נייר + בייפס סה”כ 	 

4,015 דף
 	A5-A3 :גודל נייר
דופלקס: מובנה	 
מס’ העתקים בצילום: 1-9,999	 
זום בצילום: 400%-25%	 
חיבור רשת: מובנה	 
 	 240 IPM פידר 300 דף סורק דו צדדי בו זמני עד
HDD מובנה	 
אופציות: מגשי נייר	 
ויחידות גימור הידוק וקיפול	 

סה
דפ

 ה
ת

נו
רו

ת
פ

מכונות הדפסה וצילום משולבות לדילרים    שחור לבן

ineo 367 :דגם  
צילום, הדפסה, סריקה ואופציה לפקס	 
מהירות הדפסה: 36 דפים לדקה	 
עומס עבודה: 15,000 בחודש	 
קיבולת נייר: 2 מגשי נייר 500 דף + 	 

בייפס 100 דף
 	A5-A3 גודל נייר
דופלקס: מובנה	 
מס׳ העתקים בצילום: 1-9,999	 
זום בצילום: 400%-25%	 
חיבור רשת: מובנה	 
מהירות ויעד סריקה: 45 דפים    	 

לדקה/ רשת, מייל
HDD מובנה	 
אופציות: מגשי נייר, כרטיס            	 

פקס ויחידות גימור

ineo 458 :דגם  
צילום, הדפסה, סריקה ואופציה לפקס	 
מהירות הדפסה: 45 דפים לדקה בצבע ובשחור	 
 	1200×1200 dpi :רזולוציה
עומס עבודה: 20,000 בחודש	 
קיבולת נייר: 2 מגשי נייר 500 דף + בייפס 150 דף	 
 	A5-A3 גודל נייר
משקל נייר: 52-256 גרם	 
דופלקס: מובנה	 
מס’ העתקים בצילום: 1-9,999	 
זום בצילום: 400%-25%	 
חיבור רשת: מובנה	 
 	PCL/PS :שפת מדפסת
 	IPM 240 פידר סורק דו צדדי בו זמני עד
HDD לשמירת מסמכים: מובנה	 
אופציות: מגשי נייר, כרטיס פקס ויחידות גימור	 

ות
דול

קבוצות עבודה ג

בצבעסריקה

ות
דול

קבוצות עבודה ג

בצבעסריקה

ת ו
דול

ת ג
אגפית ולמחלקו
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מכונות שכפול

SE9380 :דגם  

185

SF5030

מובנה

במעבר 1צבע 2 תופי 

ME9350 :דגם  

SF9350 :דגם  
 מהירות שכפול:	 

עד 150 דפים לדקה
 	600x600 dpi רזולוציה
 קיבולת נייר )כניסה ויציאה(:	 

1,000 דפים
משקל נייר: 46-210 גרם	 
 	100x148mm-297x432mm :גודל נייר
 	291mm-413mm :שטח הדפסה
זום: 50-200%	 
חיבור רשת - מובנה	 
 אופציות: תופי צבע נוספים,	 

מזין נייר אוטומטי
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פלוטרים   פלוטרים גרפיים

מדפסת בפורמט רחב "24   
 PRO2000 :דגם

רוחב: גודל "24 )61 ס”מ(	 
צבעים:  12 צבעים דיו משולב פיגמנט ליצירת 	 

מכלול גוונים רחב
 	4PL גודל טיפה: גודל טיפה קבוע
 	2400x1200 DPI :רזולוציה

תכונות:
 כולל צבע שקוף לציפוי הדפסות	 
 טכנולוגיה חדשה לכיול צבע מהיר וחסכוני 	 

המספק המשכיות צבע של ההדפסה לאורך זמן
גליל מדיה אחד, הזנה עליונה, יציאת נייר 	 

קדמית
מהירות הדפסה גבוהה	 
הדפסה ללא שוליים	 
 	(CCMC( ניהול תאימות צבע 
סינכרון ישיר עם  פוטושופ	 
אופציה לגליל מדיה נוסף	 

מדפסת בפורמט רחב "44    
 PRO4000 :דגם

רוחב: גודל "44 )61 ס”מ(	 
צבעים: 12 צבעים דיו משולב פיגמנט ליצירת 	 

מכלול גוונים רחב
 	4PL גודל טיפה: גודל טיפה קבוע
 	2400x1200 DPI :רזולוציה

תכונות:
כולל צבע שקוף לציפוי הדפסות	 
 טכנולוגיה חדשה לכיול צבע מהיר וחסכוני 	 

המספק המשכיות צבע של ההדפסה לאורך זמן
 גליל מדיה אחד, הזנה עליונה, יציאת נייר 	 

קדמית
מהירות הדפסה גבוהה	 
הדפסה ללא שוליים	 
 	(CCMC( ניהול תאימות צבע 
סינכרון ישיר עם  פוטושופ	 
אופציה לגליל מדיה נוסף	 

מדפסת בפורמט רחב "44     
 PRO4000S :דגם

רוחב: גודל "44 )111.8 ס”מ(	 
צבעים: 8 צבעים דיו משולב פיגמנט ליצירת 	 

מכלול גוונים רחב
 	4PL גודל טיפה: גודל טיפה קבוע
 	2400x1200 DPI :רזולוציה

תכונות:
טכנולוגיה חדשה לכיול צבע מהיר וחסכוני 	 

המספק המשכיות צבע של ההדפסה לאורך זמן
גליל מדיה אחד, הזנה עליונה, יציאת נייר 	 

קדמית
מהירות הדפסה גבוהה	 
הדפסה ללא שוליים	 
 	(CCMC( ניהול תאימות צבע
 סינכרון ישיר עם  פוטושופ	 
אופציה לגליל מדיה נוסף	 

מדפסת בפורמט רחב "60     
 PRO6000 :דגם

רוחב: גודל "60 )152.4 ס”מ(	 
צבעים: 12 צבעים דיו משולב פיגמנט ליצירת 	 

מכלול גוונים רחב
 	4PL גודל טיפה: גודל טיפה קבוע
 	2400x1200 DPI :רזולוציה 

תכונות:
כולל צבע שקוף לציפוי הדפסות	 
טכנולוגיה חדשה לכיול צבע מהיר וחסכוני 	 

המספק המשכיות צבע של ההדפסה לאורך זמן
גליל מדיה אחד, הזנה עליונה, יציאת נייר 	 

קדמית
מהירות הדפסה גבוהה	 
הדפסה ללא שוליים	 
 	(CCMC( ניהול תאימות צבע
סינכרון ישיר עם  פוטושופ	 

מדפסת בפורמט רחב "60     
 PRO6000 :דגם

רוחב: גודל "60 )152.4 ס”מ(	 
צבעים: 12 צבעים דיו משולב פיגמנט ליצירת 	 

מכלול גוונים רחב
 	4PL גודל טיפה: גודל טיפה קבוע
 	2400x1200 DPI :רזולוציה 

תכונות:
כולל צבע שקוף לציפוי הדפסות	 
טכנולוגיה חדשה לכיול צבע מהיר וחסכוני 	 

המספק המשכיות צבע של ההדפסה לאורך זמן
גליל מדיה אחד, הזנה עליונה, יציאת נייר 	 

קדמית
מהירות הדפסה גבוהה	 
הדפסה ללא שוליים	 
 	(CCMC( ניהול תאימות צבע
סינכרון ישיר עם  פוטושופ	 
אופציה לגליל מדיה נוסף	 

מדפסת בפורמט רחב "60     
 PRO6000S :דגם

רוחב: גודל "60 )152.4 ס”מ(	 
צבעים: 8 צבעים דיו משולב פיגמנט ליצירת 	 

מכלול גוונים רחב
 	4PL גודל טיפה: גודל טיפה קבוע
 	2400x1200 DPI :רזולוציה

תכונות:
טכנולוגיה חדשה לכיול צבע מהיר וחסכוני 	 

המספק המשכיות צבע של ההדפסה לאורך זמן
גליל מדיה אחד, הזנה עליונה, יציאת נייר 	 

קדמית
מהירות הדפסה גבוהה	 
הדפסה ללא שוליים	 
 	(CCMC( ניהול תאימות צבע
סינכרון ישיר עם  פוטושופ	 
אופציה לגליל מדיה נוסף	 

8 COLOUR
SYSTEM

8 COLOUR
SYSTEM

12 COLOUR
SYSTEM

12 COLOUR
SYSTEM

12 COLOUR
SYSTEM



32

פלוטרים   פלוטרים הנדסיים

מדפסת בפורמט רחב "44  
 IPF830 :דגם

מדפסת ברוחב "44 )111.8 ס”מ(	 
מדפסת המהירה ביותר מסוגה לתחום 	 

ההנדסי המגיע למהירות של 100 מ”ר לשעה
מכלי דיו בגודל 700 מ”ל הניתנים להחלפה 	 

תוך כדי עבודה של המדפסת   
 הדפסת קווים דקים בדיוק רב ובחדות גבוהה 	 

)עובי קו מינימאלי 0.02 מילימטר בדיוק 0.1%( 
מוד עבודה חסכוני לחיסכון מרבי בדיו 	 
 	HPGL/2 , HP RTL תמיכה מלאה ב 
ראש הדפסה חדשני בעל 6 ערוצי צבע הכולל 	 

2 ערוצים הדפסה בשחור להגברת מהירות 
הדפסה

מערכת אספקת דיו מתקדמת המאפשרת 	 
החלפת מיכל דיו תוך כדי הדפסה

פתרון המשלב מהירות מדהימה )48 שניות    	 
ל A0( איכות ודייק מעולה

הזנת נייר נוחה מצד הקדמי של המדפסת 	 
כולל אפשרות להזנת ניירות בודדים

מדפסת בפורמט רחב "44  
 IPF840 :דגם

מדפסת ברוחב "44 )111.8 ס”מ(	 
מדפסת המהירה ביותר מסוגה לתחום 	 

ההנדסי המגיע למהירות של 100 מ”ר לשעה
מכלי דיו בגודל 700 מ”ל הניתנים להחלפה 	 

תוך כדי עבודה של המדפסת   
 הדפסת קווים דקים בדיוק רב ובחדות גבוהה 	 

)עובי קו מינימאלי 0.02 מילימטר בדיוק 0.1%( 
מוד עבודה חסכוני לחיסכון מרבי בדיו 	 
 	HPGL/2 , HP RTL תמיכה מלאה ב 
ראש הדפסה חדשני בעל 6 ערוצי צבע הכולל 	 

2 ערוצים הדפסה בשחור להגברת מהירות 
הדפסה

מערכת אספקת דיו מתקדמת המאפשרת 	 
החלפת מיכל דיו תוך כדי הדפסה

פתרון המשלב מהירות מדהימה )48 שניות    	 
ל A0( איכות ודייק מעולה

הזנת נייר נוחה מצד הקדמי של המדפסת 	 
כולל אפשרות להזנת ניירות בודדים

מדפסת בפורמט רחב "36  
  IPF770 :דגם

מדפסת ברוחב "36 )91 ס”מ( 	 
 	 Auto Cad דרייבר מיוחד להדפסה ישירה

ומתוכנות אופיס לשיפור איכויות ומהירות 
הדפסת קווים דקים בדיוק רב ובחדות גבוהה 	 

)עובי קו מינימאלי 0.02 מילימטר בדיוק 0.1%( 
 מוד עבודה חסכוני לחיסכון מרבי בדיו 	 
 	HPGL/2 , HP RTL תמיכה מלאה ב 
 ראש הדפסה חדשני בעל 6 ערוצי צבע הכולל 	 

2 ערוצים הדפסה בשחור להגברת מהירות 
הדפסה

מערכת אספקת דיו מתקדמת המאפשרת 	 
החלפת מיכל דיו תוך כדי הדפסה. 

כרטיס רשת 1000 גיגה מובנה מאפשר לקבל 	 
הדפסות מכל מחשב על הרשת במהירות 

פתרון המשלב מהירות מדהימה )48 שניות      	 
ל A0( ואיכות גראפית מעולה

הזנת נייר נוחה מצד הקדמי של המדפסת כולל 	 
אפשרות להזנת ניירות בודדים

הזנת נייר2 גלילי
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מגרסת אישית  
P-35C :דגם

משתמשים: 1	 
קיבולת גריסה: 5 דפים	 
מיכל: 12 ליטר	 
 	DIN P-4 :רמת אבטחה
 	Cross-Cut 4x40mm :סוג חיתוך
גריסת דף A4 ל-390 חלקים 	 
 	3 on/20 off :זמן ריצה
תכונות מיוחדות: גורס כרטיסי 	 

אשראי, סיכות ואטבים קטנים, 
Safety lock נעילת בטחון

מגרסת קומפקטית  
TRITO/P-25S :דגם           

משתמשים: 1	 
קיבולת גריסה: 5 לדפים	 
מיכל: 11 ליטר	 
 	 DIN P-1 :רמת אבטחה
תכונות מיוחדות:	 

     קומפקטית ואישית

מגרסת רצועות קצרות אישית  
ואמינה במיוחד  

   H-6C :דגם
משתמשים: 1	 
קיבולת גריסה: 6 דפים	 
מיכל: 11 ליטר	 
 	DIN 4 :רמת אבטחה
 	3 on / 30 off :זמן ריצה
גריסת דף A4 ל- 390 חלקים	 
תכונות מיוחדות: גורס כרטיסי אשראי, 	 

 סיכות ואטבים קטנים, 
Safety Lock נעילת ביטחון

מגרסת אישית ואמינה  
M7C :דגם

משתמשים: 1	 
קיבולת גריסה: 7 דפים	 
מיכל: 14 ליטר	 
 	DIN P-3 :רמת אבטחה
 	Cross-Cut  - 4x46mm :סוג חיתוך
גריסת דף A4 ל-339 חלקים 	 
 	 4 on/30 off :זמן ריצה
תכונות מיוחדות: גורס כרטיסי 	 

אשראי, אטבים רגילים

מגרסה אישית גדולה  
53C :דגם

משתמשים: 1	 
קיבולת גריסה: 10 דפים	 
מיכל: 23 ליטר	 
 	DIN P-4 :רמת אבטחה
 	Cross-Cut 4x35mm  :סוג חיתוך
גריסת דף A4 ל-446 חלקים 	 
 	 3 on/30 off :זמן ריצה
תכונות מיוחדות: גורס כרטיסי 	 

 אשראי, דיסקים, מהדקים, 
אטבים רגילים

מגרסה רצועות קצרות אישית  
21CS :דגם

משתמשים: 1	 
קיבולת גריסה: 12 דפים	 
מיכל: 15 ליטר	 
 	DIN P-3 :רמת אבטחה
 	Cross-Cut 4x52mm :סוג חיתוך
גריסת דף A4 ל-300 חלקים 	 
 	5 on/30 off :זמן ריצה
תכונות מיוחדות: גורס סיכות 	 

ואטבים קטנים, מערכת מניעת 
 היתקעות לפני התחלתה 

 Jam Blocker, נעילת בטחון 
Safety Lock 

 .Fellowes® כשאתם חושבים על מגרסה מצוינת, אתם חושבים על
בהיותה המותג המוביל, הפכה ®Fellowes  לשם נרדף למגרסה איכותית בעלת ביצועים ועמידות גבוהה. לכל צורך 

שיתעורר, החל בהגנה מפני גניבת זהות אישית ועד לשימוש משרדי מסחרי, ®Fellowes היא מובילת שוק אמינה. 
שביעות רצון הלקוחות שלנו מוכחת ביחס לתכונות, לאיכות ולאמינות ארוכת הטווח שלנו.

Bred to shred

מגרסות    למשתמש יחיד
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מגרסה עם מסך מגע  
73CI :דגם

משתמשים: 1-3 	 
קיבולת גריסה 12 דפים  	 
מיכל: 23 ליטר 	 
 	 DIN P-4 :רמת אבטחה
 	 Cross-Cut 4x38mm :סוג חיתוך
 	10 on / 20 off :זמן ריצה
תכונות מיוחדות:	 

גורס כרטיסי אשראי, דיסקים, סיכות 
ואטבים קטנים, עצירה מידית בקרבת 

,SAFTEY SENSE ידיים לפתח ההזנה
מערכת מיוחדת לחיסכון בצריכת 

,Energy Savings System-אנרגיה
מערכת מיוחדת המגינה מ"תקיעות" 

Jam Blocker-נייר 

מגרסת פתיתים    
אישית וחזקה

62MC :דגם
משתמשים: 1	 
קיבולת גריסה: 10 לדפים	 
מיכל: 19 ליטר	 
 	 DIN P-5 :רמת אבטחה
 	  3x10mm :סוג חיתוך
גריסת דף A4 ל 2000 פתיתים	 
תכונות מיוחדות:	 

גורס כרטיסי אשראי, סיכות 
ואטבים קטנים, עצירה מידית 

בקרבת ידיים לפתח ההזנה 
Safety sense 

מגרסה אישית וחזקה  
63CB :דגם

משתמשים: 1 	 
קיבולת גריסה 10 דפים  	 
מיכל: 19 ליטר 	 
 	 DIN P-3 :רמת אבטחה
 	 Cross-Cut 4x50mm :סוג חיתוך
תכונות מיוחדות:	 

גורס כרטיסי אשראי, סיכות ואטבים 
קטנים, עצירה מידית בקרבת ידיים 

,SAFTEY SENSE לפתח ההזנה
מערכת מיוחדת לחיסכון בצריכת 

,Energy Savings System-אנרגיה
מערכת מיוחדת המגינה מ"תקיעות" 

Jam Blocker-נייר 

מגרסה שקטה  
79CI :דגם

משתמשים: 1-3	 
קיבולת גריסה: 14 דפים	 
מיכל: 23 ליטר	 
 	DIN P-4 :רמת אבטחה
 	Cross-Cut 4x38mm :סוג חיתוך
גריסת דף A4 ל-410 חלקים 	 
 	12 on/20 off :זמן ריצה
תכונות מיוחדות: גורס כרטיסי 	 

אשראי, דיסקים, סיכות ואטבים 
קטנים, מערכת המונעת תקיעות 

נייר ב-100%, עצירה מיידית 
בקרבת ידיים לפתח ההזנה 

Safety sense, שקטה במיוחד 
Silent shred 

מגרסות    1-3 משתמשים
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מגרסה מחלקתית שקטה  
99CI :דגם

משתמשים: 3-10	 
קיבולת גריסה: 17 דפים	 
מיכל: 34 ליטר	 
 	DIN P-4 :רמת אבטחה
 	Cross-Cut 4x38mm :סוג חיתוך
גריסת דף A4 ל-410 חלקים 	 
 	25 on/40 off :זמן ריצה
תכונות מיוחדות: גורס כרטיסי 	 

אשראי, דיסקים, סיכות ואטבים 
קטנים, מערכת המונעת תקיעות 

נייר ב-100%, עצירה מיידית בקרבת 
 ,Safety sense ידיים לפתח ההזנה

Silent shred שקטה במיוחד 

מגרסה מחלקתית שקטה  
225CI :דגם

משתמשים: 3-10	 
קיבולת גריסה: 20 דפים	 
מיכל: 60 ליטר	 
 	DIN P-4 :רמת אבטחה
 	Cross-Cut 4x38mm :סוג חיתוך
גריסת דף A4 ל-410 חלקים 	 
זמן ריצה: מתמשך	 
תכונות מיוחדות: גורס כרטיסי 	 

אשראי, דיסקים, סיכות ואטבים 
קטנים, מערכת המונעת תקיעות 

נייר ב-100%, עצירה מיידית 
בקרבת ידיים לפתח ההזנה 
Safety sense, מערכת שימון 

 אוטומטית, חסכונית באנרגיה

מגרסת פתיתים מחלקתית   
שקטה במיוחד

99MS :דגם
משתמשים: 1-5	 
קיבולת גריסה: 12 דפים	 
מיכל: 34 ליטר	 
 	DIN P-5 :רמת אבטחה
 	Cross-Cut  - 2x14mm :סוג חיתוך
גריסת דף A4 ל-3,898 חלקים 	 
 	15 on/25 off :זמן ריצה
תכונות מיוחדות: גורס כרטיסי 	 

אשראי, אטבים רגילים, 
 מערכת המונעת תקיעות נייר ב-100%

,)Silent shared( שקטה במיוחד 
הגנה מפני חסימות, נעילה חכמה

מגרסה לסביבה עסקית קטנה  
 AutoMax 130 :דגם 

 משתמשים: 1-5
קיבולת דפים: 130דפים	 
מיכל: 32 ליטר	 
 	DIN P-3 :רמת אבטחה
 	Cross-Cut  - 4x51mm :סוג חיתוך
גריסת דף A4 ל-305 חלקים 	 
 	10  on/30 off :זמן ריצה
תכונות מיוחדות: גורס כרטיסי 	 

אשראי, מהדקים, אטבים רגילים, 
דפים מקומטים ומקופלים, מערכת 

המונעת תקיעות נייר ב-100%, 
 ,Silent shred שקטה במיוחד

חסכונית באנרגיה, הגנה מפני 
 חסימות, נעילה חכמה

מגרסה לסביבה עסקית קטנה  
  AutoMax  200 :דגם

משתמשים: 1-5	 
קיבולת דפים: 200 דפים	 
מיכל: 32 ליטר	 
 	DIN P-4 :רמת אבטחה
 	Cross-Cut  - 4x38mm :סוג חיתוך
גריסת דף A4 ל-410 חלקים 	 
 	12 on/20 off :זמן ריצה
תכונות מיוחדות: גורס כרטיסי 	 

אשראי, דיסקים, מהדקים, 
אטבים רגילים, דפים מקומטים 

ומקופלים, מערכת המונעת 
תקיעות נייר ב-100%, שקטה 
במיוחד Silent shred, חסכונית 
באנרגיה, הגנה מפני חסימות, 

 נעילה חכמה

מגרסה פתיתים מחלקתית   
שקטה במיוחד

  225MI  :דגם
משתמשים : +5	 
קיבולת גריסה : 14 לדפים	 
מיכל : 60 ליטר	 
 	 DIN P-5 : רמת אבטחה
 	2x12mm  - סוג חיתוך:  מיקרו
זמן ריצה: מתמשך	 
גריסת דף A4 ל- 2,598 חלקים	 
תכונות מיוחדות : גורס כרטיסי אשראי, 	 

דיסקים, מהדקים, אטבים רגילי, מערכת 
 המונעת תקיעות נייר ב-100%,

שקטה במיוחד )Silent shred(, חסכונית 
 באנרגיה, הגנה מפני חסימות

מגרסות    3-10 משתמשים
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מגרסת ״שגר ושכח״  
 AutoMax 300 :דגם

משתמשים: 3-5	 
קיבולת דפים: 300 דפים	 
מיכל: 60 ליטר	 
 	DIN P-4 :רמת אבטחה
 	Cross-Cut - 4x38mm :סוג חיתוך
גריסת דף A4 ל-410 חלקים 	 
זמן ריצה: 30 דקות	 
תכונות מיוחדות: גורס כרטיסי 	 

אשראי, דיסקים, מהדקים, אטבים 
רגילים, דפים מקומטים ומקופלים, 

מערכת המונעת תקיעות נייר 
ב-100%, עצירה מיידית בקרבת 
 ,Safety sense ידיים לפתח ההזנה

 ,Silent shred שקטה במיוחד
חסכונית באנרגיה, הגנה מפני 

 חסימות, נעילה חכמה

מגרסת ״שגר ושכח״  
  AutoMax 500 :דגם           

משתמשים: 5-10	 
קיבולת דפים: 500 דפים	 
מיכל 75 ליטר	 
 	DIN P-4 :רמת אבטחה
 	Cross-Cut - 4x38mm :סוג חיתוך
גריסת דף A4 ל-410 חלקים 	 
זמן ריצה: מתמשך	 
תכונות מיוחדות: גורס כרטיסי 	 

אשראי, דיסקים, מהדקים, 
אטבים רגילים, דפים מקומטים 

ומקופלים, מערכת המונעת 
תקיעות נייר ב-100%, עצירה 
מיידית בקרבת ידיים לפתח 
ההזנה Safety sense, שקטה 

במיוחד Silent shred, חסכונית 
 באנרגיה

מגרסה גדולה ושקטה  
325CI :דגם

משתמשים: +10	 
קיבולת גריסה: 22-24 דפים	 
מיכל: 83 ליטר	 
 	DIN P-4 :רמת אבטחה
 	Cross-Cut 4x38mm :סוג חיתוך
גריסת דף A4 ל-410 חלקים 	 
זמן ריצה: מתמשך	 
תכונות מיוחדות: גורס כרטיסי 	 

אשראי, אטבים רגילים, דיסקים, 
מהדקים. מערכת המונעת תקיעות 

נייר ב-100%, עצירה מיידית בקרבת 
 ,Safety Sense ידיים לפתח ההזנה
שקטה במיוחד Silent shred, הגנה 
מפני חסימות, חסכונית באנרגיה

מגרסה קומתית גדולה שקטה  
425CI :דגם

משתמשים: +20	 
קיבולת גריסה: 26-28 דפים	 
מיכל: 121 ליטר	 
 	DIN P-4 :רמת אבטחה
 	Cross-Cut 4x30mm :סוג חיתוך
גריסת דף A4 ל-520 חלקים 	 
זמן ריצה: מתמשך	 
תכונות מיוחדות: גורס כרטיסי אשראי, דיסקים, 	 

סיכות ואטבים קטנים, מערכת המונעת תקיעות 
נייר ב-100%. עצירה מיידית בקרבת ידיים 
לפתח ההזנה Safety sense, מערכת שימון 

 אוטומטית, חסכונית באנרגיה

מגרסה קומתית גדולה שקטה  
485CI :דגם

משתמשים: +20	 
קיבולת גריסה: 26-28 דפים	 
מיכל: 142 ליטר	 
 	DIN P-3 :רמת אבטחה
 	Cross-Cut 4x30mm :סוג חיתוך
גריסת דף A4 ל-405 חלקים 	 
זמן ריצה: מתמשך	 
 תכונות מיוחדות: גורס כרטיסי אשראי,	 

 דיסקים, סיכות ואטבים קטנים, מערכת
 מניעת היתקעות לפני התחלתה-

  Jam Blocker, עצירה מיידית בקרבת
 ידיים לפתח ההזנה, חוסם חסימות-

SilentShred טכנולוגיית ,Safety Lock  

Heavy Duty    מגרסות
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למינציה

מכשיר כריכה ספירלי            
            פלסטיק ידני

Quasar+ 500 :דגם
כריכת עד 500 דף	 
חירור עד 20 דף	 
גודל ספירלה מקסימלי 	 

50 מ”מ

מכונת כריכה ספירלי            
            פלסטיק ידני

Star+ 150 :דגם
 	 A4 מכונת כריכה משרדית

למשרד קטן 
ניקוב עד 12 דפים במכה	 
כריכה עד 150 דפים	 

מכונת כריכה ספירלי    
            פלסטיק ידני

Pulsar+ 300 :דגם 
 	 A4 מכונת כריכה משרדית

למשרד קטן \בינוני 
ניקוב עד 15 דפים במכה	 
כריכה עד 300 דפים	 

A3 מכשיר למינציה  
Voyager A3 :דגם 

 מתאים לכיסי למינציה 	 
80-250 מיקרון

מהירות 90 ס”מ לדקה	 
זמן חימום 4 דקות	 
רצועה	 
מערכת חימום אוטומטית לפי 	 

Autolam עובי כיס הלמינציה
 	Hot swap

A3 מכשיר למינציה  
Neptune A3 :דגם 

מתאים לכיסי למינציה 	 
80-175 מיקרון

מהירות 35 ס”מ לדקה	 
זמן חימום 4 דקות	 
4 גלילים	 

A4/A3 מכשיר למינציה  
Lunar A4/A3 :דגם 

מתאים לכיסי למינציה  	 
80 מיקרון 

מהירות 30 ס"מ לדקה	 
זמן חימום 5 דקות	 
2 גלילים	 

A4/A3 מכשיר למינציה  
Saturn A4/A3 :דגם 

מתאים לכיסי למינציה        	 
80-125 מיקרון

מהירות 30 ס”מ לדקה	 
זמן חימום 6 דקות	 
2 גלילים	 

A3 גליוטינה  
Plasma A3 :דגם 

קיבולת חיתוך: 40 דפים	 
רוחב חיתוך 455 מ”מ	 

A4 טרימר  
Proton A4 :דגם 

 	380mm :אורך חיתוך
כמות דפים: 10 דפים	 
חומרים שניתנים לחיתוך: 	 

נייר, פילם, תמונות, בד
סכין חיתוך אחת	 
משקל: 1.1 ק"ג	 

A3 טרימר  
Proton A3 :דגם 

 	A3/A4/A5/A6 חותך
אורך חיתוך: 455 מ"מ	 
כמות דפים: 10 דפים 	 

80 גרם
חומרים שניתנים לחיתוך: 	 

נייר, פילם, תמונות, בד
סכין חיתוך אחת	 
משקל: 2 ק"ג	 

כריכה

גיליוטינות


