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GTC חטיבת התוכנה
מחשבים נייחים

מחשבים ניידים 
פתרונות חשמל ורכיבים

אמצעי אחסון למחשב 
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G e t t e r  T e c h  c l o u d

פתרונות ענן 
GTC - Getter Tech Cloud עוסקת בניהול, ייעוץ וביצוע פרויקטים בתחום המעבר לענן. 

היחידה כוללת צוות מומחים טכניים המספקים Professional Services ברמה הגבוהה ביותר. 
בין שירותינו:

GTC PACK- מרכז תמיכה ושירות ללקוחות הענן	 
 	MICROSOFT 365 & AZURE ניהול, תכנון וביצוע פרויקטים במעבר ל
סקרי לקוח 	 
VECTOR- לוח מחוונים לאופטימיזציה של השימושים שלך בענן	 

GTC חטיבת התוכנה

תוכנות לעסק
 גטר היא אחת מספקיות התוכנה הגדולות בישראל.

לחברה הסכמי שיווק והפצה עם חברות תוכנה בינלאומיות בתחומים הבאים: מערכות הפעלה, 
כלי פיתוח, תוכנות גרפיות, תוכנות עזר,שרתים, אבטחה וגיבוי.

גטר הינה Lsp- License Solution Provider ו Gold Partner של מיקרוסופט ומובילה את מכירות 
מיקרוסופט בישראל לארגונים ועסקים.

שירותי ייעוץ לרישוי תוכנה 
ייעוץ ע"י מומחי הרישוי שלנו, מקנה כלים אסטרטגיים למו"מ,

מאפשר אופטימיזציה של הסכמי הרישוי ועוזר בצמצום עלויות רישוי.
הכנה לביקורת רישוי תוכנה	 
ליווי בסגירת הסכמי רישוי תוכנה	 
 	SAM ניהול נכסי תוכנה ופתרונות

http://emerset.com/he/
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מחשבים מהירים מבוססי מעבד INTEL וכוח עיבוד גרפי עוצמתי.
חיסכון בכבלים, חיסכון במקום וקישוריות מלאה 

מחשבים נייחים

מסכי מחשב קעורים
 	R1800 מסכי מחשב קעורים
 	 ms/144Hz/165Hz1
 	srgb 115%
רגל מתכווננת	 
 	RGB תאורת

מחשבים ניידים

- SLIM SERIES  
ניידים עסקיים דקים במיוחד  

החל ממסך 14" ועד 17.3"	 
 	RTX מעבדי אינטל ארבע ליבות וכרטיס מסך מקצועיים
מחשבי מנהלים אקסלוסיביים לפי הזמנה אישית ויעודית לכל לקוח	 
עד 3 שנות אחריות בבית הלקוח	 

GS סדרת

WORKSTATION SERIES  
NVIDIA QUADRO - ניידים רבי עוצמה  

 	 QUDRO מחשבים עוצמתיים הכוללים כרטיסי מסך
מיועדים לפיתוח ועבודה מול חברות כגון אוטקאד וכו	 
מפרטים גבוהים הניתנים לבנייה לפי דרישה	 
גדלים "15.6/ "17.3	 
עד 3 שנות אחריות בבית הלקוח	 

WS | WT סדרת
     

     CUBI - מיני מחשב חסכוני במקום ובחשמל 
 	 INTEL I3/I5/I7 מיקרו מחשבים עוצמתיים עם מעבדי
 	4K כרטיס מסך תומך
עד 3 שנות אחריות איסוף והחזרה	 
ניתן להרכבה לפי דרישת לקוח	 
מקבל עד 2 אמצעי אחסון	 

CUBIN | CUBI 3S סדרת   
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 FSP חברת טיוואנית המייצרת משנת 1993 ספקי כוח,
אל פסק ופתרונות חשמל - אנרגיה ירוקה, פתרונות 

לתעשייה הרפואית, ואנרגיה סולארית.

פתרונות חשמל ורכיבים

 OFFLINE   
אל פסק קומפקטי הניתן לתלייה	 
מיועד להחזיק מחשב ביתי/ קונסולה, מדפסת, מקרן, מסך	 
 	   600/800VA מגיע בדגמי
דגם 600 תומך במחשב ומסך עד 7 דקות	 
 דגם 800 תומך במחשב 	 

ומסך טלוויזיה 65" עד 5 דקות

ONLINE- הפתרון העסקי הטוב ביותר!    
מסדרת CHAMP אל פסק עוצמתי במארז קטן וקומפקטי	 
 	ECO חסכני בחשמל כולל מצב
תחום מתח רחב 	 
 	1KVA/2KVA/3KVA
USB and RS-232 לשליטה ובקרה	 

 LINE INTERACTIVE   
סדרת FP היא סדרת הפרימיום לבית ולעסק הקטן	 
 	 600VA/800VA/1K -נפחים
קטן מימדים, בעל הגנה מנחשולי מתח	 
הפעלה אוטומטית מחדש	 
טעינה במצב לא פעיל	 

     

 CHAMP RM ONLINE   
 	RACK MOUNT 1K/2K/3K/6K/10K
מתאים לארונות שרתים ותקשורת	 
שליטה ובקרה כולל תוכנה מותאמת	 
תחום מתח רחב	 

     

TWINKLE 65W   
ספק הכח הקטן  

ביותר בשוק  
משקל  100 גרם בלבד!	 
7 ס"מ בלבד	 
 	19V- 65W
מעולה לנסיעות!	 

NB SLIM 90W/120W   
ספק הכח הקטן  

ביותר בשוק  
משקל 233 גרם בלבד!	 
 	19V- 90W
דק במיוחד-2.5 ס"מ	 

אל פסק

ספקי כח אוניברסאליים לניידים
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מיקרו ספק כח    
 DAGGER  

 	Gold 90% 80+
 	600W
 	FULL MODULAR
מאוורר 80	 

TWINS 700W   
SWAPPABLE  

 	700W*2
 	Gold 90% 80+
 ייחודי לשרתים ומערכות	 

מחשב מורכבות
 החלפת ספק כח בזמ	 

פעולת המחשב

HYDRO PTM   
 	Platinum 92% 80+
 	 650/750W
 	FULL MODULAR
מאוורר 135	 

HYPER K   
 	WHITH 85% 80+
 	 500/600/700W
 	 FIXED CABLE
מאוורר 120	 

HAMMER   
 	 500/600W
 	FULL MODULAR
מאוורר 120	 

 HYDRO MX   
 	BRONZE 88% 80+
 	 550/650/750W
 	FULL MODULAR
מאוורר 135	 

HYDRO GE   
 	BRONZE 90% 80+
 	 550/650W
 	FULL MODULAR
מאוורר 135	 

פתרונות חשמל ורכיבים

CMT520   
מארז גיימינג  
FULL TOWER  

דלתות זכוכית מחוסמת*2	 
 	 RGB 4 מאווררי
 	MSI/ASUS/GIGABYTE CYNC

CMT110A   
מארז גיימינג  
FULL TOWER  

דלת צד שקופה באופן מלא	 
 תמיכה בתקן החדש	 

של אינטל

CMT510   
מארז גיימינג  
FULL TOWER  

FULL TOWER מארז גיימינג  
דלתות זכוכית מחוסמת*3	 
 	RGB 4 מאווררי

CMT240   
מארז גיימינג  

MID TOWER  
כולל תאורת לד	 
דלת צד שקופה	 
 	 RGB 4 מאווררי

מארזי מחשב

ספקי כח למחשב
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MLC/ TLC/ 3D NAND/ M.2 SATA /M.2 NVME PCIE :מגוון טכנולוגיות

אמצעי אחסון למחשב

SSD 2.5

SSD M.2 PCIE

PC זיכרונות למחשבי

זיכרונות למחשבי גיימינג
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אמצעי אחסון למחשב

HD710 :דגםHD680 :דגם

HD330 :דגם
HD830 :דגם

עומד בלחץ של 3,000 ק"ג HD700 :דגםHD650 :דגם

5TB עד 1TB	 עמידות למים, נפילות, אבק	 דיסקים קשיחים חיצוניים מוקשחים  	USB 3.0 חיבור

 HD320 :דגם
מארז חיצוני מוקשח

SSD/HDD "2.5 לדיסקיHD660 :דגם HD620S :דגם      HD300 :דגם

 	USB 3.0 חיבור
 	4TB מגיע בנפחים עד
דיסקים במגוון צבעים	 
דקים וקלים במיוחד )8 מ"מ עובי(	 
3 שנות אחריות	 

דיסקים קשיחים חיצוניים
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אמצעי אחסון למחשב

USB 3.1דיסק און קי

UE700 :דגםUV310 :דגםUV140 :דגם

SD CARDMICRO SD CARD

מהירות עד 290MB לשניה 	 תמיכה עד 8K וידאו	 כרטיסי זיכרון פלאש

 	3D NAND / TLC NAND טכנולוגיות
 	USB 3.1 חיבור

SD700 :דגםSD660H :דגםSE730H :דגם

SSD דיסקים חיצוניים



מחשבים ניידים 
ציוד היקפי
טאבלטים מוקשחים
תחנות עגינה
ספקי כוח
מקלדות מוקשחות
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 PANASONIC המחשבים המוקשחים מסדרת
TOUGHBOOK עמידים למים, אבק, לכלוך, 

לחות וטמפרטורות קיצוניות וכוללים הגנה מיוחדת 
על הדיסק הקשיח, קישוריות מאובטחת ואריזת 
מגנזיום, המבטיחה הגנה מקסימלית, בסביבה 

חיצונית קיצונית. כמו כן, הם בעלי טכנולוגיה 
ייחודית לעבודה בשמש: הטכנולוגיה המתקדמת 

של המסך ממזערת את הבוהק וההשתקפויות 
ומאפשרת צפייה באור שמש מלא.

 PANASONIC גטר הינה משווקת רשמית של מוצרי
TOUGHBOOK בישראל ובעלת הסמכה למתן 

שירות.

מחשב/ טאבלט עסקי מוקשח נתיק
CF-33 :דגם

מסך מגע בגודל "12	 
 	QHD 2160 ×1440  :רזולוציה
 	up to 1200cd/m²  :רמת בהירות מסך
 	Intel® Core i5-7300U   :מעבד
 	Windows 10 pro מערכת הפעלה
 	Intel® HD Graphics 620 :כרטיס גרפי
מסך מגע ל- 10 אצבעות ועט )דיגיטייזר(	 
זיכרון: 8GB RAM )אפשרות הגדלה לפרוייקטים(	 
משקל: 2.76Kg / 1.5Kg )עם/ללא מקלדת(	 
אחסון: 256GB SSD )אפשרות הגדלה לפרוייקטים(	 
ממשקים מובנים בטאבלט ובמקלדת עם אפשרויות הרחבה	 
זמן סוללות: 11 / 22 שעות )רגילות / מורחבות(	 
 	MIL-STD-810G, IEC 60529 :עמידה בתקנים גבוהים
 	IP65 :עמידות למים ואבק
ניתן לרכישה כטאבלט בלבד, ללא המקלדת.	 

Mark Thorne 
Managing Director 

Panasonic Computer Product Solutions

2016  

GETTER EUROPE LIMITEDGETTER EUROPE LIMITED

מחשבים ניידים

מחשב/ טאבלט עסקי מוקשח נתיק 
הראשון בסוגו בעולם המשלב מחשב 

וטאבלט מוקשחים
CF-20 :דגם

מסך מגע בגודל "10.1 	 
 	1920X1200 WUXGA רזולוציה
 	  Intel® CoreTM i5-7Y57

 	Windows 10 pro מערכת הפעלה
 	Intel HD Graphics 615 כרטיס גרפי
מסך מגע ל- 10 אצבעות ועט )דיגיטייזר(	 
 	8GB :RAM זיכרון
 	1.76kg :משקל
 	)1TB SSD 256 )אפשרות הרחבה עדGB SSD :אחסון
ממשקים מובנים בטאבלט ובמקלדת עם אפשרויות 	 

הרחבה
זמן סוללה עד 8.5 טאבלט / 17 שעות טאבלט+מקלדת	 
 	MIL STD 810G, IP65 עמידה בתקנים גבוהים

מחשבים מוקשחים
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53 Always-On
Enhanced mobility, ergonomic transportation, and 
accessory storage for the Toughbook 53.

52 Always-On
Enhanced mobility, ergonomic transportation, and 
accessory storage for the Toughbook 52.

Toughbook CF-52/53

RoHS  Compliant

RoHS  Compliant

RoHS  Compliant

RoHS  Compliant

Part#: PCPE-INF53AC

Part#: PCPE-INF52AC

www.toughmate.com
info@toughmate.com

www.panasonic.eu

by

Copyright © 2016

53 Always-On
Enhanced mobility, ergonomic transportation, and 
accessory storage for the Toughbook 53.

52 Always-On
Enhanced mobility, ergonomic transportation, and 
accessory storage for the Toughbook 52.

Toughbook CF-52/53

RoHS  Compliant

RoHS  Compliant

RoHS  Compliant

RoHS  Compliant

Part#: PCPE-INF53AC

Part#: PCPE-INF52AC

www.toughmate.com
info@toughmate.com

www.panasonic.eu

מחשבים ניידים
מחשבים חצי מוקשחים

גטר מפיצה מגוון רחב של ציוד היקפי 
ייעודי למחשבי פנסוניק כגון: תיקים, 

רתמות, רצועות אחיזה, מנשאים ועוד.

ציוד היקפי

מחשבי מנהלים חצי מוקשחים

         מחשב נייד חצי מוקשח
        הדגם הפופולרי במגוון תצורות למגוון שימושים

CF-54 :דגם
מסך רחב בגודל "14	 
 	HD / FULL HD
 	 i7 או i5 מעבד אינטל
 	Windows 10 pro מערכת הפעלה
אפשרות למסך מגע כולל עבודה עם כפפות	 
 	1000nit  בהירות מסך עד
 	)32GB 4 )הרחבה עדGB :RAM זיכרון
 	)2TB SSD 256 )אופציה עדGB SSD :אחסון
 	4G LTE , GPS, LAN ,VGA,RS232, Smart Card Reader :אפשרויות הרחבה
זמן סוללה עד 10 שעות	 
 אפשרות לסוללה נוספת במחשב 	 

)תוספת של 7 שעות עבודה(

        מחשב נייד חצי מוקשח נתיק
CF-XZ6 :דגם

מסך מגע בגודל "12	 
 	QHD 2160 x 1440  :רזולוציה
 	Intel® Core i5-7300U :מעבד
 	Windows 10 Pro :מערכת הפעלה
מסך מגע ל10  אצבעות )+ עט כאופציה(	 
קל משקל: 640Gr / 1.18Kg )עם / ללא מקלדת(	 
 	8GB :זיכרון
 	256GB SSD :אחסון
 	512GB, 1TB :אפשרויות הרחבה
 	4G LTE :תוספת אופציונאלית
זמן סוללה עד  14 שעות )טאבלט +מקלדת(	 
6.5 שעות טאבלט בלבד 	 

       מחשב עסקי נתיק 
FZ-Q2 :דגם

מסך מגע בגודל "12.5 	 
 	FULL HD 1920X1080  :רזולוציה
 	Intel® Core m5-6Y57 :מעבד
 	Windows 10 Pro :מערכת הפעלה
מסך מגע ל-10 אצבעות ועט	 
קל משקל: 1.09Kg / 1.93Kg )עם / ללא מקלדת(	 
 	 4GB :זיכרון
 	128GB SSD :אחסון
 	4G LTE :תוספת אופציונאלית
זמן סוללה עד 7 שעות 	 
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טאבלטים מוקשחים
טאבלטים ״10 - ״7

טאבלט מוקשח   
בעיצוב דק במיוחד   

ובהקשחה מלאה   
FZ-L1 :דגם 

מסך מגע בגודל "7 	 
 	AndroidTM 8.1 :מערכת הפעלה
 	Qualcomm® SnapdragonTM CPU :מעבד
 	2GB :RAM זיכרון
 	16GB flash storage :אחסון
סוללה עד 7 שעות עם אפשרות להחלפה חמה	 
 	440g :קל משקל
 	MIL-STD-810G :עמידה בתקן צבאי
 	IP67 :עמידה בתקן אטימות למים ואבק
GPS מובנה	 
 	LED 8 + תאורתMP מצלמה אחורית
 	4G ,אפשרויות הרחבה: קורא ברקוד

טאבלט מוקשח  
עם מערכת הפעלה  

אנדרואיד   
FZ-A2  :דגם 

מסך מגע בגודל "10	 
 	 Android 6.0 Marshmallow מערכת הפעלה
 	4GB :RAM זיכרון
 	  32GB eMMC אחסון
סוללה עד 9 שעות (אופציה להחלפה חמה)	 
GPS מובנה או מודם סלולארי	 
 	880g :קל משקל
עומד בסטנדרטים ותקנים גבוהים	 
 	2D Barcode Reader, LAN, Smartcard Reade :אפשרויות הרחבה

        טאבלט קל משקל וקשיח 
Win 10 Pro עם מערכת הפעלה        

FZ-G1 :דגם
מסך מגע בגודל "10.1 	 
 	 WUXGA 1920x1200 רזולוציה
 	Intel® CoreTM i5-7300U vProTM :מעבד
 	Intel® HD Graphics 620 :כרטיס מסך
 	 8GB :RAM זיכרון
 	)1TB SSD 256 )ניתן להרחיב עדGB SSD :אחסון
 	1.1kg קל משקל רק
 	800cd/m2 בהירות מסך
מסך מגע ל-10 אצבעות ודיגיטייזר	 
 	 MIL-STD-810G :עמידה בתקן צבאי
 	IP65 :עמידה בתקן אטימות למים ואבק
 	,4G, GPS, RJ45, USB2, LAN  :אפשרויות הרחבה
אופציות נוספות: קורא ברקוד, קורא כרטיסים חכם	 
סוללה עד 11 שעות )לפי תנאי המבחן(	 
אפשרות לסוללת גישור להחלפה חמה	 
אופציה לסוללה כפולה	 

        טאבלט קל משקל וקשיח עם מערכת        
WINDOWS 7/8/10 Pro הפעלה        

FZ-M1 :דגם
מסך מגע בגודל "7 	 
 	Intel® CoreTM m5-6Y57 vPro :מעבד
 	Intel Graphics 515 :כרטיס מסך
 	500cd/m2 בהירות מסך
 	8GB :RAM זיכרון
 	)1TB SSD 128  )ניתן להרחיב עדGB SSD :אחסון
 	 540g :קל משקל
 	MIL-STD-810G :עמידה בתקן צבאי
 	IP65 :עמידה בתקן אטימות למים ואבק
 	4G, GPS , RJ45, 2nd USB :אפשרויות הרחבה
סוללה עד 8 שעות	 
אפשרות לסוללת גישור להחלפה חמה	 
אופציה לסוללה כפולה	 
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ספקי כוח ומטענים למחשבים ניידים  
מטעני מתח רגילים AC ו- DC ברכבים,      

         מלגזות וכו', לרוב סוגי הניידים
התמחות במטענים מיוחדים על פי דרישת הלקוח 	 
איכות חומרים גבוהה ועמידות בתנאי סביבה ועבודה קשים	 
פתרונות חדישים להטענת סוללות	 
מפסקי מתח מיוחדים	 
עמידה בסטנדרטים צבאיים	 

גטר הינה הנציגה הרשמית של חברת GAMBER JOHNSON בישראל. גמבר ג׳ונסון הינה 
יצרנית מובילה של מקבעים מוקשחים לרכב ותחנות עגינה. החברה היא חלק מקבוצת 

CVP הנמנית על 500 החברות הגדולות בארה"ב בתחום המוצרים ההנדסיים. תחנות 
 GAMBER JOHNSON העגינה, זרועות החיבור והמקבעים המוקשחים לרכב, מתוצרת

 PANASONIC מאפשרים לגטר להציע ללקוחותיה פתרון מלא למחשבים הניידים מתוצרת
שהיא משווקת בישראל.

 LIND גטר הינה הנציגה הרשמית של חברת
ELECTRONICS בישראל. החברה נוסדה בשנת 1975 

ומתמקדת באספקת פתרונות אנרגיה וספקי כוח 
למחשבים ניידים. ספקי הכוח מתוצרת LIND ידועים 

בעמידותם לתנאי סביבה קשים במיוחד, ועומדים 
בתקנים מחמירים של ייצוב מתח.

ספקי כח
גטר הינה הנציגה הרשמית של חברת ikey למקלדות 

מוקשחות בישראל. המקלדות מותאמות לעבודה בתנאי 
שדה ולתנאי סביבה קשים וייעודיים. בין הלקוחות נמנים: 
צבאות, בתי חולים, תעשייה כבדה, מפעלים עתירי לכלוך 
וכו'. מעבר לשפה האנגלית ניתן לשלב את מירב השפות 

בעולם. לחברת ikey ישנו קו מוצרים ייעודי המותאם 
לטאבלטים של פנסוניק.

מקלדות מוקשחות

תחנות עגינה

        תחנות עגינה ומיכון לרכב
 תחנות עגינה לרכב המתאימות	 

לרוב סוגי המחשבים הניידים
עמידות בתנאי נסיעה, שטח וסביבה קשים	 
זרועות חיבור לכל מרכבי הרכבים  עם 	 

אפשרות התאמה לדרישות הלקוח
אפשרות חיבור ישירות מתחנות העגינה 	 

למקור מתח ואמצעי תקשורת אחרים
   

          פתרונות הקשחה ייחודיים 
         בהתאמה אישית

 פתרונות עגינה בסטנדרטים	 
גבוהים ביותר, לפי דרישות הלקוח

 עמידים בתנאי שטח קשים	 
)זעזועים, רעידות, לחות וכדומה(

 	  EMI -ו MILSTD810 עומדים בתקני
המחמירים ביותר

 שימוש במקבעים אלו מבטיח	 
עבודה רציפה של המחשב בכל כלי רכב
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מדפסות לקסמרק
סורקי ארכיב
מכונות הדפסה וצילום משולבות
מכונות שכפול
פלוטרים
מגרסות
גליוטינות
כריכה
ותלמינציה

רונ
פת

מור
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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:
www.partnernet.lexmark.com/en_xe    

נידרש הטמעהרישויחינם   שמירה 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
כןהתקנת המשווקלפי מכונהכןסריקה ואחסון הקובץ בדיסק קשיח, המותקן במכונה לשימוש עתידי

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 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.

פתרונות הדפסה
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נידרשהטמעהרישויחינםנגישות ושימושיות 
דיסק

Accessibility Solution  - הנגשה לבעלי מוגבלויות - הגדרת פעולות 
מראש במכונה כמו צילום / סריקה / שליחת דוא"ל / פקס / סריקה 

לתיקייה דרך המחשב )לא מלוח ההפעלה(
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

Address Book
ייבוא ספר כתובות למכונה וניהול של כל ספר הכתובות ) פקס / 

דוא"ל וקיצורי דרך לסריקה לתיקיות( ממקום אחד 
כןהתקנת המשווקNoneכן

נידרשהטמעהרישויחינםכלים ופיתוח
דיסק

Barcode Discovery
סריקת מסמכים המכילים ברקוד ואפשרות לארכוב המסמך לפי תוכן 

Scan toNetwork Perimum הברקוד. מחייב התקנה של פתרון
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 Assistant
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 דוחו”ת 

לחיוב לפי מחלקה. ניהול לפי מכונה
מותקן מראש/לפי מכונהכן

כןהתקנת המשווק

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

תקלות, הפקת דוחות מונים
חיובלא

לאהתקנת המשווקלפי מכונה

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:
www.partnernet.lexmark.com/en_xe    
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טונר מקורי שומר על המדפסת שלך
ועל סביבת עבודה בריאה יותר!

למה לבחור
בטונר מקורי?

 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.

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.
חיווי 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.

אנו ממליצים לעשות שימוש 
בטונר מקורי בלבד, על מנת לוודא 

כי היתרונות שבזכותם בחרתם 
 ישמרו:

איכות וכמות הדפסה גבוהה

אמינות ועמידה בעומסי הדפסה גבוהים

 שמירה על סביבת עבודה בריאה

אחריות ושירות ברמה גבוהה - לטונר 

המקורי ולמדפסת
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MS621DN :דגם  
 	A4 מדפסת לייזר
 	47PPM  מהירות הדפסה
 	1200X1200dpi איכות הדפסה
קיבולת נייר 550 דף + מזין מעקף של 100 דף	 
אפשרות למגירות נוספות של 250 דף או 550 דף, 	 

סה"כ 2,300 דף
 	 512MB זיכרון
 	Dual Core 1.0 GHz מעבד
כרטיס רשת ודופלקס מובנה	 
מסך LCD צבעוני ״2.4 )6 ס״מ(	 
טונר ראשוני 6,000 דף	 

MS622DE :דגם  
 	A4 מדפסת לייזר
 	47PPM  מהירות הדפסה
 	1200X1200dpi איכות הדפסה
קיבולת נייר 550 דף + מזין מעקף של 100 דף	 
אפשרות למגירות נוספות של 250 דף או 550 דף, 	 

סה"כ 2,300 דף
 	 1024MB זיכרון
 	Dual Core 1.0 GHz מעבד
כרטיס רשת ודופלקס מובנה	 
מסך מגע צבעוני ״4.3 )10.9 ס״מ(	 
טונר ראשוני 6,000 דף	 

MS521DN :דגם  
 	A4 מדפסת לייזר
 	44PPM מהירות הדפסה
 	 1200X1200dpi איכות הדפסה
קיבולת נייר 250 דף + מזין מעקף          	 

של 100 דף
אפשרות למגירת נייר 250 דף או 550 דף 	 

סה"כ 2,000 דף
 	512MB זיכרון
 	1.0GHz מעבד
כרטיס רשת ודופלקס מובנה	 
מסך LCD צבעוני ״2.4 )6 ס״מ(	 
טונר ראשוני 5,000 דף	 

MS421DN :דגם        
 	A4 מדפסת לייזר
 	40PPM מהירות הדפסה
 	1200X1200dpi איכות הדפסה
קיבולת נייר 250 דף + מזין מעקף      	 

של 100 דף
אפשרות למגירת נייר נוספת של 250 דף 	 

או 550 דף, סה"כ עד 900 דף
 	 512MB זיכרון
 	1.0GHz מעבד
כרטיס רשת ודופלקס מובנה	 
תצוגה 2 שורות 	 
 	monochrome OLED display
טונר ראשוני 3,000 דף	 

MS321DN :דגם  
 	A4 מדפסת לייזר
 	36PPM  מהירות הדפסה
 	1200X1200dpi איכות הדפסה
קיבולת נייר 250 דף + מזין מעקף  	 

של 100 דף
אפשרות למגירת נייר נוספת של 250 דף 	 

או 550 דף
סה"כ עד 900 דף	 
 	 512MB זיכרון
 	1.0GHz מעבד
כרטיס רשת מובנה + דופלקס	 
תצוגה 2 שורות 	 
 	monochrome OLED display 
טונר ראשוני של 2,000 דף	 

מדפסות לייזר שחור לבן

10.9 ס״מצבעונימסך מגע 

מדפסות לקסמרק
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מדפסות לייזר שחור לבן

ppm 61במיוחדמהירה 

ppm 66במיוחדמהירה 

10.9 ס״מצבעונימסך מגע 

מדפסות לקסמרק

 
MS911DE (A3( :דגם  

 	SRA3 עד גודל נייר A3 מדפסת לייזר
 	55PPM מהירות הדפסה
מסך מגע צבעוני "4.3 )10.9 ס"מ(	 
 	 1200X1200 DPI 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	 

 
MS725DVN :דגם  

 	A4 מדפסת לייזר
 	52PPM  מהירות הדפסה
 	1200X1200 DPI איכות הדפסה
 קיבולת נייר 550 דף + מזין מעקף	 

של 100 דף
אפשרות למגירת נייר נוספת של 250 דף 	 

או 550 דף או 2,100 דף סה"כ עד 4,400 דף
 	 512MB זיכרון
 	Dual Core 1.0 GHz מעבד
כרטיס רשת ודופלקס מובנה	 
מסך LCD צבעוני ״2.4 )6 ס״מ(	 
טונר ראשוני 11,000 דף	 

 
MS825DN :דגם  

 	A4 מדפסת לייזר
 	66PPM מהירות הדפסה
 	1200X1200 DPI איכות הדפסה
 קיבולת נייר 550 דף + מזין מעקף	 

של 100 דף
אפשרות למגירת נייר נוספת של 250 דף 	 

או 550 דף או 2,100 דף סה"כ עד 4,400 דף
 	 512MB זיכרון
 	Dual Core 1.0 GHz מעבד
כרטיס רשת ודופלקס מובנה	 
מסך LCD צבעוני ״2.4 )6 ס״מ(	 
טונר ראשוני 11,000 דף	 

 
MS822DE/MS826DE :דגם  

 	A4 מדפסת לייזר
 	                      52PPM מהירות הדפסה

66PPM - MS826DE בדגם
 	1200X1200 DPI איכות הדפסה
 קיבולת נייר 550 דף + מזין מעקף	 

של 100 דף
אפשרות למגירת נייר נוספת של 250 דף 	 

או 550 דף או 2,100 דף סה"כ עד 4,400 דף
 	 1024MB זיכרון
 	Dual Core 1.0 GHz מעבד
כרטיס רשת ודופלקס מובנה	 
מסך מגע צבעוני ״4.3 )10.9 ס״מ(	 
טונר ראשוני 11,000 דף	 

 
MS821N/DN :דגם  

 	A4 מדפסת לייזר
 	52PPM מהירות הדפסה
 	1200X1200 DPI איכות הדפסה
 קיבולת נייר 550 דף + מזין מעקף	 

של 100 דף
אפשרות למגירת נייר נוספת של 250 דף 	 
או 550 דף או 2,100 דף סה"כ עד 4,400 דף	 
 	 512MB זיכרון
 	Dual Core 1.0 GHz מעבד
כרטיס רשת מובנה	 
מסך LCD צבעוני ״2.4 )6 ס״מ(	 
טונר ראשוני 11,000 דף	 
דגם MS821DN כולל דופלקס	 

 
MS823N/DN :דגם  

 	A4 מדפסת לייזר
 	61PPM מהירות הדפסה
 	1200X1200 DPI איכות הדפסה
 קיבולת נייר 550 דף + מזין מעקף	 

של 100 דף
אפשרות למגירת נייר נוספת של 250 דף 	 
או 550 דף או 2,100 דף סה"כ עד 4,400 דף	 
 	 512MB זיכרון
 	Dual Core 1.0 GHz מעבד
כרטיס רשת מובנה	 
מסך LCD צבעוני ״2.4 )6 ס״מ(	 
טונר ראשוני 11,000 דף	 
דגם MS823DN כולל דופלקס	 
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מדפסות לייזר משולבות שחור לבן

MX321ADN :דגם  
משולבת הכוללת מדפסת לייזר, מכונת 	 

צילום, סורק ופקס
 	36PPM מהירות הדפסה
 	42IPM מהירות סריקה עד
 	1200X1200 DPI איכות הדפסה
קיבולת נייר 250 דף + מזין מעקף         	 

של 100 דף
אפשרות למגירת נייר נוספת של 250 דף 	 

או 550 דף, סה"כ עד 900 דף
 	 1024MB זיכרון
 	Dual Core 1.0 GHz מעבד
 	 ADF כרטיס רשת מובנה + סורק דופלקס
מסך LCD צבעוני "2.4 )6 ס"מ(	 
סריקה למייל ולרשת   	 
טונר ראשוני 2,500 דף	 

MX421ADE :דגם  
 משולבת הכוללת מדפסת לייזר, 	 

מכונת צילום, סורק ופקס 
 	40PPM מהירות הדפסה
 	42IPM מהירות סריקה עד
 	1200X1200 DPI איכות הדפסה
 קיבולת נייר 250 דף + מזין מעקף	 

של 100 דף
 אפשרות למגירת נייר נוספת של 250 דף	 

או 550 דף, סה"כ עד 900 דף
 	 1024MB זיכרון
 	Dual Core 1.0 GHz מעבד
כרטיס רשת מובנה + סורק דופלקס 	 

 RADF בהדפסה ובצילום
סריקה למייל ולרשת	 
מסך מגע צבעוני "4.3  )10.9 ס"מ(	 
טונר ראשוני 3,000 דף	 

MX521DE/ADE :דגם  
 משולבת הכוללת מדפסת לייזר, 	 

מכונת צילום, סורק ופקס*
 	44PPM מהירות הדפסה
 	45IPM מהירות סריקה עד
 	1200X1200 DPI איכות הדפסה
קיבולת נייר 250 דף + מזין מעקף של 100 דף	 
 אפשרות למגירת נייר נוספת של 250 דף	 

או 550 דף
סה"כ עד 2,000 דף	 
 	 1024MB זיכרון
 	Dual Core 1.0 GHz מעבד
כרטיס רשת מובנה + דופלקס בהדפסה 	 

 RADF ובצילום
סריקה למייל ולרשת	 
מסך מגע צבעוני "4.3 )10.9 ס"מ(	 
טונר ראשוני 6,000 דף	 
פקס בדגם MX521ADE בלבד	 

17.8 ס״מצבעונימסך מגע 

במיוחדמהירה 

מדפסות לקסמרק

 
MX622ADE/ADHE  :דגם  

משולבת הכוללת מדפסת לייזר, מכונת צילום,סורק ופקס	 
 	 47PPM מהירות הדפסה
 	 1200X1200 DPI איכות הדפסה
קיבולת נייר 550 דף + מזין מעקף של 100 דף	 
אפשרות למגירה נוספת של 250 דף או 550 דף,                	 

עד סה"כ 2,300 דף
 	 2048MB זיכרון
 	Dual Core 1200MHz מעבד
כרטיס רשת מובנה + דופלקס DADF בהדפסה ובצילום  	 
סריקה למייל ולרשת 	 
מסך מגע צבעוני ענק "7 )17.8 ס"מ(	 
טונר ראשוני 6,000 דף	 
אופציה לשדכן מובנה	 
דגם MX622ADHE כולל דיסק קשיח	 

 
MX721ADE :דגם  

משולבת הכוללת מדפסת לייזר, מכונת צילום, סורק ופקס	 
 	61PPM מהירות הדפסה
 	150IPM מהירות סריקה עד
 	1200X1200 DPI איכות הדפסה
קיבולת נייר 550 דף + מזין מעקף של 100 דף	 
אפשרות למגירת נייר נוספת של 250 דף או 550 דף,         	 

או 2,100 דף
סה"כ עד 3,300 דף	 
 	 2048MB זיכרון
 	Quad Core 1200 MHz מעבד
 	DADF כרטיס רשת מובנה + דופלקס בהדפסה ובצילום
סריקה למייל ולרשת 	 
מסך מגע צבעוני ענק "7  )17.8 ס"מ(	 
טונר ראשוני 11,000 דף	 
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A3משולבת מדפסת 

במיוחדמהירה 

 
MX722ADE :דגם  

משולבת הכוללת מדפסת לייזר, מכונת 	 
צילום, סורק ופקס

 	66PPM מהירות הדפסה
 	150IPM מהירות סריקה עד
 	1200X1200 DPI איכות הדפסה
קיבולת נייר 550 דף + מזין מעקף של 100 דף	 
אפשרות למגירת נייר נוספת של 250 דף  	 

או 550 דף, או 2,100 דף
סה"כ עד 3,300 דף	 
 	 2048MB זיכרון
 	Quad Core 1200 MHz מעבד
כרטיס רשת מובנה + דופלקס בהדפסה 	 

DADF ובצילום
סריקה למייל ולרשת 	 
מסך מגע צבעוני ענק "7  )17.8 ס"מ(	 
טונר ראשוני 11,000 דף	 

25 ס״מצבעוני ענקמסך מגע 
במיוחדמהירה

מדפסות לייזר משולבות שחור לבן

מדפסות לקסמרק

 
MX822ADE/ADXE :דגם  

משולבת הכוללת מדפסת לייזר,           	 
מכונת צילום, סורק ופקס 

 	52PPM מהירות הדפסה
 	150IPM מהירות סריקה עד
 	 1200X1200 DPI איכות הדפסה
קיבולת נייר 550 דף X2 + מזין מעקף 	 

של 100 דף
 אפשרות למגירת נייר נוספת             	 

של 550 דף או 2,100 דף
 סה"כ עד 2,300 דף	 
 	2048MB זיכרון
 	Quad Core 1200 MHz מעבד
כרטיס רשת מובנה + דופלקס בהדפסה 	 

  DADF ובצילום
 סריקה למייל ולרשת 	 
מסך מגע צבעוני ענק "10 )25 ס"מ(	 
טונר ראשוני  11,000 דף	 

        
MX910DE/MX911DE/MX912DE (A3( :דגם   

 	SRA3 עד גודל נייר A3 משולבת לייזר
 	  45PPM מהירות הדפסה
מהירות דף ראשון 5.6 שניות	 
 	3072MB 1024 עדMB  זיכרון
 	 1200X1200 DPI 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 + פקס	 
 	6LCP ,IBM, Epson postscript, Proprinter :תאימות
מסך מגע צבעוני ענק 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	 
בדגם MX911DE מהירות הדפסה 55PPM ומהירות דף ראשון 5.5 שניות	 
בדגם MX912DE מהירות הדפסה 65PPM ומהירות דף ראשון 5.2 שניות	 

 
MX826ADE :דגם  

משולבת הכוללת מדפסת לייזר, מכונת 	 
צילום, סורק ופקס 

 	66PPM מהירות הדפסה
 	150IPM מהירות סריקה עד
 	 1200X1200 DPI איכות הדפסה
קיבולת נייר 550 דף X2 + מזין מעקף 	 

של 100 דף
אפשרות למגירת נייר נוספת של 550 דף 	 

או 2,100 דף
 סה"כ עד 2,300 דף	 
 	2048MB  זיכרון
 	Quad Core 1200 MHz מעבד
כרטיס רשת מובנה + דופלקס בהדפסה 	 

  DADF ובצילום
סריקה למייל ולרשת 	 
מסך מגע צבעוני ענק "10 )25 ס"מ(	 
טונר ראשוני 11,000 דף	 
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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	 

 	1.2-1.33GHZ - 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

 
 CS421DN :דגם  

 	A4 מדפסת לייזר צבע
מהירות הדפסה 23PPM בצבע וש/ל 	 

במעבר   אחד
 	1200 X 1200 DPI איכות הדפסה
קיבולת נייר 250 דף	 
אפשרות למגירת נייר נוספת של 650, 	 

סה"כ עד 900 דף
 	512MB  זיכרון
 	Dual Core 1.0 GHz מעבד
כרטיס רשת ודופלקס מובנה 	 
מסך LCD צבעוני "2.4 )6 ס"מ(	 
טונר ראשוני 2,000 דף ש/ל 1,400+ צבע	 

 
 CS521DN :דגם  

 	A4 מדפסת לייזר צבע
מהירות הדפסה 33PPM בצבע וש/ל 	 

במעבר אחד
 	1200 X 1200 DPI איכות הדפסה
קיבולת נייר 250 דף	 
אפשרות למגירת נייר נוספת של 550 דף 	 

או 650 דף סה"כ עד 1,450 דף
 	1024MB  זיכרון
 	Dual Core 1.0 GHz מעבד
כרטיס רשת ודופלקס מובנה 	 
מסך LCD צבעוני "2.4 )6 ס"מ(	 
טונר ראשוני 3,000 דף ש/ל 2,000+ צבע	 

 
 CS622DE :דגם  

 	A4 מדפסת לייזר צבע
מהירות הדפסה  38PPM בצבע  	 

וש/ל במעבר אחד
 	 1200 X 1200 DPI איכות הדפסה
קיבולת נייר 250 דף	 
אפשרות למגירת נייר נוספת של 550 	 

דף או 650 דף סה"כ עד 1,450 דף
 	1024MB  זיכרון
 	 Dual Core 1.0 GHz מעבד
כרטיס רשת ודופלקס מובנה	 
מסך מגע צבעוני "4.3 )10.9 ס"מ(	 
טונר ראשוני  3,000 דף ש/ל 2,000+ צבע	 

10.9 ס״מצבעונימסך מגע 

מדפסות
החדשות!

הצבע

מדפסות לייזר צבעוניות
מדפסות לקסמרק
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צבעונימגע מסך 

צבעונימגע מסך 

צבעונימגע מסך 

צבעונימגע מסך 

מדפסות לייזר צבעוניות
מדפסות לקסמרק

 
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	 
אפשרות למגירת נייר נוספת ל- 550 דף, 	 

סה"כ עד 2,300 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	 
אפשרות למגירת נייר נוספת ל- 550 דף, 	 

סה"כ עד 4,500 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	 
אפשרות למגירת נייר נוספת               	 

ל- 550 דף, סה"כ עד 2,300 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  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 בש/ל, 8.3 שניות בצבע	 
 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
 	image quality 2400
 	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 55PPM בצבע וש/ל	 
עומס עבודה חודשי מומלץ 250,000 דף	 
מסך מגע צבעוני "4.3 )10.9 ס"מ(	 
מהירות הדפסה דף ראשון 5.2 שניות בש/ל-6.1 שניות בצבע	 
 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
 	image quality 2400
 	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
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17.8 ס"מצבעוני ענק מסך מגע 

 10.9 ס״מצבעונימסך מגע 

10.9 ס״מצבעונימסך מגע 

מדפסות לייזר משולבות צבעוניות
מדפסות לקסמרק

 
CX622ADE/ADHE :דגם  

משולבת לייזר הכוללת מדפסת צבעונית, 	 
מכונת צילום, סורק צבעוני  ופקס

מהירות הדפסה 38PPM בצבע וש/ל 	 
במעבר אחד

 	100IPM מהירות סריקה עד
 	1200X1200 DPI איכות הדפסה
קיבולת נייר 250 דף	 
אפשרות למגירת נייר נוספת של 550 דף 	 

או 650 דף, סה"כ עד 1,450 דף
 	2048MB  זיכרון
 	Quad Core 1200 MHz מעבד
כרטיס רשת מובנה + דופלקס + סורק 	 

 DADF דופלקס
מסך מגע צבעוני "4.3 )10.9 ס"מ(	 
טונר ראשוני 3,000 דף ש/ל + 2,000 צבע	 

 
 CX421ADN :דגם  

משולבת לייזר הכוללת מדפסת צבעונית, 	 
מכונת צילום, סורק צבעוני ופקס

מהירות הדפסה  23PPM בצבע וש/ל 	 
במעבר אחד

 	50IPM מהירות סריקה עד
 	1200X1200 DPI איכות הדפסה
קיבולת נייר 250 דף	 
אפשרות למגירת נייר נוספת של 650 דף, 	 

סה"כ עד 900 דף
 	 1024MB זיכרון
 	Quad Core 1200 MHz מעבד
כרטיס רשת מובנה + דופלקס + סורק 	 

 RADF דופלקס
מסך LCD צבעוני "2.4 )6 ס"מ(	 
טונר ראשוני 2,000 דף ש/ל + 1,400 דף צבע	 

 
 CX522ADE :דגם  

משולבת לייזר הכוללת מדפסת צבעונית, 	 
מכונת צילום, סורק צבעוני ופקס

מהירות הדפסה 33PPM בצבע וש/ל 	 
במעבר אחד 

 	50IPM מהירות סריקה עד
 	1200X1200 DPI איכות הדפסה
קיבולת נייר 250 דף	 
אפשרות למגירת נייר נוספת של 550 דף 	 

או 650 דף, סה"כ עד 1,450 דף
 	 2048MB זיכרון
 	Quad Core 1200MHz מעבד
כרטיס רשת מובנה + דופלקס + סורק 	 

 RADF דופלקס
מסך מגע צבעוני "4.3 )10.9 ס"מ(	 
טונר ראשוני של 3,000 דף ש/ל + 2,000 צבע	 

 
 CX625ADE/ADHE :דגם  

משולבת לייזר הכוללת מדפסת צבעונית, מכונת צילום, סורק צבעוני ופקס 	 
מהירות הדפסה 38PPM בצבע וש/ל במעבר אחד 	 
 	100IPM מהירות סריקה עד
 	1200X1200 DPI איכות הדפסה
קיבולת נייר 250 דף	 
אפשרות למגירת נייר נוספת של 550 דף או 650 דף סה"כ עד 1,450 דף	 
 	 2048MB זיכרון
 	Quad Core 1200MHz מעבד
 	 DADF כרטיס רשת מובנה + דופלקס + סורק דופלקס
מסך מגע צבעוני ענק "7 )17.8 ס"מ(	 
טונר ראשוני 3,000 דף ש/ל + 2,000 צבע	 
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בצבעבדופלקס דפים בדקה סריקה 120 

בצבעבדופלקס דפים בדקה סריקה 120 

בצבעבדופלקס דפים בדקה סריקה 120 

מדפסות לייזר משולבות צבעוניות

מדפסות לקסמרק

 
CX725DHE / CX725DE :דגם  

 משולבת לייזר A4 צבעונית 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 ענק "7 )17.8 ס"מ(	 
 	4800CQ איכות הדפסה
קיבולת נייר 550 דף + 100 דף	 
אפשרות למגירת נייר נוספת של 550 דף, סה"כ עד 2,300 דף	 
 	 quad- core 1.2GHz מעבד
 	USB תקשורת
 	RADF כרטיס רשת ודופלקס מובנה + סורק דופלקס
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 לייזר A4 צבעונית 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 ענק "7 )17.8 ס"מ(	 
 	4800CQ איכות הדפסה
קיבולת נייר 550 דף + 100 דף	 
אפשרות למגירת נייר נוספת של 550 דף או של 2,200 דף,      	 

סה"כ עד 4,500 דף
 	 quad- core 1.3GHz מעבד
 	USB תקשורת
 	DADF כרטיס רשת ודופלקס מובנה + סורק דופלקס
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	 

 
CX860DE :דגם  

משולבת לייזר A4 צבעונית 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 ענק "10 )25 ס"מ(	 
 	4800CQ איכות הדפסה
קיבולת נייר 550 דף + 100 דף	 
אפשרות למגירת נייר נוספת של 550 דף או של 2,200 דף,          	 

סה"כ עד 4,500 דף 
 	 quad- core 1.6GHz מעבד
 	USB תקשורת
 	DADF כרטיס רשת ודופלקס מובנה + סורק דופלקס
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 לייזר A4 צבעונית 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 ענק "10 )25 ס"מ(	 
 	4800CQ איכות הדפסה
קיבולת נייר 550 דף + 100 דף	 
אפשרות למגירת נייר נוספת של 550 דף או של 2,200 דף,             	 

סה"כ עד 4,500 דף 
 	 quad- core 1.6GHz מעבד
 	USB תקשורת
 	DADF כרטיס רשת ודופלקס מובנה + סורק דופלקס
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	 
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הסורקים המקצועיים של חברות CANON ו- MUSTEK מספקים לך 
את הפתרון האולטימטיבי לארכוב מסמכים.

סורק A3 בפורמט רחב וברזולוציה גבוהה, הינו הסורק הטוב ביותר 
עבור הדמיה באיכות מקצועית, אשר יכול לענות על כל צרכי 

הסריקה המגוונות שלך!

A3A3

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	 

מדפסות לייזר משולבות צבעוניות

מדפסות לקסמרק

סורקי ארכיב

 
CX923DE / CX924DE :דגם  

משולבת לייזר A3 צבעונית 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 ענק "10 )25 ס"מ(	 
מהירות הדפסה דף ראשון 5 שניות בצבע וש/ל 	 

   )בדגם CX924DE 9.4 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 6,650 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 לייזר A3 צבעונית 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	 

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

  )בדגם CX922DE 1.5 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 6,650 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
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בו זמניתדו צדדי סורק צבע 

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( :גודל נייר

(320x450mm
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:	 

/DPI 300 80 דפים לדקה
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:	 

DPI 300 45 דפים לדקה
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( :גודל נייר

(320x450mm
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
פידר סורק דו צדדי בו זמני עד 	 

240 IPM
HDD לשמירת מסמכים: 	 

מובנה
אופציות:   מגשי נייר, כרטיס 	 

פקס ויחידות גימור

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( :גודל נייר

(320x450mm
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

צבע

מכונות הדפסה וצילום משולבות
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BIZHUB 458E :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
 פידר סורק דו צדדי בו זמני	 

240IPM 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

מכונות הדפסה וצילום משולבות 

  
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

בו זמניתדו צדדי סורק צבע 

ות
דול

קבוצות עבודה ג

ות
דול

קבוצות עבודה ג
שחור לבן

בו זמניתדו צדדי סורק צבע 
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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( :גודל נייר

(320x450mm
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( :גודל נייר

(320x450mm
דופלקס מובנה 	 
משקל נייר: 52-256 גרם	 
מס’ העתקים בצילום: 1-9,999	 
זום בצילום: 400%-25%	 
חיבור רשת: מובנה	 
 	PCL/PS :שפת מדפסת
פידר סורק דו צדדי בו זמני עד 	 

240 IPM
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
 מהירות ויעד סריקה:	 

 45 דפים לדקה
DPI 300/רשת, מייל

אופציות: מגשי נייר, כרטיס פקס 	 
ויחידות גימור

ות
וני

קבוצות עבודה בינ

ות
וני

קבוצות עבודה בינ

   
INEO +308/+258  

 צילום, הדפסה, סריקה	 
ואופציה לפקס

מהירות הדפסה: 30/25 דפים 	 
לדקה בצבע ובשחור

 	1200x1200 DPI :רזולוציה
עומס עבודה: 10,000 בחודש	 
קיבולת נייר: 2 מגשי נייר 500 	 

דף + בייפס 150 דף
 	 A5-SRA3( :גודל נייר

(320x450mm
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

צבע

מכונות הדפסה וצילום משולבות לדילרים

בו זמניתדו צדדיצבעסורק
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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	 

  
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 458e :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
פידר סורק דו צדדי בו זמני עד 	 

IPM 240
HDD לשמירת מסמכים: מובנה	 
אופציות: מגשי נייר, כרטיס 	 

פקס ויחידות גימור

שחור לבן

מכונות הדפסה וצילום משולבות לדילרים

בצבעסריקה

ת ו
דול

ת ג
אגפית ולמחלקו

בו זמניתדו צדדיצבעסורק

בו זמניתדו צדדיצבעסורק

ות
דול

קבוצות עבודה ג

ות
דול

קבוצות עבודה ג
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SF9390 :דגם  
 מהירות שכפול:	 

עד 190 דפים לדקה
 	600x600 DPI רזולוציה
 קיבולת נייר )כניסה ויציאה(:	 

1,000 דפים
משקל נייר: 46-210 גרם	 
 גודל נייר:	 

100x148mm-320x432mm
 שטח הדפסה:	 

291mm-413mm
זום: 50-200%	 
חיבור מחשב בודד: מובנה	 
חיבור רשת: מובנה	 
 אופציות: תופי צבע נוספים,	 

מזין נייר אוטומטי

  
 

MF9350 :דגם  
 מהירות שכפול:	 

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

1,000 דפים
משקל נייר: 46-210 גרם	 
 גודל נייר:	 

100x148mm-320x432mm
 שטח הדפסה:	 

291mm-413mm
זום: 50-200%	 
חיבור מחשב בודד: מובנה	 
חיבור רשת: מובנה	 
 אופציות: תופי צבע נוספים,	 

מזין נייר אוטומטי

  
SF9350 :דגם  

 מהירות שכפול:	 
עד 150 דפים לדקה

 	600x600 DPI רזולוציה
 קיבולת נייר )כניסה ויציאה(:	 

1,000 דפים
משקל נייר: 46-210 גרם	 
 גודל נייר:	 

100x148mm-297x432mm
 שטח הדפ סה:	 

291mm-413mm
זום: 50-200%	 
חיבור רשת - מובנה	 
 אופציות: תופי צבע נוספים,	 

מזין נייר אוטומטי

  
  

SF5030 :דגם  
 מהירות שכפול:	 

עד 130 דפים לדקה
 	600x600 DPI רזולוציה
 קיבולת נייר )כניסה ויציאה(:	 

1,000 דפים
משקל נייר: 46-157 גרם	 
 גודל נייר: 	 

100x148mm-297x432mm
 שטח הדפסה: 	 

204mm-290mm
 זום: 3 הגדלות	 

ו-4 הקטנות קבועות
חיבור מחשב בודד: מובנה	 
חיבור רשת - אופציה	 
 אופציות: תופי צבע נוספים,	 

מזין נייר אוטומטי

מכונות שכפול

A3 A4

A3
במעבר 1צבע 2 תופי
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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 )111.8 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     

 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

פלוטרים גרפיים

פלוטרים
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מדפסת בפורמט רחב "24  

 IPF670 :דגם  
מדפסת ברוחב "24 )61 ס”מ( 	 
דרייבר מיוחד להדפסה ישירה Auto Cad 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 
הזנת נייר נוחה מצד הקדמי של המדפסת כולל אפשרות   	 

להזנת ניירות בודדים

פלוטרים הנדסיים

פלוטרים

    
מדפסת בפורמט רחב "44  

 TX4000 :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
 	 )A0 פתרון המשלב מהירות מדהימה )48 שניות ל

איכות ודייק מעולה
הזנת נייר נוחה מצד הקדמי של המדפסת כולל 	 

אפשרות להזנת ניירות בודדים
אופציה לגליל נייר נוסף	 

  
מדפסת בפורמט רחב "36  

  IPF770 :דגם  
מדפסת ברוחב "36 )91 ס”מ( 	 
דרייבר מיוחד להדפסה ישירה Auto Cad 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 
 	 )A0-פתרון המשלב מהירות מדהימה )48 שניות ל

ואיכות גראפית מעולה
הזנת נייר נוחה מצד הקדמי של המדפסת כולל 	 

אפשרות להזנת ניירות בודדים



3435

  
  
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

  
TRITO/P-25S :דגם     

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

קומפקטית ואישית

  
  

   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

  
 

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

  
  

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

  
 

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

מגרסות
למשתמש יחיד
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למשתמש יחיד

מגרסות

12C :דגם  
משתמשים 1-3  	 
קיבולת גריסה: 12 דפים 	 
מיכל 19 ליטר 	 
 	DIN P-4 :רמת אבטחה
 	Micro Cut 3x10 mm :סוג חיתוך
 	 3 on / 30 off זמן ריצה
תכונות מיוחדות : גורס סיכות, אטבים 	 
 	safety lock נעילת בטחון

92CS :דגם  
משתמשים 1-3  	 
קיבולת גריסה: 18 דפים 	 
מיכל 25 ליטר 	 
 	DIN P-4 :רמת אבטחה
 	  Cross Cut 4 x 38mm :סוג חיתוך
 	 30 on / 60 off זמן ריצה
 תכונות מיוחדות : כרטיסי אשראי, 	 

דיסקים, סיכות ושדכנים
 	 Safesense® מנגנון אבטחה 

לבטיחות בשימוש 
SILENT SHARED מנגנון מנוע רעשים 	 

450M :דגם  
משתמשים 1-3  	 
קיבולת גריסה: 9 דפים 	 
מיכל 22 ליטר 	 
 	DIN4-P5 :רמת אבטחה
 	Micro-Cut  2 x 12mm סוג חיתוך: פתיתים
 	 10 on / 45 off זמן ריצה
 תכונות מיוחדות : גורס כרטיסי אשראי,	 

דיסקים, סיכות ושדכנים
 	                      Safesense® מנגנון אבטחה

לבטיחות בשימוש 
 	safety lock נעילת בטחון
SILENT SHARED מנגנון מנוע רעשים	 

 
 60CS :דגם  

משתמשים: 1	 
קיבולת גריסה: 10 דפים 	 
מיכל 22 ליטר 	 
 	DIN P-4 :רמת אבטחה
 	40X4 mm :סוג חיתוך
 	 6 on / 20 off זמן ריצה
תכונות מיוחדות: גורס סיכות, 	 

אטבים וכרטיסי אשראי 
 	 SafeSense® נעילת בטחון

           
  

36C :דגם  
משתמשים: 1	 
קיבולת גריסה: 6 דפים 	 
מיכל 12 ליטר 	 
 	DIN P-4 :רמת אבטחה
 	40X4 mm :סוג חיתוך
 	 4 on / 20 off זמן ריצה
תכונות מיוחדות : גורס סיכות, 	 

אטבים וכרטיסי אשראי 
 	safety lock נעילת בטחון

 
   8MC :דגם  

קיבולת גריסה: 8 דפים 	 
מיכל 14 ליטר 	 
 	DIN P-4 :רמת אבטחה
 	 3x10mm micro cut :סוג חיתוך 

פתיתים קטנים במיוחד 
 	 3 on / 30 off זמן ריצה
 תכונות מיוחדות : גורס סיכות, 	 

אטבים וכרטיסי אשראי 
 	safety lock נעילת בטחון

1-3 משתמשים
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73CI :דגם  

משתמשים: 1-3 	 
קיבולת גריסה 12 דפים  	 
מיכל: 23 ליטר 	 
 	 DIN P-4 :רמת אבטחה
 סוג חיתוך:	 

 Cross-Cut 4x38mm
 	10 on / 20 off :זמן ריצה
תכונות מיוחדות:	 

גורס כרטיסי אשראי,
דיסקים, סיכות ואטבים קטנים,

עצירה מידית בקרבת ידיים
,SAFTEY SENSE לפתח ההזנה

מערכת מיוחדת לחיסכון
צריכת אנרגיה-

,Energy Savings System
מערכת מיוחדת המגינה

Jam Blocker-מ"תקיעות" נייר

  
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 
Safety sense לפתח ההזנה

  
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 אנרגיה-

,Energy Savings System
מערכת מיוחדת המגינה

Jam Blocker-מ"תקיעות" נייר

  
79CI :דגם  

משתמשים: 1-3	 
קיבולת גריסה: 16 דפים	 
מיכל: 23 ליטר	 
 	DIN P-4 :רמת אבטחה
 סוג חיתוך:	 

Cross-Cut 4x38mm
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  
Silent shred שקטה במיוחד 

מגרסות

 .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.

The world's toughest shredders 

1-3 משתמשים
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99CI  :דגם  

משתמשים: 3-10	 
קיבולת גריסה: 18 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 ידיים
,Safety sense לפתח ההזנה 
Silent shred שקטה במיוחד

 
99MS :דגם  

משתמשים: 1-5	 
קיבולת גריסה: 14 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

  
 AUTOMAX 150 :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 

 ,Silent shred ב-100%, שקטה במיוחד
חסכונית באנרגיה, הגנה מפני חסימות, 

נעילה חכמה

מגרסות
3-10 משתמשים

  
  AUTOMAX 200/ 200M :דגם  

משתמשים: 1-5	 
קיבולת דפים: 200 דפים	 
מיכל: 32 ליטר	 
 	DIN P-4 :רמת אבטחה
 סוג חיתוך:	 

Cross-Cut - 4x38mm  דגם 
Micro-Cut - 2 x 12 mm  דגם

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

  
  225MI :דגם  

משתמשים: +5	 
קיבולת גריסה: 16 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

125CI :דגם  
משתמשים 3-10  	 
קיבולת גריסה: 20 דפים 	 
מיכל: 53 ליטר 	 
 	DIN P-4 :רמת אבטחה
 	Cross Cut  4 x 38mm סוג חיתוך
 	30 on/60 off :זמן ריצה
 תכונות מיוחדות: גורס כרטיסי אשראי, 	 

דיסקים, סיכות ושדכנים
מנגנון אבטחה ®Safesense לבטיחות בשימוש 	 
 	 – Energy Savings System 

לחסכון חשמל בזמן המתנה
Jam Proof 100% –מנגנון נגד תקיעות נייר 	 
SILENT SHARED  - מנגנון מנוע רעשים 	 

 
225CI :דגם  

משתמשים: 3-10	 
קיבולת גריסה: 22-24 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
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מגרסות
Heavy Duty

 
425CI :דגם  

משתמשים: +20	 
קיבולת גריסה: 30-32 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 

 ,Safety sense בקרבת ידיים לפתח ההזנה
מערכת שימון אוטומטית, חסכונית באנרגיה

 
485CI :דגם  

משתמשים: +20	 
קיבולת גריסה: 30-32 דפים	 
מיכל: 142 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 
 ,Jam Proof-מניעת היתקעות לפני התחלתה

עצירה מיידית בקרבת ידיים לפתח ההזנה, 
חוסם חסימות- Safety Lock, טכנולוגיית 

SilentShred

 
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 

 Safety מיידית בקרבת ידיים לפתח ההזנה
Sense, שקטה במיוחד Silent shred, הגנה 

מפני חסימות, חסכונית באנרגיה

 
  AUTOMAX 500 :דגם           

מגרסת "שגר ושכח" 	 
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

 
  AUTOMAX 350 :דגם           

מגרסת "שגר ושכח" 	 
משתמשים: 5-10	 
מיכל: 68 ליטר 	 
 	DIN P-4 :רמת אבטחה
 	  Cross Cut 4 x 38mm סוג חיתוך
 	45  on/45 off :זמן ריצה
 ניתן לגרוס 350 דפים במגירה	 

ו- 14 דפים בחריץ העליון 
תכונות מיוחדות: גורס כרטיסי 	 

כרטיסי אשראי, דיסקים, סיכות ושדכנים                                           
Energy Savings System – לחסכון חשמל 

בזמן המתנה
   Silent shared - מנגנון מנוע רעשים 

 
  AUTOMAX 550 :דגם           

מגרסת "שגר ושכח" 	 
משתמשים: 5-10	 
מיכל: 83 ליטר 	 
 	DIN P-4 :רמת אבטחה

 Cross Cut  4 x 38mm סוג חיתוך
זמן ריצה  מתמשך 	 
 ניתן לגרוס 550 דפים במגירה	 

ו- 14 דפים בחריץ העליון
ניתן לעצור ולהוסיף דפים\נעילה כאופציה	 
תכונות מיוחדות: גורס כרטיסי כרטיסי אשראי, דיסקים, סיכות ושדכנים	 

   Energy Savings System – לחסכון חשמל בזמן המתנה
   SILENT SHARED - מנגנון מנוע רעשים 
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         מכשיר כריכה 

חשמלי
 	Quasar-E 500 :דגם
ניקוב עד 25 דפים	 
כריכה 500 דף	 
קומפקטי ואיכותי	 

 
מכשיר כריכה   

ספירלי פלסטיק ידני
QUASAR+ 500 :דגם  

כריכת עד 500 דף	 
חירור עד 25 דף	 
גודל ספירלה מקסימלי 	 

50 מ”מ

 
מכונת כריכה ספירלי            

פלסטיק ידני
STAR+ 150 :דגם  

 	 A4 מכונת כריכה משרדית
למשרד קטן 

ניקוב עד 15 דפים במכה	 
כריכה עד 150 דפים	 

 
מכונת כריכה ספירלי   

פלסטיק ידני
PULSAR+ 300 :דגם   

 	 A4 מכונת כריכה משרדית
למשרד קטן \בינוני 

ניקוב עד 20 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 60 ס”מ לדקה	 
זמן חימום 1 דקה	 
4 גלילים	 

 
מכשיר למינציה   

A4/A3
LUNAR A4/A3 :דגם   

 מתאים לכיסי למינציה	 
80 מיקרון 

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

 
מכשיר למינציה   

A4/A3
SATURN A4/A3 :דגם   

מתאים לכיסי למינציה        	 
80-125 מיקרון

מהירות 30 ס”מ לדקה	 
זמן חימום 1 דקה	 
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	 

גליוטינות

למינציה

כריכה
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IP טלפוניית
טלפונים אלחוטיים ושולחניים
פתרונות לניהול מוקד טלפוני
IP מצלמות אבטחה
תשתיות תקשורת
מוצרי תקשורת נוספים
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 רשתות תקשורת אלחוטיות
RUCKUS, חברה אמריקאית מובילה בתחום רשתות 

תקשורת אלחוטיות המתמחה באמינות, יציבות וביצועים 
גבוהים עם רמת אבטחה וניהול מתקדמים 

כיסוי אלחוטי נרחב פנימי/חיצוני
מהירות גלישה עדיפה בזכות טכנולוגיה ייחודית

ניהול מאוחד ומרכזי על נקודות הפרוסות באתרים שונים
כמות משתמשים גדולה במיוחד על AP אחד

תקן משרד התקשורת למוצרים
INDOOR אחריות לכל החיים למוצרי

לקוחות במגזרים הבאים:
  חינוך

   רפואה

   הארחה ומלונאות

   מחסנים ולוגיסטיקה

   עסקים

  מוניציפאלי

  בתים חכמים

  קניונים ומרכזי בילוי

  איצטדיונים ועוד

נקודות גישה אלחוטית לכיסוי פנים  
 מגוון נקודות גישה בטכנולוגיה 	 

.BeamFlex המתקדמת בעולם
עבודה בתדרים 2.4 ו-5 ג'יגה הרץ	 
 	Mesh תמיכה בשרשור אלחוטי
 	802.11ax תקן האלחוט המתקדם
Stand Alone או מנוהל על-ידי בקר	 

נקודות גישה אלחוטית לכיסוי חוץ  
 מגוון נקודות גישה בטכנולוגיה 	 

BeamFlex המתקדמת בעולם
עבודה בתדר 2.4 ג'יגה 	 
Stand Alone או מנוהל על-ידי בקר	 

מוצרים מוקשחים, עמידה בתנאי מזג האוויר	 
כיסוי רחב לרדיוס מקסימלי	 

 
בקר נקודות גישה אלחוטית   

בקרים וירטואלים ופיזיים לניהול רשתות קטנות וגדולות	 
חיסכון בזמן הגדרת מערכות נרחבות	 
קבלת התראות, ניטור תקלות ופתירתן	 
ניהול מקומי או מרוחק של נקודות גישה	 
ממשק אורח ודפי נחיתה מובנים 	 
מערכת מנוהלת Unleashed ללא בקר	 
 	Public Cloud מערכת

תוכנת ניהול ומחולל דו"חות מתקדם   
קבלת מידע מפולח על הרשת האלחוטית	 
ארכיב נתונים ממושך	 
ביצוע פעולות מתוזמנות	 
ממשק גראפי מתקדם ומרהיב	 
כלי לשימוש מנהלי הרשת ומערכות המידע	 
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  SET-TOP BOX          
 	TV ממירי אנדרואיד
DVB TUNERS וחנות גוגל 	 

להתקנת אפליקציות

DOCSIS ROUTER          
 	 ALL IN ONE נתב
מתאים לתשתית כבלים	 

 ממירים ונתבים
ענקית התקשורת האמריקנית עוסקת בתחומים:

SET-TOP BOX ,DOCSIS ROUTER

ACCESS

ICX7150 סדרתICX7250 סדרת

סדרות 7850 / 7750 / 7650 / 7450

AGGREGATION & CORE

ICX-מתגי ה
מתגי ICX של חברת RUCKUS NETWORKS מותאמת לשוק ה- 

.ENTERPRISE

סדרת המתגים כוללת מגוון  מתגי ACCESS, שהם בעלי תמיכה 
  MULTI GIG ו- 3  וכן בעלי ממשקי LAYER 2 בפרוטוקולי תקשורת

 .POE/POH-התומכים ב
 ,BACKBONE סוג נוסף של מתגים הכלולים בסדרה הם  מתגי

שהם בעלי יכולות שרידות ברמה הגבוהה ביותר ותומכים 
בממשקים של עד 100GB לעבודה במהירות מרבית.

 CAMPUS FABRIC -ו  STACK -כלל המתגים מותאמים לעבודה ב
לניהול אחיד ופשוט.

 WIRELESS-מותאמים לעבודה מול בקרי ה ICX מתגי
.WIRELESS-ורשת ה LAN-ומאפשרים ניהול אחד של רשת ה
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 AP EPMP 1000
 CONNECTORIZED

RADIO WITH SYNC
 	 BASE( נקודת גישה

 PMP לחיבור )STATION

2.4GHz מסונכרן בתדר

 SECTOR 90/120
 ANTENNA FOR AP

EPMP 1000
אנטנה סקטוריאלית/	 

מרחבית לעבודה 
 POINT TO בתצורות

 ,MULTIPOINT 2.4GHZ

 AP EPMP עבור דגם
PMP 1000 לחיבור

 EPMP FORCE200
HIGH GAIN RADIO

CPE יחידת קצה מחוזקת 	 

 2.4GHz בתדר PTP לחיבור
עם אנטנה מובנית

 EPMP 1000
 CONNECTORIZED

RADIO
CPE יחידת קצה לחיבור 	 

בתדר 2.4GHz עם חיבור 
PTP

 EPMP 1000
 INTEGRATED

RADIO
CPE יחידת קצה לחיבור 	 

PTP בתדר 2.4GHz עם 

אנטנה מובנית

פתרונות רדיו לקישור אלחוטי מנקודה  
לנקודה באמצעות אנטנות כיווניות

CAMBIUM NETWORKS האמריקאית מובילה בתחום 
מערכות רדיו אלחוטיות - מערכת לגישה אלחוטית 

רחבת פס, לצורך אספקת שירותי וידאו, קול ואינטרנט.

POINT TO POINT לקישור בין אתרים	 
POINT TO MULTI-POINT לקישור אתר אחד, לכמה אתרים בו-זמנית	 
מוצרים מאושרים במשרד התקשורת הישראלי	 
התמודדות עם מרחק רב וסביבות רועשות מבחינת הפרעות רדיו	 
פתרון לחיבור פשוט, זול וקל לטווחים קצרים 	 

טכנולוגיה לחיבור תחנות ממסר מרוחקות בקישורים אלחוטיים 	 
בתדרים 60, 70 ו-80 גיגה הרץ

פתרון האלחוט אידיאלי למקומות בהן נדרשת מהירות קישור גבוהה  	 
)עד ל-10 גיגה ביט לשניה(, במרחקים ארוכים ובמקומות שבהם קשה 

לפרוס סיבים אופטיים קרקעיים
מוצרים מאושרים משרד התקשורת	 
פתרון לרשויות מוניציפאליות להתקנת המוצרים בתדר 71 גיגה הרץ 	 

ללא הגבלה

קישור אלחוטי – תקשורת
POINT TO POINT 

POINT TO MULTI-POINT
SIKLU, הישראלית, בעלת טכנולוגיה חדשנית 
להעברת מידע בקצבי נתונים גבוהים בשיטת 

.PTP או PMP קישור לינק אלחוטי
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MICROSEMI, חברה אמריקנית ותיקה הנוסדה בשנת 1960,
מתמחה בייצור רכיבים ופתרונות תקשורת לתעשיות המובילות.

        
   POE מזריקי מתח         

פנים וחוץ	 
עד 95 וואט לכל פורט	 
 	      10G/b תמיכה במהירות

     
  POE מגשרי מתח        

לשדרוג מתגי 1G/b לתמיכה 	 
 2.5G/b במהירות

     
  POE ממירים אופטיים        

תמיכה בעד 60 וואט לפורט	 

      
  POE Midspan מתגי         

4 עד 24 פורט לחיבור התקני POE בין 15.4 ועד 95 וואט     	 

      
         מוצרי מיתוג מוקשחים  

 	    IP30 עמידה בטמפ' בין 40- ל-75 מעלות ובתקן

יצירת הכנסה מגישה לרשתות 
אלחוטיות ציבוריות

התחברות לרשת האלחוט דרך הפייסבוק  •
עמודי נחיתה אינטראקטיביים   •

אפשרות לשילוב פרסומות בעמודי הנחיתה  •
ניהול הממשק, קל ונוח דרך הענן  •

Location Based Services שירותי המיקום  •
שירות סינון תוכן   •

תמיכה ב-Ruckus ובמגוון רחב של נתבים ונקודות   •
גישה

מודל תשלום חודשי / שנתי  •

פתרונות חכמים לניהול הגישה 
לרשתות קוויות ואלחוטיות

הפעלת תשלום לגישה לרשת האלחוטית   •
ניהול הרשאות ומהירות גלישה למשתמשים  •

נתב ופיירוול משולבים במערכת אחת  •
)PMS( התממשקות למערכת ניהול בתי מלון  •

אחריות לכל החיים   •

פתרונות חכמים לניהול הגישה    
לרשתות קוויות ואלחוטיות

ניהול הגישה לרשתות אלחוטיות וקוויות	 
הגדרה והגבלת מהירות הגלישה לכל גולש	 
 	)PMS( התממשקות למערכת ניהול בתי מלון
ניהול אבטחת המידע בגישה לרשת	 
ניהול הרשאות למאות ואלפי משתמשים	 
ניהול התשלום בגישה למערכת האלחוטית	 
יצירת דפי נחיתה מתקדמים ומעוצבים בכניסה למערכת האלחוטית	 
קהל יעד: בתי מלון, מרכזי בילוי, קניונים, אולמותכנסים ועוד	 

יצירת הכנסות מהגישה לרשתות   
אלחוטיות )מוניטיזציה( 

יצירת עמודי נחיתה יעודיים, המשלבים פרסום בתוכם 	 
 התממשקות לרשת האלחוטית באמצעות רשתות 	 

כדוגמת פייסבוק
זיהוי והתאמת התכנים ללקוח, לפי מיקום והעדפות אישיות	 
ניהול הממשק דרך הענן	 
תומך במגוון עצום של יצרני נתבים ונקודות גישה	 

פתרונות ניהול ברשתות אלחוטיות 
לחברת EKAHAU קיימת ערכת כלים מלאה 

לתכנון, ניתוח, ואפשרות אופטימיזציה לטובת 
.WI-FI פתרון בעיות ברשתות

בנוסף, ל- EKAHAU מוצר SIDEKICK המייעל 
באופן דרמטי את תהליך הסקר האתר על-ידי 
ביצוע סקר אתר אקטיבי תוך כדי הפקת דוח 

לטיפול בבעיות הרשת האלחוטית.
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)KVM( קופסאות מיתוג

     
        מתגי קצה תעשייתים   

 	POE -בעלי תמיכה ב
 	IP תאימות למצלמות
 	       +75C 40- ועדC -טמפרטורה מ

     
        מתגי תקשורת   

לרשתות מצלמות, לרשתות תקשורת	 
לטלפוניית IP ועוד	 
תמיכה ב +POE ומשולבים 	 

     
   INDOOR & OUTDOOR ממירים אופטים        

אופטיקה משולבת	 
 	SFP+ -ו SFP - תמיכה במקמ״שים
 	 +75C 40- ועדC -טמפרטורה מ

TRENDNET האמריקנית בעלת קו מוצרים מגוון ועשיר לצרכן הפרטי, למתקין ולחברות עסקיות, מוצרים זמינים 
במלאי ובמחירים תחרותיים.

יצירת הכנסות מהגישה לרשתות   
אלחוטיות )מוניטיזציה( 

יצירת עמודי נחיתה יעודיים, המשלבים פרסום בתוכם 	 
 התממשקות לרשת האלחוטית באמצעות רשתות 	 

כדוגמת פייסבוק
זיהוי והתאמת התכנים ללקוח, לפי מיקום והעדפות אישיות	 
ניהול הממשק דרך הענן	 
תומך במגוון עצום של יצרני נתבים ונקודות גישה	 
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         מודמים

 	VDSL או ADSL
התקן חיצוני ללא תלות 	 
אמינות ויציבות	 

     
         נתבי אבטחה

עם מודם מובנה  
 	ADSL או VDSL

אפשרות לכניסת WAN נוסף	 
קווי או אלחוטי	 
סינון אתרים ותוכן בתשלום	 

     
        נקודות גישה אלחוטיות

 	802.11n/ac תקן
 	POE אפשרות לחיבור
מיועד לבית או לעסק קטן	 

4G LTEפנימימודם 

     
GIGA נתבי אבטחה בחיבור        

 	WAN עד 2 כניסות
 	VOIP-אפשרות לתמיכה ב
קווי או אלחוטי	 
סינון אתרים ותוכן בתשלום	 
 	FIBER ROUTER
 	AC Wave2

       
SMB מתגים מנוהלים          

 	POE אפשרות לחיבור
ניהול והגדרה פשוטים	 
8/24 מבואות	 

     
SMB נתבי אבטחה        

 	WAN עד 4 כניסות
חיבורי VPN רבים	 
סינון אתרים ותוכן בתשלום	 
אפשרות לאנטי-וירוס מובנה	 

 Load/ BalanceFailover

פתרונות אלחוט, מודמים ונתבים משולבים
DRAYTEK הטיוואנית מספקת מוצרי תקשורת מתקדמים לבית ולעסק. פתרונות אלחוט, מודמים 

ונתבים משולבים, נתבי אבטחה עם חיבורי VPN ואפשרות לסינון אתרים ותוכן ברישיון. מתאים 
לעסקים קטנים ובינוניים. שנתיים אחריות.
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IP טלפוניית

GRANDSTREAM, מייצרת מגוון פתרונות של תקשורת מאוחדת מבוססי SIP לעסקים קטנים ובינוניים ומוכרים ברחבי 
העולם על איכותם, אמינותם וחדשנותם, מורידים עלויות תקשורת, מגבירים את ההגנה על האבטחה ומגבירים את 

הפרודוקטיביות. המוצרים הסטנדרטיים הפתוחים שלנו מבוססי SIP מציעים יכולת פעולה הדדית רחבה בתעשייה, יחד 
עם תכונות ללא תחרות, גמישות ומחיר תחרותי.

טלפוני IP פרימיום תומכי וידאו 

    
דגם: 3370  

 טלפון SIP VIDEO בעל מסך מגע	 
ענק 7"

מאפשר גלישה באינטרנט כטאבלט	 
 	ANDROID מערכת הפעלה
ניתן ליצור BLF  ע"ג המסך	 
מאפשר יישומי מולטימדיה כאלבום 	 

תמונות, מוזיקה וכו'
בעל מצלמת IP מובנית	 
 	IP-מתאים לביצוע שיחות וידאו ב

    
דגם: 3240  

טלפון SIP VIDEO בעל מסך 4.3" 	 
 	ANDROID מערכת הפעלה
 	 SKYPE מאפשר הרצת אפליקציות

LYNC MOBILE-ו
ניתן ליצור BLF  ע"ג המסך	 
מאפשר יישומי מולטימדיה כאלבום 	 

תמונות, מוזיקה וכו'
בעל מצלמת IP מובנית	 
 	 IP-מתאים לביצוע שיחות וידאו ב

    
דגם: 2170  

טלפון SIP בעל מסך LCD צבעוני גדול מאד	 
 	SIP 4 חשבונות
 	  BLF 48 מקשי
 2 מבואות רשת תומכי	 

 GIGABIT 10\100\1000
 	POE תומך
 	RJ-9 כניסת חיבור לאוזניות 

BLUETOOTH -ו
 	HD איכות שמע
ממשק הפעלה תומך עברית	 

דגם: 2130דגם: 2135דגם: 2140דגם: 2160

 
 IP מרכזיות

IP UCM 6200/6510 סדרת מרכזיות
תמיכה עד 2000 שלוחות ו200 שיחתו בו 	 

זמנית )תלוי דגם( 
 	FXO 42 יציאות / FXS 2 יציאות
 	SIP TRUNK התממשקות לעד 50 ערוצי
ממשק PRI בדגם 6510	 
 	 IP יכולת קונפיגרציה אוטומטית לטלפוני

 GRANDSTREAM וציוד קצה של

טלפוני IP לשימוש עסקי 
סדרת 2100

סדרת טלפונים SIP בעלי מסך LCD צבעוני	 
בעלי 3-6 חשבונות SIP )תלוי דגם(	 
עד 24 מקשי BLF לחווי שלוחה תפוסה באופן מובנה )תלוי דגם(	 
 	GIGABIT 10\100\1000 שתי מבואות רשת תומכי

 	POE תומכי
 	BLUETOOTH -ו RJ-9 בעלי כניסת חיבור לאוזניות
 	HD איכות שמע
בעלי ממשק הפעלה תומך עברית	 

 	,SRTP ,ניהול תורים ,IVR תמיכה ב 
FAX2MAIL ועוד

 	CALLCENTERמערכת הקלטות מובנית ו
מערכת רישום שיחות CDR )תלוי דגם(	 
מכיל ראוטר פנימי ותמיכה ב NAT )תלוי דגם(	 
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IP טלפוניית
 DECT/WIFI טלפונים אלחוטיים

    
DP752 :דגם  

 	DP730 יחידת בסיס עבור דגם
תומכת בעד 5 שלוחות	 
 	POE תומכת
תמיכה בשיחה ממתינה, העברת 	 

MWI,DND ,שיחה שיחת ועידה

    
DP730 :דגם  

טלפון DECT-IP צבעוני עם שפופרת 	 
ומעמד מטען

ניתן לחבר 5 טלפונים לבסיס	 
פועל כשלוחה של יחידת הבסיס  	 

DP752 )הנמכרת בנפרד(

    
GXP1760W :דגם  

 	WIFI טלפון שולחני תומך 
 	LCD 3.3בעל מסך ״
 	SIP עד 6 קווי
 	 BLF 24 מקשי
 	GIGABIT 10\100 2 מבואות רשת תומכי
 	POE תומך
 	,RJ-9 בעל כניסת חיבור לאוזניות 

BLUETOOTH  -ו
 	HD איכות שמע

  FXS\FXO - מגשרים אנלוגיים
HT800 סדרת מגשרי

מתאם VOIP מהיר, יעיל ונוח לשימוש	 
 	FXO ו FXS בעל  חיבורי פורט מסוג
תמיכה מלאה בכל סוגי הפרוטוקולים	 
מאפשר חיבור של מכשירים אנלוגיים 	 

  IP-לכל סוגי מרכזיות ה 
)מכשיר פקס, פאנל-דלת, וכו'(

GXW4200 סדרת
אפשרות לחיבור של 16/24/32/48 	 

FXS פורטים מסוג
 	1 GIGA בעל פורט
 	 132x48 תצוגה גרפית אחורית בגודל
תמיכה בשפות מרובות	 

  VIDEO CONFERENCE מערכות פתיחת דלתמערכות

    
GVC 3200 :דגם  

התקנה קלה ופשוטה	 
 מערכת הפעלה	 

ANDROID 4.4 
מצלמת PTZ באיכות מעולה	 
קיום שיחות מול מחשב, טאבלט, טלפון וכו'	 
יכולת הורדת אפליקציות – SKYPE ועוד	 
תומך WIFI ו- BLUETOOTH- תמיכה במערכות קול	 
יכולת SCREEN SHARING שיתוף תצוגות 	 

    
GDS 3710 :דגם  

קודן דלת IP אנטי-ואנדאלי 	 
בעל מצלמת HD עד P1080 בצילום 180 מעלות	 
בעל מיקרופון ורמקול איכותיים 	 
 	RFID תומך קריאת כרטיסים
 	POE תומך
 מתאים להתקה חיצונית - עמיד בתנאי	 

מזג אוויר  

מערכות תקשורת אלחוטי ואביזרים נוספים 
נתבים, נקודות גישה אלחוטיות ועוד
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SNOM, יצרן טלפוני ה VOIP הראשון בארץ, בעל מגוון רחב של מוצרי 
טלפוניה מבוססי SIP מתקדמים המוכרים בזכות הביצועים הגבוהים 

שלהם, אמינות וקלות של יכולת פעולה הדדית. 
אלו ועוד, הפכו את ה- SNOM לבחירה האולטימטיבית עבור ספקי שירותי 
 UNIFIED -ו VOIP IP PBX  -המובילים בתעשייה, המתארחים ב VOIP -ה

ספקי פתרונות תקשורת. 

IP טלפוניית

   
C520 :דגם        

טלפון חדר ישיבות	 
בעל עיצוב אלגנטי חדשני	 
2 מיקרופונים נשלפים לדיבור 	 

בטווח עד 50 מטר
 BLUETOOTH מובנה לחיבור	 

2 מכשירים בו זמנית
דפדפן מובנה על צג הטלפון	 
 	SIP עד 3 קווי
 	POE תומך
 	 CODEC-תומך בכל סוגי ה

G.722 כולל
תומך בכל מרכזיות ה-VOIP בשוק	 
ממשק עברית מלא	 
 	HD איכות שמע ודיבור

   
M215SC :דגם        

טלפון DECT-IP איכותי כולל 	 
יחידת הבסיס

בעל שפופרת ומעמד מטען 	 
 	HD איכות שמע 
 	 POE תומך 

   
D712 :דגם         

מסך גרפי 4 שורות	 
דפדפן מובנה על צג הטלפון	 
5 נוריות חיווי סטטוס שיחות	 
 	POE תומך
תומך בכל מרכזיות ה-VOIP בשוק	 
 יציאת רשת כפולה	 

לחיבור למחשב
 	 CODEC-תומך בכל סוגי ה

 G.729 כולל
 	 HD איכות שמע ודיבור
ממשק עברית מלא	 

   
D725 :דגם        

מסך גרפי 4 שורות	 
 דפדפן מובנה על צג הטלפון	 
 18 נוריות חיווי סטטוס שיחות	 
 	POE תומך
 	GIGA מתג פנימי תומך
תומך בכל מרכזיות ה-VOIP בשוק	 
  יציאת רשת כפולה	 

לחיבור למחשב 
 	 CODEC-תומך בכל סוגי ה

G.729 כולל
 	HD איכות שמע ודיבור
ממשק עברית מלא	 

   
D765 :דגם         

מסך  צבעוני 6 שורות	 
דפדפן מובנה על צג הטלפון	 
 12 נוריות חיווי סטטוס שיחות	 
 	POE תומך
 	GIGA מתג פנימי תומך
תומך בכל מרכזיות ה-VOIP בשוק	 
 יציאת רשת כפולה	 

לחיבור למחשב
 	 CODEC-תומך בכל סוגי ה 

G.729 כולל
 	HD איכות שמע ודיבור
ממשק עברית מלא	 

   
D120 :דגם        

דגם ENTRY LEVEL חדש	 
 	SIP תומך 2 קווי
 מסך תצוגה כולל	 

תאורה אחורית
 	POE תומך
תומך בכל מרכזיות ה-VOIP בשוק	 
 יציאת רשת כפולה	 

לחיבור למחשב
 	CODEC-תומך בכל סוגי ה 

G.729 כולל
 	HD איכות שמע ודיבור
 ממשק עברית מלא 	 

שנות
אחריות
3

   
D735 :דגם         

עיצוב אלגנטי חדשני	 
מסך ״2.7 צבעוני	 
 עד 32 נוריות חיווי סטטוס 	 

שיחות על גבי מסך הבית
דפדפן מובנה על צג הטלפון	 
 	SIP עד 12 קווי
 	POE תומך
 	GIGA מתג פנימי תומך
תומך בכל מרכזיות ה-VOIP בשוק	 
 יציאת רשת כפולה	 

לחיבור למחשב
 	WIFI לטובת חיבור USB חיבור
 	CODEC-תומך בכל סוגי ה 

G.729כולל
 	HD איכות שמע ודיבור
ממשק עברית מלא	 

   
D785 :דגם        

עיצוב אלגנטי חדשני	 
מסך ״4.3 צבעוני	 
מסך נפרד לתצוגה של עד 24 	 

נוריות חיווי סטטוס שיחות
BLUETOOTH מובנה	 
 דפדפן מובנה על צג הטלפון	 
 	SIP עד 12 קווי
 	POE תומך
 	GIGA מתג פנימי תומך
תומך בכל מרכזיות ה-VOIP בשוק	 
יציאת רשת כפולה לחיבור 	 

למחשב
 	WIFI לטובת חיבור USB חיבור
 	 CODEC-תומך בכל סוגי ה

G.729 כולל
 	 HD איכות שמע ודיבור
ממשק עברית מלא	 
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X2P :דגם        

 	CALL CENTER טלפון
מסך LCD ״28 צבעוני	 
כניסת אוזניות RJ9 + כניסת 	 

3.5  מ"מ
חיבור יעודי לאוזניית חונך 	 

ללא צורך במפצל האזנה
תומך תצוגה בעברית	 
 	G.722 תומך פרוטוקול
 קיום שיחת ועידה של	 

3 משתתפים
 	SIP 2 קווי
4 מקשי SOFT KEYS לניווט 	 

ותפעול נוח ופשוט
 	AUTO PROVISION תומך
 	POE תומך

      
        X55 :דגם        

 	CALL CENTER טלפון
מסך LCD ״28 צבעוני	 
כניסת אוזניות RJ9 + כניסת 	 

3.5  מ"מ
 חיבור יעודי לאוזניית חונך 	 

ללא צורך במפצל האזנה
תומך תצוגה בעברית	 
 	G.722 תומך פרוטוקול
 קיום שיחת ועידה של	 

3 משתתפים
 	SIP 2 קווי
4 מקשי SOFT KEYS לניווט 	 

ותפעול נוח ופשוט
 	AUTO PROVISION תומך
 	POE תומך

      
פתרונות   

לבקרות כניסה  
 	 SIP מגוון פתרונות אינטרקום
 	SIP תומכי 2 חשבונות 
 כולל מצלמת HD )בחלק 	 

מהדגמים(
 	POE תומכי
 	RFID חיישן קורא כרטיסי
קל וידידותי למשתמש ולמתקין	 
 	IP65-54 רמות עמידות

      
טלפונים לתחום    

המלונאות  
טלפון SIP בעיצוב מודרני עדכני	 
 	POE תומכי
שקע USB להטענת סמארטפון	 
כולל מסך ציבעוני המאפשר 	 

)H5 הצבת לוגו המלון )בדגם

      
X3S :דגם        

מסך LCD 128X48 בעל תאורת 	 
רקע חזקה

 	 SIP בעל 2 קווי
 4 מקשי  SOFT KEYS לניווט 	 

ותפעול קל
תמיכה בעברית	 
 	CODECS -תומך בכל ה 

G.729 -ו G.722.1 כולל
מתאים ונתמך ע"י כל 	 

IP המרכזיות כשלוחת
בעל כניסה לאוזניות  	 
 	 POE תומך
 	 HD איכות שמע
קיים גם בדגמי 10/100/1000	 

      
X4 :דגם          

עיצוב חדשני ואסטטי	 
בעל מסך צבעוני ״3.2	 
קל ונוח להתקנה ולתפעול	 
 	 SIP בעל 4 קווי
עד 30 רשומות BLF בצג 	 

LCD צבעוני
תמיכה בעברית	 
בעל כניסה לאוזניות	 
 	POE מתג תומך
 	 HD איכות שמע
 	AUTOPRIVIONING תומך
קיים גם בדגמי 	 

10/100/1000

 
X6 :דגם        

טלפון מנהלים בעיצוב 	 
חדשני

בעל מסך צבעוני ״4.3	 
עד 60 רשומות BLF ב 2 צגי 	 

LCD צבעוניים
 	 SIP בעל 4 קווי
תמיכה בעברית	 
בעל כניסה לאוזניות 	 

)BT -אפשרות ל(
 	POE מתג תומך
 	 HD איכות שמע
 	AUTOPRIVIONING תומך

 
X210 :דגם        

טלפון מנהלים/ מזכירות 	 
32 לחצי BLF פיזיים ועד למעל 	 

100 לחצנים ב 2 מסכי 3.5"
מסך צבעוני בגודל ״4.3	 
יכולת קבלת שידור וידאו 	 

מקודן דלת/ מצלמות אבטחה/ 
טלפונים תואמים

 	SIP 20 קווי
תומך BLUETOOTH מובנה 	 

לחיבור סטארפון/אוזנייה
תומך WIFI )באמצעות דונגל(	 
 איכות שמע HD ותמיכה	 

 OPUS ב
 	AUTO PROVISION תומך
 	GIGA מתג פנימי תומך
 	POE תומך
תומך תצוגה בעברית	 

IP טלפוניית
FANVIL, הינה יצרנית טלפונית VOIP בעלת עלות/תועלת הטובה ביותר בעולם. טלפוני 

FANVIL מסדרה X הינם מכשירים מעוצבים, יציבים וידידותיים למשתמש ולמתקין.
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IP טלפוניית
SANGOMA היא ספקית מובילה של רכיבי חומרה ותוכנה המאפשרים או 

.DATACOM-עבור יישומי טלקום ו IP משפרים את מערכות תקשורת 
לוחות הקול, השערים ותוכנת הקישוריות משמשים במרכזי ,PBX ,IVR מרכז 

קשר ויישומי תקשורת נתונים ברחבי העולם.
DIGIUM מבית SANGOMA היא מפתחת ASTERISK, הקוד הפתוח

הנפוץ ביותר לשימוש לפיתוח תוכנות בתחום הטלפונייה.

כרטיסי ממשק
דיגיטליים ואנאלוגיים 

DIALOGIC

GATEWAY מערכות

FREEPBX

 IP טלפוני 

 SWITCHVOX BUSINESS
VOICE SYSTEMS

טלפונים אלחוטיים ושולחניים

טלפון שולחני 
דגם: 8510

דיבורית איכותית	 
נורית הודעות	 
חיוג חוזר למספר האחרון	 
8 זכרונות ישירים	 
איתות והשהייה	 

גדוליםלחצנים 

 	GAP תומך בתכונת
מסך תצוגה מואר בצבע כחול	 
רשום 5 שלוחות אלחוטיות נוספות	 
שיחה מזוהה* 	 
חיוג מקדים / חיוג חוזר	 
ספר טלפונים עם 20 רשומות	 
נעילת מקשים ואינטרקום	 
בקרה על עוצמת הצלצול	 
זיהוי ל 20 שיחות אחרונות מזוהות	 
צפייה ב-10 שיחות אחרונות שנכנסו ו-5 	 

שיחות אחרונות שחויגו
באישור חברת התקשורת	 

    
 טלפון אלחוטי

 DECT דיגיטאלי
100 Big :דגם

              
טלפון סנדביץ’ נוח       

        לשימוש ולתלייה 
S1000 :דגם  

בקרת צלצול	 
חיוג חוזר	 
חיוג פולסים/טונים	 

 	GAP תומך בתכונת
מסך גדול ומוארולחצנים גדולים	 
שיחה מזוהה גם בממתינה*	 
דיבורית איכותית	 
סוגי צלצול וספר טלפונים	 
 אפשרות שמירת שיחות	 

נכנסות מזוהות
 אפשרות שמירת שיחות	 

אחרונות שחוייגו
שיחת ועידה בת 3 משתתפים	 
נעילת מקשים, השתק ושעון מעורר	 
באישור חברת התקשורת	 

 טלפון אלחוטי 
 דיגיטאלי

עם 3-1 שלוחות 
 דגם: AG1000 יחיד/

 AG2000 זוגי/
AG3000שלישייה 
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AudioCodes, ענקית הטלפוניה הישראלית הנחשבת לאחת החברות המובילות 
בתחומה בעולם, בהפצה מקומית של חברת גטר.

 ,SBC החברה מתמחה בייצור ושיווק מוצרי טלפוניה מתקדמים - נתבים, בקרי אבטחה
מתאמים אנלוגיים, טלפונים, מערכות ועידה, מערכות ניהול בקרה, הקלטה וזיהוי קולי.

AudioCodes היא שותפה אסטרטגית של מיקרוסופט ומציעה שירותי Voice וטלפונים 
.Skype for Business-ו Teams המתממשקים לשירותי הענן של מיקרוסופט

IP PHONES

 DIGITAL & ANALOG
MEDIA GATEWAYS

 MSBR - MULTY SERVICE
BUSINESS ROUTERS

 VOCA - VOICE
APPLICATIONS

 SBC - SESSION BORDER
CONTROLLERS

 MANAGEMENT PRODUCTS,
 ANALYTICS & RECORDING

SOLUTIONS
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פתרונות לניהול מוקד טלפוני
Fidelity פתרון מתקדם לניהול מוקד

מערכת FIDELITY הינה פתרון טכנולוגי מקיף לניהול מוקדים. 
היא מורידה משמעותית את כמות השיחות שלא נענו ומשפרת 

את המימשק הטלפוני עם לקוחות החברה.
ובנוסף, מאפשרת ניהול יעיל תוך שימוש בסטטיסטיקות ונתוני 

זמן אמת של פעילות המוקד.
משפרת את חווית הלקוח המתקשר	 
מייעלת את עבודת הנציג	 
מייצרת אופטימיזציה של עלויות ומשאבים	 
מצמצמת את זמני ההמתנה למענה	 
מקטינה את כמות השיחות הננטשות	 
מציעה מערכת דוחות ידידותית למשתמש	 
מטפלת בכל ערוצי התקשורת של הארגון	 

Recall מערכת הקלטה רציפה
מערכת Recall, היא פתרון הקלטת שיחות משלים לכלל המרכזיות. 

 web הקלטת השיחות מבוצעת באמצעות ממשק אינטואטיבי מבוסס
על מנת להקל על תהליכי חיפוש ואיתור השיחות

מאפשרת גישה מאובטחת להקלטות	 
מתממשקת עם מערכות CRM/ERP של הלקוח	 
תיוג הקלטות תוך כדי /אחרי השיחה	 
מבטיחה את שלמות ההקלטה	 
מספקת התראות במקרה של בעיות תפעול	 
פתרון בהתקנה מקומית או בענן	 

CallXpress GO מערכת ניתוח תנועות שיחות
CallXpress GO היא מערכת חדשנית ומתקדמת לניתוח תנועת 

השיחות ולניהול החשבונות הכרוך בה. 
למערכת ממשק Dashboard גמיש המאפשר התאמות ומציג בזמן אמת 

אנליזה של מצב השיחות היומי או חיתוך לשעת פעילות )נענו וננטשו(.
משפרת את איכות השירות	 
מזהה הונאות ושימוש לרעה במשאבים	 
מצמצמת עלויות וזמן התגובה	 
מקטינה את כמות השיחות הננטשות	 
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S16 FlexMount  

180 מעלות, דיסקרטית, מפוצלת - 	 
שתי מצלמות באחד

 
M26 Allround  

מצלמת חוץ לסביבות קשות, 	 
ביצועים ללא פשרות

 
D16 DualDome  

שתי מצלמות משולבות בגוף 	 
אחד, עד 12.5 מגה פיקסל

 
T26 IP Video Door Station  

בקרת כניסה מאובטחת משולבת 	 
מצלמה איכותית

 
M15/M16 Thermal  

עדשה תרמית לאבטחה, 	 
כוללת עדשה כפולה

 
M16 Allround Dual  

העיצוב הייחודי הקלאסי, 	 
שתי מצלמות באחד

  
Q26 Hemispheric  

 מצלמת פנים 180 מעלות, 	 
עיצוב אלגנטי ללא ברגים

D26 DomeDome
מצלמת כיפה קלאסית, עדשות והקשחות 

מתחלפות

 
i26, c26, p26  

מצלמות פנים מעוצבות, ביצועים 	 
ללא פשרות

IP מצלמות אבטחה

 	 FTP SERVER, SIP מצלמות שרת – כל מצלמה היא
SERVER, HTTP SERVER ועוד

 מצלמות טרמיות ומצלמות טרמיות רדיומטריות	 
 )FRAME -20 אזורי חום על ה(

בעלות 2 עדשות ב- OVERLAY מושלם.	 
 	 VECTORING אנליטיקות מתקדמות בתצורת
VMD המתקדם בעולם 	 
בניית תרחישים בין המצלמות	 

אבטחת סייבר	 
עדכוני תוכנה שוטפים ושיפור מתמיד	 
מצלמות 6MP עם טכנולוגיית MOON LIGHT, זיהוי פריטים 	 

1MP גם ב
בקרת כניסה מתקדמת עם SIP SERVER מובנה	 
 	ONVIF -תמיכה מלאה ב
NAS-ים חדשים להקלטה מקומית	 
MXMC מתקדם – מתממשק לכל סוגי המצלמות	 
תוצרת גרמנית	 

MOBOTIX, חברה גרמנית, נחשבת למובילה עולמית בטכנולוגיית מצלמות ה- IP וחלוצת מצלמות המגה פיקסל
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IP מצלמות אבטחה

 
VC8101 דגם  

 	Pinhole 2MP מצלמת
כיסוי פנורמי 180 	 
 	H.264 Onvif -תמיכה ב
 	)Two-Way Audio) full duplex
 	SD-Card הקלטה מקומית ע"ג
 	 Working Temperature: -10°C ~ 50°C

VC8201 דגם        
 	5MP מצלמת
כיסוי 360 	 
 	H.264 Onvif -תמיכה ב
 	)Two-Way Audio) full duplex
 	SD-Card הקלטה מקומית ע"ג
 	Working Temperature: -10°C ~ 50°C

מצלמות סמויות

חברת הייטק בעולם התוכנה שעשתה SPIN-OFF לעולם 	 
IP -מצלמות ה

מערכת הפעלה אחת לכל המצלמות	 
שיפורים מתמידים בתוכנה	 
SNAPSHOTS מההקלטות ללא BLURS! הכי חשוב באבטחה!	 
 	 CGI יודעות לשלוח פקודות ,)IOT מצלמות חכמות )מיני

לבניית תרחישים ישירות מהמצלמה
התממשקות קלה )API ולא  SDK( לכל שו"ב	 

מצלמות עם 10 סוגי אנליטיקות מובנות 	 
 	SMART STREAM -דחיסת וידאו ב H.265+
WDR 140DB HLC/BLC/WDR לפי לוח זמנים	 
 	0.005LUX ועד LUX 0.001 ברמת – STARLIGHT
 	 IP התממשקות מלאה לטלפוניה – SIP/ VOIP SUPPORTED
ב-DIRECT ללא צורך במרכזייה	 
 	MOTORIZED & AUTO FOCUS LENS
 	IP67 & IK10 מצלמות צינור
מצלמות כיפה IK10 ללא חופה	 

מערכות הקלטה מקצועיות עם CMS מתקדם 
ניהול וידאו ברמה גבוה –  מושלם למוקד רואה	 
 	4K DECODE ותומך H.265 תומך דחיסת
 	PLAYBACK, LIVE VIEW ,פתיחת חלונות מרובים -  מפות
 	WIN פתרון הרבה יותר חזק ונכון משרתים מבוססי  -LINUX BASE
התממשקות מלאה לכל סוגי המצלמות בעולם	 
אין הגבלה ל- MP של המצלמה – מחשבה עתידית ללקוח	 
DE WRAPPING – פתיחת מצלמות 360 בהקלטה	 
עד BAY – 640 64 טרה	 
 	STAND ALONE & תצורת שרת פיצה
ניהול SMART SEARCH – לפי EVENTS, VMD, אובייקט שהתווסף, אובייקט שהוצא, טמפר, איבוד פוקוס	 
 	TIME TABLE ששומר את הקבצים לפי BACKUP פיזור יחידות ברחבי הארץ ושרת – BACKUP & FAIL OVER
 	ESATA -הוספת אכסון מקומי עד 40 טרה ב – DIGIARRAY
ISCSI – אכסון ברשת	 
 	CGI – IOT ושליחת פקודות CGI קבלת פקודות – HTTP NOTIFICATION
התממשקות קלה ומהירה לכל שו"ב 	 

מצלמות 2MP/5MP/8MP/12MP ושרתי הקלטה
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קדמת הטכנולוגיה – מרכז מחקר ומידע פנימי	 
פתרון מוכח - מספר 1 בפרויקטים באירופה	 
 	CAT7A 1000/1200MHZ/ CAT8 2000MHZ כבלי
 	CAT6A KEYSTONES
אישורי מעבדה בלתי תלויה DELTA/ETL/CPR לכל המוצרים	 
25 שנות אחריות	 

פתרון נחושת:  
 	 30M ללינק של CAT8 2000MHZ כבלי תקשורת  עד

DATA CENTERS עבור
 	CAT6A KEYSTONES

 	CAT6A FRAMES

 	HIGH DENSITY

 	CAT6A SCREENED CASSETTES

 	CAT6A SCREENED FRAMES

 	PATCH CORDS

 	DELTA/ETL/CPR VERIFIED

        פתרון אופטיקה:
כבלים אופטיים מכל הסוגים – 0S2, OM5, OM1 ועוד	 
סיבי קורנינג	 
חיתוך אורכים לפי פרויקט	 
 	HIGH DENSITY 
 	1U עד 144 סיב ב LC מגשי
 	HIGH DENSITY LC/MTP CASSETTES 
EXCELERATOR – בחירת הכבל/מגשר המתאים	 

תשתיות תקשורת

פתרון מלא, מקצה לקצה בעולם תשתיות התקשורת, נחושת ואופטיקה.
EXCEL NETWORKING מספקת פתרונות ברמת איכות וגימור גבוהה במיוחד ומובילת שוק בתחום תשתיות התקשורת
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ספקי כח  
 	12V ,1A-5A ספקי כח AC/DC

AC/AC ספקי 9V ,1A ומעלה	 

 ספקים ב- 5A כוללים כבל קומקום המתאים לתקן הישראלי	 
 הספקים מאושרים ע"י מכון התקנים וע"י בזק	 

ציוד תקשורת מחשבים וטלפוניה  
כבלים וציודי תקשורת מחשבים וטלפוניה )מאושרים ע"י בזק(	 
 	DELTA עם אישורי מעבדה בלתי תלויה CAT5E, CAT6, CAT7, CAT7A

כבלי פיקוד, ספקי כוח, ארונות תקשורת, גובים	 

אביזרי תקשורת מחשבים  
 	CAT5E ,CAT6 CAT7 -פאטצ' פאנלים ומילואות
 	CAT5E ,CAT6 ,CAT7 -קיסטונים
מגשרים	 

ציוד בדיקה  
ציוד בדיקה לטלפוניה ולויין	 
 	IP ציוד בדיקה למצלמות אנלוגיות ומצלמות

כבלי RF וכבלים אופטיים  
 	)HOT&YES מאושרים ע"י( RF כבלים וציודי תקשורת בתדרי רדיו
כבלים 75 אום, מגשרים, כלי עבודה ומחברים, ציוד אקטיבי ופסיבי	 
כבלים אופטיים מכל הסוגים – SM, MM, OM3, OM4, FIG8 ועוד	 

IPTV  
פתרונות IPTV לכלל האוכלוסייה בישראל: ערבים, רוסים, 	 

צרפתים ועוד
מקליטי IPTV חכמים	 

מוצרי תקשורת נוספים



מקרני לייזר
מקרני אולמות וחדרי ישיבות גדולים 
מקרני חדרי ישיבות וכיתות

מקרני טווח קצר 
  4K NATIVE-מקרני קולנוע ביתי
פתרונות חיווט וגישור

ים
רנ

מק
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LW820ST :דגם  

מקרן לייזר טווח קצר	 
 	 ANSI Lumens 3600 :עוצמת הארה
 	FHD -1280 טבעית, תמיכה בx800 :רזולוציה
יחס ניגודיות: 100,000:1 	 
 	20W X 1 :רמקולים
 	ECO מנורה: 20,000-25,000 שעות עבודה במצב
 	BLUECORE - DLP טכנולוגיית לייזר מבוססת
עדשה 0.45 	 
 	Lan control

מקרני לייזר

              
LU950 :דגם         

 	 ANSI Lumens 5000 :עוצמת הארה
 	1920x1200 WUXGA :רזולוציה
20,000 שעות תאורה ללא מנורה 	 
יחס ניגודיות: 100,000:1	 
 	 X 1.6 עדשה 1.4-2.2 זום
תיקון KEYSTONE אופקי ואנכי 	 
 	 Lan Shift
HDbaseT מובנה 	 
 שליטה ברשת ואפשרות תמיכה	 

חיבור אלחוטי 
עמידות גבוהה לאבק 	 
עבודה 360° 	 

        
LU951ST :דגם        

טווח קצר עוצמתי	 
 	 ANSI Lumens 5000 :עוצמת הארה
 	1920x1200 WUXGA :רזולוציה
20,000 שעות תאורה ללא מנורה 	 
יחס ניגודיות: 100,000:1	 
עדשה 0.81-0.9 	 
תיקון KEYSTONE אופקי ואנכי 	 
 שליטה ברשת ואפשרות תמיכה	 

בחיבור אלחוטי 
עמידות גבוהה לאבק 	 

      
  LH890UST :דגם       

אולטרה טווח קצר לייזר 	 
 	 ANSI Lumens 4000 :עוצמת הארה
 	FULL HD 1920x1080 :רזולוציה
20,000 שעות תאורה ללא מנורה 	 
יחס ניגודיות: 100,000:1	 
עדשה 0.23	 
תיקון KEYSTONE אופקי ואנכי 	 
 שליטה ברשת ואפשרות תמיכה	 

בחיבור אלחוטי 
עמידות גבוהה לאבק 	 

מקרני לייזר מתקדמים עם מעל ל-20,000 שעות עבודה. 
מתאימים לעבודה מאומצת 24/7.
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LH720  :דגם       

 	 ANSI Lumens 4000 :עוצמת הארה
 	FULL HD 1080x1920 :רזולוציה
20,000 שעות תאורה ללא מנורה 	 
יחס ניגודיות: 100,000:1	 
 	 X 1.5 עדשה 1.4-2.2 זום
תיקון KEYSTONE אופקי ואנכי 	 
 	Lan Shift
שליטה ברשת ואפשרות תמיכה 	 

בחיבור אלחוטי 
עמידות גבוהה לאבק 	 
עבודה 360° 	 

       
LU9915/9715/LU9235  :דגם       

מקרן לייזר עם עדשות מתחלפות	 
 	ANSI Lumens 6000/8000/10,000 :עוצמת הארה
 	 1920x1200 :רזולוציה
יחס ניגודיות: 100,000:1	 
 	ECO מנורה: 20,000-85,000 שעות עבודה במצב
 	BLUECORE - DLP טכנולוגיית לייזר מבוססת
עדשות מתחלפות )8 סוגים שונים כולל 	 

עדשת מראה(
חיבור SDI  וחיבורים נוספים )בהתאם לדגם(	 
תיקון KEYSTONE  אופקי ואנכי	 
עבודה 24/7 במצב אופקי ואנכי 	 
 	Leans  Shift
 	 HDBaseT (RJ45 for Video and Audio Display(
 	Lan control

        
LK970  :דגם        

 	 4K מקרן לייזר עם רזולוציה טבעית
 	ANSI Lumens 5000 :עוצמת הארה
 	3840X2160 XPR ,4 טבעיתK :רזולוציה
יחס ניגודיות: 100,000:1 	 
 	ECO מנורה: 20,000-70,000 שעות עבודה במצב
 	BLUECORE - DLP טכנולוגיית לייזר מבוססת
 	X1.5 עדשה 1.4-2.2 זום
עבודה 24/7 במצב אופקי ואנכי 	 
 	 Lan Shift
תיקון KEYSTONE  אופקי ואנכי	 
 	Hdbaset (RJ45 for Video And Audio Display(
 	Lan Control
 	  Leans Shift
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מקרני אולמות וחדרי ישיבות גדולים

     
SU754 :דגם        

 	ANSI Lumens 4700 :עוצמת הארה
 	 1200X1920 :רזולוציה
יחס ניגודיות: 13,000:1	 
 	x1.5 יחס עדשה מיוחד 1.39~2.09 זום
 	10W X 1 :רמקולים
 	HDMI 2 כניסת
כניסת רשת	 
תיקון KEYSTONE אופקי ואנכי	 

     
SH753 :דגם         

 	ANSI Lumens 4300 :עוצמת הארה
 	 1920X1080 :רזולוציה
יחס ניגודיות: 13,000:1	 
 	x1.5 יחס עדשה מיוחד 1.39~2.09 זום
 	10W X 1 :רמקולים
 	HDMI 2 כניסת
כניסת רשת	 
תיקון KEYSTONE אופקי ואנכי	 

     
MH750 :דגם        

 	ANSI Lumens 4500 :עוצמת הארה
 	1920X1080 :רזולוציה
יחס ניגודיות: 11,000:1	 
משקל: 3.7 ק"ג	 
 	10W X 1 רמקולים
מנורה: 3,500 שעות עבודה	 
 	HDMI 2 כניסות

       
MH550 :דגם       

 	ANSI Lumens 3300 :עוצמת הארה
 	1920X1080 :רזולוציה
יחס ניגודיות: 10,000:1	 
משקל: 2.3 ק"ג	 
 	2W X 1 :רמקולים
מנורה: 4,000 שעות עבודה	 
מתאים גם לקולנוע ביתי וגם כמקרן data בזכות מעבד 	 

תמונה חדש ואיכותי

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

    
 SU922 :דגם        

 	ANSI Lumens 5000 :עוצמת הארה
 	 1920X1200 :רזולוציה
יחס ניגודיות: 3000:1	 
משקל: 4.9 ק"ג	 
 	10W X 1 :רמקולים
 מנורה: 2,500	 

שעות עבודה
 	 HDMI 2 כניסות
כניסת רשת 	 
 	USB כניסת
 	X 1.6 זום
 	Leans  Shift
תיקון KEYSTONE אופקי ואנכי	 
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 MW612 :דגם  

 	ANSI Lumens 4000 :עוצמת הארה
 	FHD -1280 תמיכה בx800 :רזולוציה
יחס ניגודיות: 20,000:1	 
מנורה: 15,000 שעות עבודה	 
תמיכה בדונגל אלחוטי )רכישה נפרדת(	 
 	 HDMI 2 כניסת
 	 HML -תמיכה ב

     
 MX611 :דגם        

 	ANSI Lumens 4000 :עוצמת הארה
 	FHD -1024 תמיכה בx768 :רזולוציה
יחס ניגודיות: 20,000:1	 
מנורה:  15,000 שעות עבודה תמיכה 	 

בדונגל אלחוטי )רכישה נפרדת(
 	 HDMI 2 כניסת
 	 HML -תמיכה ב

    
 SW752 :דגם       

 	ANSI Lumens 4700 :עוצמת הארה
 	 1280x720 רזולוציה
יחס ניגודיות : 13,000:1	 
 	 X 1.5 יחס עדשה מיוחד 1.46~2.2 זום
 	10W X 1 :רמקולים
 	HDMI 2 כניסות
כניסת רשת 	 
תיקון KEYSTONE אופקי ואנכי	 

מקרני אולמות וחדרי ישיבות גדולים

      
 SX751 :דגם       

 	ANSI Lumens 4300 :עוצמת הארה
 	 1024X768 רזולוציה
יחס ניגודיות : 13,000:1	 
 	X 1.5 יחס עדשה מיוחד 1.8-2.7 זום
 	10W X 1 :רמקולים
 	HDMI 2 כניסות
כניסת רשת 	 
תיקון KEYSTONE אופקי ואנכי	 

       
 SX920 :דגם        

 	ANSI Lumens 5000 :עוצמת הארה
 	 1024X768 :רזולוציה
יחס ניגודיות: 5000:1	 
משקל: 4.9 ק"ג	 
 	10W X 2 :רמקולים
מנורה: 2,500 שעות עבודה	 
 	 HDMI 2 כניסות
כניסת רשת 	 
 	USB כניסת
 	X 1.6 זום
 	Leans  Shift
תיקון KEYSTONE אופקי ואנכי	 

     
 SW921 :דגם        

 	ANSI Lumens 5000 :עוצמת הארה
 	 1280x800 :רזולוציה
יחס ניגודיות: 5000:1	 
משקל: 4.9 ק"ג	 
 	10W X 2 :רמקולים
מנורה: 2,500 שעות עבודה	 
 	 HDMI 2 כניסות
כניסת רשת 	 
 	USB כניסת
 	X 1.6 זום
 	Leans  Shift
תיקון KEYSTONE אופקי ואנכי	 
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  MS 531 :דגם  

 	ANSI Lumens 3300 :עוצמת הארה
רזולוציה: 800x600 טבעית	 
יחס ניגודיות: 15,000:1	 
משקל: 2.3 ק"ג	 
 	W2 X 1 :רמקולים
מנורה: 5000 שעות עבודה	 
 	HDMI 2 כניסות
 	 VGA כניסת

   
 MX 528 :דגם       

 	ANSI Lumens 3300 :עוצמת הארה
 	XGA 1024X768 :רזולוציה
יחס ניגודיות: 13,000:1	 
משקל: 1.9 ק“ג	 
 	2W X 1 :רמקולים
מנורה: 10,000 שעות עבודה	 
 	 HDMI כניסת

 
 MW550 :דגם        

 	ANSI Lumens 3600 :עוצמת הארה
 	WXGA 1280X800 :רזולוציה
יחס ניגודיות: 13,000:1	 
משקל: 2.3 ק"ג	 
 	2W X1 :רמקולים
מנורה: 15,000 שעות עבודה	 
 	HDMI 2 כניסות

    
 MX604/MX550 :דגם       

 	ANSI Lumens 3600 :עוצמת הארה
רזולוציה: 1024x768 טבעית	 
יחס ניגודיות: 20,000:1	 
משקל:2.3 ק"ג	 
 	2W X 1 :רמקולים
מנורה: 5000 שעות עבודה	 
 	 HDMI 2 כניסות
 	VGA כניסת

             
 MX570 :דגם       

 	LAN
 	ANSI Lumens 3200 :עוצמת הארה
רזולוציה: 1024x768 טבעית	 
יחס ניגודיות: 15,000:1	 
 	x1.3 יחס עדשה 1.51~1.97 זום
שליטה ובקרה עם LAN ותוכנה ייעודית	 
משקל: 1.9 ק"ג	 
 	10W X 1 :רמקולים
מנורה: 5000 שעות עבודה	 
 	 HDMI  כניסת
 	VGA כניסת

מקרני חדרי ישיבות וכיתות
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מקרני טווח קצר

    
MX819ST :דגם       

 	ANSI Lumens 3000 :עוצמת הארה
רזולוציה: 1024X768 טבעית, תמיכה 	 

FHD -ב
יחס ניגודיות: 13,000:1	 
משקל: 2.3 ק"ג	 
עדשה 0.6 למסך גדול מטווח קצר	 
 	HDMI כניסת
 	VGA כניסת

     
MW826ST :דגם        

 	ANSI Lumens 3400 :עוצמת הארה
רזולוציה: 1280X720 טבעית, תמיכה 	 

  FHD -ב
יחס ניגודיות: 13,000:1	 
משקל: 2.3 ק"ג	 
עדשה 0.45 למסך גדול מטווח קצר	 
 	HDMI 2 כניסות
 	VGA כניסת

    
MX631ST :דגם       

 	ANSI Lumens 3200 :עוצמת הארה
 	XGA 1024X768 :רזולוציה
יחס ניגודיות: 13,000:1	 
עדשה 0.9~1.08	 
משקל: 2.6 ק“ג	 
 	10W X 1  :רמקולים
מנורה: 10,000 שעות עבודה	 
 	USB כניסת
 	 HDMI 2 כניסות

  
MX842UST :דגם      

הקרנה צמודת קיר	 
 	ANSI Lumens 3000 :עוצמת הארה
 	XGA 1024X768 :רזולוציה
יחס ניגודיות: 3,000:1	 
משקל: 5.8 ק“ג	 
 	10W X 2  :רמקולים
מנורה: 5,000 שעות עבודה	 
 	USB כניסת
כניסה למיקרופון	 
כניסת רשת	 

\     
TH671 :דגם        

 	 ANSI Lumens 3000 :עוצמת הארה
 	 1080p 1920x1080 :רזולוציה
יחס ניגודיות: 10,000:1	 
עדשה 0.69~0.83	 
אפשרות תמיכה בחיבור אלחוטי 	 
 	HDMI 2 כניסות
מתאים גם כמקרן בייתי 	 

     
MW855UST :דגם        

 	ANSI Lumens 3500 :עוצמת הארה
 	WXGA 1280 X 800 :רזולוציה
יחס ניגודיות: 8,000:1	 
משקל: 5 ק"ג	 
 	10W X 1 רמקולים
מנורה: 7,000 שעות עבודה	 
 	HDMI כניסת
כניסת רשת	 
מתקן תלייה ייעודי 	 
 מאפשר כתיבה עם עט יעודי 	 

או עם אצבע
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FULL HD מקרני

 
 W1110 :דגם       

 	 ANSI Lumens 2200 :עוצמת הארה
יחס ניגודיות: 15,000:1	 
 	1920X1080 :רזולוציה
משקל: 3.3 ק"ג	 
 	 Chamber Speaker 1 X 10W :רמקולים

רמקול מיוחד המדמה מערכת סראונד 
מיוחד לסרטים

מנורה: 3500 שעות 	 
 	HDMI 2 כניסות

    
 W2000 :דגם         

 	 ANSI Lumens 2000 :עוצמת הארה
 1920X1080 :רזולוציה

יחס ניגודיות: 15,000:1	 
תקן צבעים חדש REC 709 – יותר צבעים 	 

  HDTV בתמונה תואם סטנדרט
משקל: 3.3 ק"ג	 
 	-Chamber Speaker 2 X 10W :רמקולים 

רמקול מיוחד המדמה מערכת סראונד 
מיוחד לסרטים

מנורה : 3500 שעות 	 
 	MHL כניסת + HDMI 3 כניסות
 	 Auto Vertical & Manual Horizontal ± 300

   
 W3000 :דגם       

 	ANSI Lumens 2000 :עוצמת הארה
 	 1920X1080 :רזולוציה
יחס ניגודיות: 15,000:1	 
תקן צבעים חדש REC 709 – יותר צבעים 	 

  HDTV בתמונה תואם סטנדרט
משקל : 3.3 ק"ג	 
 	-Chamber Speaker 2 X 10W : רמקולים 

רמקול מיוחד המדמה מערכת סראונד 
מיוחד לסרטים

מנורה : 3500 שעות 	 
 	MHL כניסת + HDMI 3 כניסות
 	 Auto Vertical & Manual Horizontal ± 300

4K NATIVE - מקרני קולנוע ביתי

4K
NATIVE  4K NATIVE מקרן קולנוע ביתי  

 TK 800 :דגם       
 	ANSI Lumens 3000 :עוצמת הארה
רזולוציה: 4K 3840 x 2160 8.3 מיליון פיקסלים	 
KEYSTONE אוטומטי 	 
שקט במיוחד	 
תמיכה בתלת מימד 	 
 	 Hyper-Realistic Video Quality with
 	projector-optimized HDR
 	Rec.709 with optimized RGBRGB color wheel
 	BenQ CinematicColor TechnologyTM for supreme colors

קולנוע ביתי - מצבי הקרנה מיוחדים לסרטים

לאודיטוריוםשמתאימה ניוחדת עדשה 
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פתרונות חיווט וגישור

  
CAT6 כבל      

    
USB TO HDMI מתאם        

     
HDMI כבלי        

מגוון אורכים: 10,15 ו- 20 מטרים	   

     
C6 HDMI Extender       

     
C6 HDMI Transmitter       

     
Port KVM Switch 4       

     
CAT5e/6 HDMI Extender       

        
CAT5e/6 HDMI Extender Primium       



מסכים לשימוש עסקי/ביתי
מסכי מחשב לצלמים 
מסכי תצוגה ציבורית
 טלוויזיות 
ממירים דיגיטליים

ם 
ירי

ממ
ם ו

סכי
מ

ים
טלי

יגי
ד
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ֿ     
VA LED 28" מסך       

 GC2870H  :דגם       
 פורמט: 16:9	 
יחס ניגודיות טבעי: 3,000:1 	 
 	 DCR  20,000,000:1 :יחס ניגודיות דינמי
 	 5ms  :זמן תגובה
 	 1920X1080  :רזולוציה
 	 300 cd/m2  :בהירות
זווית צפייה: 178°/178°	 
 	2 D-sub / HDMI1.4   :כניסות
ניתן לתלייה 	 
 TILT  )למטה/למעלה(   15~5- 	 
3 שנות אחריות, איסוף והחזרה מבית הלקוח	 

   
VA LED 32" מסך       

EW3270U :דגם       
 	3840x2160 :רזולוציה
 	HDMI 1.4 / DP/USB TYPE-C :כניסות
חיבור usb – type c מובנה 	 
יחס ניגודיות: 20,000,000:1	 
 	4ms :זמן תגובה
 	 300 cd/m2  :בהירות
 	2w :רמקולים מובנים
תקן VESA לתליה	 
 3 שנות אחריות, איסוף והחזרה	 

מבית הלקוח

      
       מסך "28

EL2870U :דגם       
 	TN :פאנל
 	3840x2160 :רזולוציה
 	HDMI1.4 / DP :כניסות
יחס ניגודיות: 20,000,000:1	 
 	5ms :זמן תגובה
 	 300 cd/m2  :בהירות
 	2w :רמקולים מובנים
 3 שנות אחריות, איסוף והחזרה	 

מבית הלקוח

מסכים לשימוש עסקי / ביתי

 
4K UHD 32" מסך        

PD3200U :דגם        
 	)HDMI מסך מחשב + טלוויזיה במוצר אחד )בחיבור  לממיר
100% של צבע sRGB – דיוק בכל פרט קטן	 
 רזולוציית 4K Ultra HD - איכות תמונה טובה פי 4	 

  3840x2160 , HD מטכנולוגית
יחס ניגודיות: 20,000,000:1	 
 	 350cd/m2  :בהירות ,GTG 4ms :מהירות תגובה
 	DVI-DL / DP1.2 /mDP1.2 / headphone jack / line in :כניסות /יציאות
 	HDMI 2 כניסות
 	5W x 2 רמקולים מובנים
פנל IPS איכותי הכולל זווית צפייה רחבה במיוחד: 1780/1780	 
דק במיוחד, כיוונון גובה, הטייה וסיבוב המסך על צירו	 
 יכולות עיבוד גבוהות, מותאם לעבודה עם תוכנות גרפיות,	 

תוכנות CAD/CAM, עריכת סרטי וידאו ואנימציה
 	VESA אפשרות תלייה על הקיר, תקן
רגל מסתובבת הכוללת כפתורי פיקוד	 
3 שנות אחריות, איסוף והחזרה מבית הלקוח	 

קהל יעד: עסקים, מפתחים, אדריכלים, גרפיקאים, מעצבים, אנימטורים, 
צלמים, גיימרים

    
       מסך "2 3

BL3200PT :דגם       
מסך אידאלי לגרפיקאים ושרטטים	 
 	2560x1440  - 2k  :רזולוציה
 	 300cd/m2  :בהירות
sRGB 100% לצבעים אמתיים 	 
ניתן לעבודה על מסך חצוי וכן במצב אנכי	 
מצב עבודה מיוחדים מתאימים ל-auto cad ולאנימטורים 	 
טכנולוגיית ZeroFlickerTM - מניעת ריצודים 	 
Low Blue Light Mode מוריד אור כחול ושומר על העיניים 	 
בקר להגדרות תצוגה בבסיס רגל המסך 	 
3 כניסות USB +חריץ SD מובנים במסך 	 
 	D-sub / DVI / DP1.2 / HDMI / headphone jack / line in  :כניסות
אפשרות לתלייה על קיר	 
מסגרת דקה, ניתן להצמיד למסך נוסף לתמונה חסרת גבולות	 
3 שנות אחריות, איסוף והחזרה מבית הלקוח	 
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         מסך ״27

GW2780 :דגם        
 	VA with Super Narrow Bezel  :פאנל
 	1920X1080 :רזולוציה
 	D-sub/ DVI / HDMI1.4 / DP :כניסות
יחס ניגודיות: 20,000,000:1	 
 	5ms :זמן תגובה
 	 250 cd/m2  :בהירות
 	2w :רמקולים מובנים
תקן VESA לתליה	 
 3 שנות אחריות, איסוף והחזרה	 

מבית הלקוח

       
מסך LED ״27  
BL2711U :דגם        

 	IPS :פאנל
 	3840x2160 :רזולוציה
 	DVI-DL/HDMI (v1.4)/HDMI (v2.0)/ :כניסות

DisplayPort /usbx4
יחס ניגודיות: 20,000,000:1	 
 	4ms :זמן תגובה
 	 300 cd/m2  :בהירות
 	2w :רמקולים מובנים
תקן VESA לתליה 	 
 	sRGB/Rec. 709  100%
רגל עולה, יורדת ומסתובבת	 
 3 שנות אחריות, איסוף והחזרה	 

מבית הלקוח

             
LED 24מסך ״       

VZ2470H :דגם       
פורמט: 16:9	 
יחס ניגודיות: טבעי   3,000:1	 
 	 DCR  20,000,000:1 :יחס ניגודיות דינמי
 	 4ms  :זמן תגובה
 	 1920X1080 FULL HD  :רזולוציה
 	 250 cd/m2   :בהירות
זווית צפייה: 178°/178°	 
 	 AMVA+ with Super Narrow Bezel  :פאנל
 	 D-sub / HDMI1.4*2 / HEADPHONE JACK  חיבוריות
ספק כוח חיצוני 	 
 TILT  )למטה/למעלה( 5/20 - 	 
3 שנות אחריות, איסוף והחזרה מבית הלקוח	 

     
LED "24 מסך        

GW2470ML / GW2470HM :דגם        
יחס ניגודיות: 12,000,000:1 	 
זמן תגובה: 2MS מתאים גם למי שאוהב לשחק	 
 	FULL HD 1920X1080 :רזולוציה
 	 D-sub / DVI-D :כניסות: יציאות
 	 250 cd/m2 :בהירות
ספק פנימי	 
 	VESA אפשרות תלייה על הקיר תקן
אופציה לרכישת רגל עולה, יורדת ומסתובבת	 
דגם GW2470ML כולל כניסת HDMI ורמקולים	 
3 שנות אחריות, איסוף והחזרה מבית הלקוח	 

     
VA LED 27" מסך        
GW2760HL :דגם        

יחס ניגודיות: 20,000,000:1	 
 מסגרת דקה במיוחד מאפשר חיבור 2	 

מסכים אחד ליד השני 
זווית צפייה: 178°/178°	 
 	FULL HD 1920X1080 :רזולוציה
 	  D-sub/DVI/ HDMI :כניסות/יציאות
 	 300 cd/m2  :בהירות
רמקולים מובנים	 
ספק פנימי	 
 	VESA אפשרות תלייה על הקיר תקן
אופציה לרכישת רגל עולה, יורדת ומסתובבת	 
 3 שנות אחריות, איסוף והחזרה	 

מבית הלקוח

מסכים לשימוש עסקי / ביתי
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 VA LED 22" מסך       
GW2280 :דגם       

 	1920X1080 :רזולוציה
 	D-sub/ DVI /2x HDMI1.4 :כניסות
יחס ניגודיות: 20,000,000:1  	 
 	5ms :זמן תגובה
 	  250 cd/m2  :בהירות
 	2w :רמקולים מובנים
תקן VESA לתליה 	 
 3 שנות אחריות, איסוף והחזרה	 

מבית הלקוח

     
 VA LED 22" מסך        

GW2270 / GW2270HM :דגם        
יחס ניגודיות: 20,000,000:1  	 
פנל VA מקצועי	 
זווית צפייה: 178°/178°	 
 	FULL HD 1920X1080 :רזולוציה
 	D-Sub/ DVI :כניסות/ יציאות
 	  250 cd/m2  :בהירות
ספק פנימי	 
 	VESA אפשרות תלייה על הקיר תקן
אופציה לרכישת רגל עולה, יורדת ומסתובבת	 
דגם GW2270HM כולל כניסת HDMI ורמקולים	 
 3 שנות אחריות, איסוף והחזרה	 

מבית הלקוח

    
LED "17 מסך       
BL702A :דגם       

פורמט מסך: 5:4	 
יחס ניגודיות: 1: 12,000,000	 
זווית צפייה: 160°/170° 	 
 	1280X1024 :רזולוציה
 	D-sub :כניסות/יציאות
 	  250 cd/m2  :בהירות
ספק פנימי	 
 	VESA אפשרות תלייה על הקיר תקן
אופציה לרכישת רגל עולה, יורדת ומסתובבת	 
 3 שנות אחריות, איסוף והחזרה	 

מבית הלקוח

מסכים לשימוש עסקי / ביתי
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        מסך ״27

SW2700PT :דגם        
פורמט: 16:10	 
 	IPS :פאנל
 	2560x1440 :רזולוציה
 	,DVI-DL,HDMI,DP :כניסות 

3XUSB,Card Reader
יחס ניגודיות: 20,000,000:1	 
 	5ms :זמן תגובה
 	 350 cd/m2   :בהירות
ללא רמקולים 	 
תקן VESA לתליה 	 
 	 AdobeRGB, 100% sRGB, USB.Card 99%

Reader,Shading hood
 3 שנות אחריות, איסוף והחזרה	 

מבית הלקוח

    
         מסך "24

SW240 :דגם        
פורמט : 16:10	 
 	IPS : פאנל
 	1920X1080 : רזולוציה
 	DVI,DP,HDMI,USBX6 : כניסות
יחס ניגודיות: 20,000,000:1	 
 	5ms : זמן תגובה
 	 250 cd/m2   :בהירות
ללא רמקולים 	 
תקן VESA לתליה 	 
 	 Adobe RGB , 100% sRGB,.Palette 99%

 Master Element  S/W
רגל עולה ויורדת	 
 3 שנות אחריות, איסוף והחזרה	 

מבית הלקוח

 
       מסך "27

SW271 :דגם       
פורמט: 16:9	 
 	IPS :פאנל
 	3840x2160 :רזולוציה
 	,HDMI (V.2)X2,DPX1 :כניסות 

USB TYPE C,3xUSB.Card Reader
יחס ניגודיות: 20,000,000:1	 
 	5ms :זמן תגובה
 	 350 cd/m2   :בהירות
ללא רמקולים 	 
תקן VESA לתליה 	 
 	 AdobeRGB, 100% sRGB, USB.Card 99%
 	Reader,USB TYPE- CShading hood
 3 שנות אחריות, איסוף והחזרה	 

מבית הלקוח

מסכי מחשב לצלמים

    
        מסך "32

SW320 :דגם        
פורמט: 16:9	 
 	IPS :פאנל
 	3840x2160 : רזולוציה
 	HDMI (V.2) :כניסות

,X2,DPX1,MINI DP 

3xUSB.Card Reader
יחס ניגודיות: 20,000,000:1	 
 	5ms :זמן תגובה
 	 350 cd/m2   :בהירות
ללא רמקולים 	 
תקן VESA לתליה 	 
	 99% Adobe RGB, 

 100% sRGB, USB.Card Reader,

USB TYPE- CShading hood
 3 שנות אחריות, איסוף והחזרה	 

מבית הלקוח
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פאנלים איכותיים במיוחד	 
 	FULL HD, 4K :טכנולוגיות מגוונות
מגוון גדלים החל מ- "43 ועד "84	 
כניסות ויציאות: HDMI, USB, VGA ועוד	 
עיצוב דק ויוקרתי	 
3 שנות אחריות 	 

מסכי תצוגה ציבורית
מסכי שילוט דיגיטלי

מגוון רחב של מסכי תצוגה ציבורית תוצרת BENQ, המתאימים לכל סביבה ציבורית אשר 
זקוקה למסך שיפעל בתנאי עבודה סביב השעון.

מתאים ל: חנויות, רשתות שיווק אופנה ומסחר, בתי מלון, בתי חולים ומרפאות, שדות תעופה וכו'.

 
        מסך ״75

ST750K :דגם        
 	UHD 3840x2160 pixels :רזולוציה
 	450nits :בהירות
ניגודיות: 1200:1	 
תוכנת שילוט דיגיטלי מובנת 	 
תמיכה בהצגת מצגות מובנת 	 
שליטה בריבוי מסכים ושרשור 	 
עבודה 24/7 אופקי\אנכי	 

 
       

        מסך ״86
ST860K :דגם        

 	UHD 3840x2160 pixels :רזולוציה
 	400nits :בהירות
ניגודיות: 1200:1	 
תוכנת שילוט דיגיטלי מובנת 	 
תמיכה בהצגת מצגות מובנת 	 
שליטה בריבוי מסכים ושרשור 	 
עבודה 24/7  אופקי\אנכי	 

 
        מסך ״65

ST650K :דגם        
 	UHD 3840x2160 pixels :רזולוציה
 	450nits :בהירות
ניגודיות: 1200:1	 
תוכנת שילוט דיגיטלי מובנת 	 
תמיכה בהצגת מצגות מובנת 	 
שליטה בריבוי מסכים ושרשור 	 
עבודה 24/7 אופקי\אנכי	 

 
        מסך ״55

ST550K :דגם        
 	UHD 3840x2160 pixels :רזולוציה
 	350nits :בהירות
ניגודיות: 1200:1	 
תוכנת שילוט דיגיטלי מובנת 	 
תמיכה בהצגת מצגות מובנת 	 
שליטה בריבוי מסכים ושרשור 	 
עבודה 24/7 אופקי\אנכי	 

 
        מסך "43

ST430K :דגם        
 	UHD 3840x2160 pixels :רזולוציה
 	380nits :בהירות
ניגודיות: 1200:1	 
תוכנת שילוט דיגיטלי מובנת 	 
תמיכה בהצגת מצגות מובנת 	 
שליטה בריבוי מסכים ושרשור 	 
עבודה 24/7 אופקי\אנכי	 
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        מסך ״75

IFP RP750K :דגם        
 	UHD 3840x2160 pixels :רזולוציה 
 	330nits :בהירות
ניגודיות: 1200:1	 
 	IR טכנולוגיית מגע
20 נקודות מגע 	 
זכוכית מחוסמת 	 
רמקולים מובנים חזקים 	 
פיתרון מובנה )לא תוסף( 	 
מערכת הפעלה אנדרויד מובנת עם תוכנות חינוך מובנות 	 

       
מסך ״86  

IFP RP860K :דגם        
 	UHD 3840x2160 pixels :רזולוציה
 	330nits :בהירות
ניגודיות: 1200:1	 
 	IR טכנולוגיית מגע
20 נקודות מגע 	 
זכוכית מחוסמת 	 
רמקולים מובנים חזקים 	 
פיתרון מובנה )לא תוסף( 	 
מערכת הפעלה אנדרויד מובנת עם תוכנות חינוך מובנות 	 

     
        מסך ״65

IFP RP653K :דגם        
 	UHD 3840x2160 pixels :רזולוציה
 	450nits :בהירות
ניגודיות: 1200:1	 
 	IR טכנולוגיית מגע
10 נקודות מגע 	 
זכוכית מחוסמת 	 
רמקולים מובנים חזקים 	 
פיתרון מובנה )לא תוסף( 	 
מערכת הפעלה אנדרויד מובנת 	 

עם תוכנות חינוך מובנות

 
        מסך ״65

IFP RP654K :דגם        
 	UHD 3840x2160 pixels :רזולוציה
 	350nits :בהירות
ניגודיות: 1200:1	 
 	IR טכנולוגיית מגע
20 נקודות מגע 	 
זכוכית מחוסמת 	 
רמקולים מובנים חזקים 	 
פיתרון מובנה )לא תוסף( 	 
מערכת הפעלה אנדרויד מובנת 	 

עם תוכנות חינוך מובנות 

 
             

       מסך "55
IFP RP553K :דגם       

 	UHD 3840x2160 pixels :רזולוציה
 	350nits :בהירות
ניגודיות: 1200:1	 
 	IR טכנולוגיית מגע
10 נקודות מגע 	 
זכוכית מחוסמת 	 
רמקולים מובנים חזקים 	 
פיתרון מובנה )לא תוסף( 	 
מערכת הפעלה אנדרויד מובנת 	 

עם תוכנות חינוך מובנות

מסכי תצוגה ציבורית
מסכי מגע 
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מ טלוויזיות

סאונד בר

 	4K ,טלוויזיות חכמות ,LED טכנולוגיות מגוונות - טלוויזיות
 	ANDROID 7.0 מערכת הפעלה
טיונר T2 עידן פלוס	 
מגוון גדלים החל מ- "32 ועד "75	 
בעלות מסך דק בעיצוב יוקרתי	 
מבחר של כניסות / יציאות )VGA, HDMI, USB  ועוד(	 
3 שנות אחריות בבית הלקוח עפ"י תקנון החברה	 

 מגוון רחב של טלוויזיות תוצרת  
המסופקות עם אחריות מלאה ובמגוון אפשרויות:

 מגוון מוצרי סאונד בר תוצרת 
המתאימים לכל סוגי הטלוויזיות

         
חיבור חוטי ואלחוטי	 
 	BLUETHOOT חיבור
ניתן לתליה	 
ניתן להניח מתחת לטלוויזיה	 
 	AUX + COAX + OPTICAL + RCA חיבור
איכות שמע גבוה במיוחד	 
עיצוב חדשני ויוקרתי	 
שנה אחריות	 

SMARTV4K

4K1.

SMART2.

75"- 32"3.
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       ממיר דיגיטאלי HD לטלוויזיה

INNOVA MSTAR T2-HD :דגם       
 	HD לקליטת שידורי Full HD מעבד
טיונר T2 מותאם לדרישות עידן+ לקליטת הערוצים 	 

החדשים, איכותי וחזק לקליטה מוגברת בתוך הבית
 	FHD לצפייה באיכות HDMI יציאת
יציאת RCA אנלוגית להתחברות לטלוויזיות ישנות יותר	 
אפשרות הקלטת תוכנית וצפייה בערוץ אחר בו זמנית	 
 	EPG אפשרות תזמון הקלטות דרך
 	Time Shifting

USB – מותאם לחיבור Disk On Key וכן HDD חיצוני	 
אפשרויות מולטימדיה כגון: צפייה בסרטים, ניגון שירים 	 

ותמונות דרך HDD חיצוני
 	MKV, MP4 :כגון HD תמיכה בקבצי
תמיכה בכתוביות	 
תמיכה בכל השפות לרבות עברית, אנגלית, ערבית וכו	 
תצוגת LED מלאה	 
שליטה מלאה על הממיר באמצעות לחצנים שעל הממיר	 

     
        ממיר לשירותי IP-TV & VOD מהאינטרנט

 MAG275 / MAG254 / MAG256 :דגם        
ממיר IP-TV מתקדם	 
 	RTP/HTTP/RTSP/ יכולת הרצת מקורות שידור מהרשת

UDP/IGMP
אפשרות הקלטה ממקורות השידור השונים לרשימה 	 

אחת
דפדפן מובנה עם תמיכה בג'אווה ומנהל הורדות	 
DLNA - סטרימר מובנה שיודע למשוך סרטים/שירים/	 

תמונות מהרשת הביתית או מהתקן המחובר ישירות
משחקים מובנים	 
גישה לתכנים מקוונים כמו יוטיוב ופיקסה	 
אפשרות לטיונר עידן +	 
אפשרות לצפייה בתכני 4K )בממירי MAG256 ומעלה(	 

ממירים דיגיטליים



אביזרים נלווים לסלולר
אביזרים נלווים למחשב
סוללות
רמקולים ומערכות שמע
מכשיר הגברה וקשר

לה
 ק
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זרי
אבי

ו
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UD320 :דגם
זיכרון 3 ב- 1 לטלפון חכם 	 
 	USB 2.0
 	OTG
 	USB מיקרו

UC370 :דגם
 	USB-C & USB A3.1

UC350 :דגם
 	USB-C & USB 3.1

AI920 :דגם
זיכרון לאייפון )מאושר אפל(	 

אביזרים נלווים לסלולר
מגוון רחב של דיסק און קי המתאים לכל סוגי הניידים

)64MB מגיע בנפחים שונים ומגוונים )עד
דיסק און קי
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מתאמים עם חיבורים שונים: HDMI/ VGA / USB 3.1 ועוד	 
כבלים לניידים בצבעים שונים	 

USB-C To VGA HDMI כבלים למטענים חכמים 2 ב- 1מתאמים
מתאמים 

 	)USB-C HUB ) HDMI , USB 3.1

מגוון רחב של סוללות הטענה לטלפונים חכמים	 
מתאים לכל סוגי הניידים	 
בעלי תאורת לד 	 
מגיעים בנפחים שונים	 

סוללת טעינה בעיצוב מודרני  
 	 10,000 MAH

סוללת טעינה מעוצבת
דקה במיוחד	 
דגם מנהלים	 
 	 5,100 MAH 

סוללת חירום מוקשחת
 	 16,750 MAH  

סוללה מוקשחת
כוללת תאורת לד מובנת    	 
 	 8,000 MAH

סוללות חירום לטעינה

כבלים ומתאמים

אביזרים נלווים לסלולר
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סט מקלדת, עכבר ואוזניות   
דגם: קומבו   

מקלדת ממברנית ARES MI מוארת בתאורת 	 
נאון ב-7 צבעים שונים כולל אפקטים

6 מקשי מולטימדיה	 
אורך כבל 1.5 מטר	 
 	ZEUS E2 ,3200DPI עכבר דגם
אוזניות דגם EROS E1 כולל מיקרופון מובנה	 
אלמנט 40 מ"מ	 
 	RGB תאורת

סט מקלדת ועכבר   
ARES V2 :דגם  

מקלדת ממברנית מוארת	 
מקשי מולטימדיה קיצורי דרך 	 

מודגשים
מקשי WASD מובלטים  	 
עכבר DEMETER 3200DPI מואר	 

סט מקלדת, עכבר ופד לעכבר   
ARES V2 :דגם  

 	Mem-chanical Miracle מקלדת
מתג איכותי נוח ומהיר	 
 תאורת לד ברמות בהירות נשלטות	 

ומקשי מולטימדיה מקוצרים
עמידה לנוזלים )לפי הגדרות יצרן(	 
 	 ZEUS E2 עכבר דגם
 	3200DPI
תאורת לד	 
משקל 105 גרם	 
 	  NON SLIP  - פד עכבר לא מחליק

מקלדת מכנית 7 צבעים  
HERMES M1 :דגם  

תאורת לד 7 צבעים	 
 	WRIST REST  מנח יד
 	256K זיכרון מובנה
 	ROLLOVER 21 מקשי
 	1000Hz
מקשי מקרו 	 
6 פרופילים לניהול	 
מצב תקיפה מוכן	 
 תוכנת HERA למצבי תאורה	 

שונים וניהול

RGB מקלדת מכנית  
HERMES P1 :דגם  

תאורת RGB נשלטת	 
 	WRIST REST מנח יד
 	72K זיכרון מובנה
 	ROLLOVER 21 מקשי
מקשי מקרו 	 
6 פרופילים לניהול	 
מצב תקיפה מוכן	 
תוכנת HERA למצבי תאורה 	 

שונים וניהול
משקל 1.56 ק"ג	 
אורך כבל  1.8 מטר 	 

מקלדת מכנית   
 RGB אופטית

HERMES P2 :דגם  
תוכנת HERA למצבי 	 

תאורה שונים וניהול
אורך כבל 1.8 מטר מוזהב	 
 	72K זיכרון מובנה
משקל 1.1 ק"ג	 

מקלדת מכנית 7   
 RGB צבעי

HERMES E2 :דגם  
בעלת מסגרת ממתכת	 
 	1000Hz
תוכנת HERA למצבי 	 

תאורה שונים
מקלדת ארגונומית קצרה 	 

87 מקשים
משקל 0.675 ק"ג	 
אורך כבל 1.5 מטר	 

אביזרים נלווים למחשב
כסאות ושולחנות גיימרים

מקלדות מכניות

כסאות לגיימרים  
כסאות נוחים במיוחד 	 
בעלי בוכנת גז	 
 זווית שכיבה עד	 

150מעלות
 	4D ידיות
בסיס רחב	 
בעלי כריות ראש וגב	 
 	RGB תאורת 

 מובנית בכיסא 
בדגמי הפרמיום

שולחן גיימרים   
RGB עם תאורת  

DAEDALUS :דגם  
עשוי משילדת אלומיניום ועץ	 
בנוי בצורה ארגונומית ומותאם 	 

למבנה הגוף ולישיבה ממושכת
משטח עבודה ייחודי המותאם 	 

למקלדת ועכבר
כולל אוגדן כבילה	 
גובה ניתן לכיוונון	 
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אוזניות פול קאפ 7.1  
HEPHAESTUS P1 :דגם  

חיבור USB מוזהב	 
יחידת רטט 30 מ"מ	 
אלמנט 50 מ"מ	 
 	RGB תאורת לד
קירור מובנה	 
 	Omnidirectional מיקרופון
בקר מרחוק מובנה	 
אורך כבל 1.8 מטר  	 

אוזניות פול קאפ   
 HEPHAESTUS E1 :דגם  

יחידת רטט 30 מ"מ	 
אלמנט 50 מ"מ	 
 	RGB תאורת לד
קירור מובנה	 
 	Omnidirectional מיקרופון
בקר מרחוק מובנה	 
אורך כבל  1.8 מטר 	 
חיבור USB לתאורה וחיבור 	 

3.5 מ"מ לאודיו 

אוזניות פול קאפ    
  HEBE E1 :דגם  

אלמנט 40 מ"מ	 
 	RGB תאורת לד
 	Omnidirectional מיקרופון
בקר מרחוק מובנה	 
אורך כבל 2 מטר   	 

אוזניות פול קאפ     
  EROS M1 :דגם  

אלמנט 50 מ"מ	 
 	RGB תאורת לד
 	Omnidirectional מיקרופון
אורך כבל 1.8מטר	 
חיבור USB מוזהב  	 

אוזניות פול קאפ    
  HEBE P1 :דגם  

 	HERA תמיכה ע"י תוכנת
תומך בסראונד 7.1	 
עובד עם כל הקונסולות 	 

משחק
אלמנט 53 מ"מ	 
מסנן רעשים	 
מיקרופון עם מירכוז קול	 
שלט לשליטה בסאונד 	 
חיבורי 3.5 מ"מ	 

עכבר חוטי/אלחוטי נטען  
HERMES M1 :דגם  

שכבת תאורת RGB כפולה	 
7 מקשים חכמים מנוהלים ע"י 	 

HERA תוכנת
 	10800DPI עד
אורך כבל 1.8מטר )גם מטען(	 
כולל משקולות 	 
משקל עד 126 גרם	 

4000DPI עכבר אופטי מואר  
OUREA E1 :דגם  

שליטה מוחלטת	 
4 משקולות ניתנות להחלפה	 
אורך כבל 1.5 מטר 	 
משקל 115-135גרם	 

12000DPI עכבר אופטי  
ZEUS P1 :דגם  

 	RGB תאורת
 	HERA שליטה דרך תוכנת
שמונה מקשים חכמים	 
עיצוב ארגונומי	 
אורך כבל 1.8 מטר	 
משקל 125 גרם 	 

פד עכבר רחב למקלדת ועכבר  
פד עכבר מקצועי	 
 	 Honeycomb תפירה איכותית מבד
 	NON SLIP - לא מחליק
גודל: 900*300*3 מ"מ )אורך*רוחב*עובי(	 

7000DPI עכבר אופטי  
ZEUS M1 :דגם  

 	RGB תאורת
 	HERA שליטה דרך תוכנת
כולל משקולות  	 
שמונה מקשים חכמים	 
עיצוב ארגונומי	 
אורך כבל 1.8 מטר 	 
משקל 125-115 גרם	 

3200DPI עכבר אופטי  
ZEUS E1 :דגם  

תאורת לד	 
 	HERA שליטה דרך תוכנת
כולל משקולות  	 
6 מקשים חכמים	 
עיצוב ארגונומי	 
אורך כבל 1.8מטר	 
משקל 125 גרם 	 

אביזרים נלווים למחשב
עכברים

אוזניות
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אלקטרוניקה קלה

V13 דגם
  VDA460616 :מק"ט

V-312 דגם
   VDA460716 :מק"ט

V-675 דגם
 VDA460016 :מק"ט

V-10 דגם
 VDA461016 :מק"ט

   VBA410604 :מק"ט
)C(2 יחידות 2P)AA(4 יחידות

    VBA411402 :מק"ט
)D( 2P 2 יחידות

    VBA412002 :מק"ט
)AAA(4 יחידות

   VBA410304 :מק"ט

    VGA567031 :מק"ט

מארז סוללות נטענות
4xAAA800MA

CR123 ליתיום
    VEG620500 :מק"ט

 2xAA זוג סוללות 
ליתיום

    VBA410610 :מק"ט    VGA56756404 :מק"ט

 מארז סוללות נטענות
2600MAx4      AA

סוללות

1 יחידה 
 Lithium CR2)V3(

 VEA620600 :מק"ט
    VBA410610 :מק"ט

)AA/AAA(10 יחידות

    VIA57642 :מק"ט

1P 9(1 יחידהV(
    VBA402200 :מק"ט

סוללות שמיעה

AA מטען + 4 סוללות
2600MAx4
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מכשירי הגברה וקשר

בידורית בלוטוס
KR401/402 :דגם

 	1000W p.m.p.o :עוצמה
 תחום תדרים:	 

150Hz-15KHz
 חיבורים:	 

Disk On Key+SD+AUX
כולל מיקרופון	 
מצב אקו	 

בידורית בלוטוס
KA403/KA404 :דגם

מיקרופון חוטי	 
שליטה על עוצמת המיקרופון	 
שליטה על אפקט אקו	 
 	USB כניסת
 	SD כניסת מיקרו
 	AUX AUDIO INPUT כניסת
איקוולייזר 4 מצבים קבועים	 
רדיו דיגיטלי + תחנות קבועות	 
 מגיע בשני צבעים שחור משולב	 

אדום, שחור משולב כחול

מערכת סאונד קריוקי
CARS  FROZEN, SOFIA

ADS-10, 11, 12 :דגם
 	1000W p.m.p.o :עוצמה
 תחום תדרים:	 

150Hz-15KHz
 חיבורים:	 

Disk On Key+SD+AUX
כולל מיקרופון	 
מצב אקו	 

SKM ווקי טוקי
מתאים לטיולי שטח, אירועי ענק, הופעות, 
הפקות טלוויזיה וקולנוע, כנסים, תערוכות 

וטיולים בארץ בחו"ל מחסנים ותקשורת 
מקומית זמינה ומהירה לעסקים.

3 ערוצי שידור	 
2 נורות לד לבחינת התדר	 
5 קילומטרים של קליטה	 
מצב שינה לשמירה על אנרגיית סוללות	 
המכשיר אינו כולל סוללות	 

BT מגבר חגורה
+ מיקרופון

רדיו דיגיטלי מובנה	 
אנטנה לקליטה מושלמת	 
תופסן אחיזה לחגורה	 
 	BT
מיקרופון מדונה	 
עוצמה גבוהה במיוחד ולאורך זמן	 
סוללת ליתיום	 

בידוריות חכמות ״12/״15
 	W RMS40 עוצמה
מיקרופון אלחוטי	 
 שליטה חכמה על הרמקול כולל הפרדת	 

SPEAKER PRO צלילים דרך אפליקציית
 	BLUETOOTH חיבור
 	PL וכניסה לכבל USB חיבור
רדיו דיגיטלי	 
סוללת ליתיום חזקה במיוחד	 
תאורת LED צבעונית	 
ידית לנשיאה קלה ונוחה	 

רמקול
אלחוטי

JB-1  :דגם

ווקי טוקי מקצועי
עד 7 ק"מ מרחק קליטה ש"פ	 
8 ערוצים שונים	 
רמקול פנימי חזק	 
מעקב אות עוצמת דיבורית	 
פנס לד	 
לחצן צלצול	 
מצב חכם – שיחה ללא לחיצה	 

סוללה חזקה במיוחד	 
מיקרופון מובנה	 
צבעים: שחור + כחול	 
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מצלמות ועדשות אולימפוס
משקפות 
מקליטי קול
מצלמות ועדשות קנון
מצלמות גו פרו

 LAOWA וםעדשות ופלאשים
ציל



8283 info@getter.co.il :להזמנות בטל': 03-5761660  מייל

ם
לו
צי מצלמות

עדשות ופלאשים

E-M1 MARK II :דגם
מצלמה ללא מראה	 
 	SLR מצלמת דמוי
רזולוציה 20.4 מגה פיקסל	 
 	MOS 4/3 " חיישן
מסך מגע מפרקי 3"	 
טכנולוגית זיהוי פנים, מעבד 	 

 TRUEPIC תמונות
טכנולוגיות WI-FI להעברת תמונות 	 

ושליטה דרך הסמארטפון בהורדת 
אפליקציה

E-M10 MARK III :דגם
מצלמה ללא מראה	 
רזולוציה 16.1 מגה פיקסל	 
 	MOS 4/3 " חיישן
מסך מגע מפרקי 3"	 
 המצלמה מגיעה בקיט עדשה 14-42	 

PANCAKE או עדשת
טכנולוגית זיהוי פנים, מעבד תמונות 	 

 TRUEPIC
טכנולוגיות WI-FI להעברת תמונות 	 

ושליטה דרך הסמארטפון בהורדת 
אפליקציה

E-M5 MARK II :דגם
מצלמה ללא מראה	 
 	SLR מצלמת דמוי
רזולוציה 16.1 מגה פיקסל	 
 	MOS 4/3 " חיישן
מסך מגע 3"	 
המצלמה מגיעה גם בקיט 	 

עדשה 12-40
טכנולוגית זיהוי פנים, מעבד 	 

TRUEPIC תמונות
טכנולוגיות WI-FI להעברת 	 

תמונות ושליטה דרך 
הסמארטפון בהורדת 

אפליקציה

O.M.D מצלמות

E-M1X :דגם
מצלמה ללא מראה	 
20.4 מגה פיקסל	 
 	4K -צילום וידאו ב 
שימוש במעבד כפול	 
 עמידה לצילום בכל מזג אויר	 
 	WI-FI חיבור
שימוש באפליקציית אולימפוס	 
שנתיים אחריות 	 
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E-PL8 :דגם
מצלמה ללא מראה	 
רזולוציה 16.1 מגה פיקסל	 
 	MOS 4/3 " חיישן
מסך מגע מפרקי 3"	 
המצלמה מגיעה בקיט עדשה 14-42 	 
 	 TRUEPIC טכנולוגית זיהוי פנים, מעבד תמונות
טכנולוגיות WI-FI להעברת תמונות ושליטה דרך 	 

הסמארטפון בהורדת אפליקציה

מצלמות

 10X42 EXPS I :דגם
 	X10 יכולת הגדלה
קוטר עדשה 42 מ"מ	 
 מתאימה לצפייה בטבע	 

10X21 RC II WP :דגם
 	X10 יכולת הגדלה
עמידה במים	 
מתקפלת וקומפקטית	 

10-30X25 ZOOM PC I    |   7X35 DPS I    |   8-16X25 ZOOM PC I    |   8X21 RC II WP :דגמים נוספים   

משקפות

PEN מצלמות

 TG-5 :דגם
 	 X4 רזולוציה 16 מגה פיקסל זום אופטי
 	CMOS חיישן
עמידה במים לעומק של 15 מטר	 
עמידה לזעזועים מגובה 2.1 מטר	 
עמידה ללחץ עד 100 קילו	 
עמידה לקור עד -10 מעלות צלזיוס	 
19 תוכניות צילום הכוללות גם תוכניות לצילום מתחת למים	 
7 מסנני קסם עבור תמונות הסטילס המאפשרים ליצור תמונות עם סגנון אישי	 
 	 TRUEPIC טכנולוגית זיהוי פנים, מעבד תמונות
 	WI-FI-חיבור ל

מצלמות קשיחות תת מימיות
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 LS-14 :דגם
זיכרון פנימי 4GB, ניתן 	 

 להרחיב עם כרטיס
32GB-עד ל SD/ MICROSD

 	PCM /MP3 פורמט הקלטה
מיקרופון מובנה, שקע 	 

למיקרופון נוסף
 	USB כניסת
 	AA 2 סוללות

 LS-12 :דגם
זיכרון פנימי 2GB, ניתן להרחיב 	 

עם כרטיס SD/ MICROSD עד 
32GB-ל

 	PCM /MP3 פורמט הקלטה
מיקרופון מובנה, שקע 	 

למיקרופון נוסף
 	USB כניסת
2 סוללות AA, או סוללת 	 

אולימפוס נטענת

 WS-852 :דגם
זיכרון פנימי 4GB, ניתן להרחיב 	 

 עם כרטיס 
32GB-עד ל SD/ MICROSD

 	MP3 פורמט הקלטה
מיקרופון מובנה, שקע 	 

למיקרופון נוסף
סינון רעשים	 
 	USB כניסת
 	AAA 2 סוללת

VN541 :דגם
 	2GB זיכרון פנימי
 	WMA פורמט הקלטה
 מיקרופון מובנה,	 

שקע למיקרופון נוסף
 	USB כניסת
 	AAA 2 סוללות

WS-853 :דגם
זיכרון פנימי 8GB, ניתן להרחיב 	 

 עם כרטיס
32GB-עד ל SD/ MICROSD

 	MP3 פורמט הקלטה
 מיקרופון מובנה,	 

שקע למיקרופון נוסף
סינון רעשים	 
 	USB כניסת
 	AAA 2 סוללת

LS-P1 :דגם
זיכרון פנימי 4GB, ניתן להרחיב עם 	 

32GB-עד ל SD/ MICROSD כרטיס
 	PCM (WAV)/MP3 פורמט הקלטה
שקע למיקרופון	 
 	USB כניסת
 	AAA סוללת

 LS-100 :דגם
זיכרון פנימי 4GB, ניתן להרחיב עם 	 

 SD/ MICROSD כרטיס
 	PCM (WAV)/MP3 פורמט הקלטה
צג צבעוני	 
 	USB כניסת
סוללת ליתיום נטענת	 

מקליטי קול
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DM-720 :דגם
 	4GB זיכרון פנימי
 	PCM (WAV)/MP3 פורמט הקלטה
מיקרופון מובנה, שקע למיקרופון נוסף	 
 	USB כניסת
 	AAA סוללת

מקליטי קול

 DM-901 :דגם
זיכרון פנימי 4GB, ניתן להרחיב עם כרטיס 	 

 64GB-עד ל SD/ MICRO SD
 	PCM (WAV)/MP3/WMA פורמט הקלטה
צג צבעוני	 
 	WI-FI חיבור
מיקרופון מובנה, שקע למיקרופון נוסף	 
סינון רעשים	 
 	USB כניסת
סוללת ליתיום נטענת	 

VP-10 :דגם
 	4GB זיכרון פנימי
 	PCM (WAV)/MP3/WMA פורמט הקלטה
 	WI-FI חיבור
מיקרופון מובנה	 
סינון רעשים	 
 	USB כניסת
 	AAA סוללת
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EOS4000D :דגם  
רזולוציה 18 מגה פיקסל	 
 	CMOS חיישן
מסך "2.7	 
 	FULL HD צילום וידאו
 	DIGIC4+ מעבד
 	Wi-Fi חיבור

EOS200D :דגם  
רזולוציה 24.2 מגה פיקסל	 
 	CMOS חיישן
מסך מגע מפרקי "3	 
 	FULL HD צילום וידאו
 	DIGIC7 מעבד
 	Wi-Fi חיבור
פלאש מובנה	 

EOS5D MARK IV :דגם  
רזולוציה 30.4 מגה פיקסל	 
 חיישן CMOS עם טכנולוגיית	 

DUAL PIXEL 
 	4K צילום וידאו
מסך 3.2"	 
 	DIGIC6+ מעבד
 	WI-FI חיבור
 	GPS

EOS1D X MARK II :דגם  
רזולוציה 20.2 מגה פיקסל	 
 	CMOS חיישן
מסך 3.2"	 
 	4K צילום וידאו
 	DIGIC6 X2 מעבד
קצב צילום 14 תמונות בשנייה	 

EOS7D MARK II :דגם  
רזולוציה 20.2 מגה פיקסל	 
 	CMOS חיישן
מסך "3	 
 	FULL HD צילום וידאו
 	DIGIC6 X2 מעבד
 	GPS
מערכת מיקוד אוטומטית חדשה	 

EOS2000D :דגם  
רזולוציה 24.1 מגה פיקסל	 
 	CMOS חיישן
מסך "3	 
 	FULL HD צילום וידאו
 	DIGIC4+ מעבד

מצלמות
מצלמות ריפלקס



8889

EOS R :דגם  
רזולוציה 30 מגה פיקסל	 
חיישן CMOS עם 	 

DUAL PIXEL טכנולוגיית
מסך מגע מפרקי 3.2"	 
 	FULL HD צילום וידאו
 	DIGIC8 מעבד
 	WI-FI חיבור

EOS M50 :דגם  
רזולוציה 24 מגה פיקסל	 
חיישן CMOS עם 	 

DUAL PIXEL טכנולוגיית
מסך מגע מפרקי "3	 
 	FULL HD צילום וידאו
 	DIGIC8 מעבד
 	WI-FI חיבור

EOS6D MARK II :דגם  
רזולוציה 20.2 מגה פיקסל	 
 	CMOS חיישן
מצלמת פול פריים	 
מסך "3	 
 	FULL HD צילום וידאו
 	HDR
 	DIGIC5+ מעבד
 	GPS 
 	WI-FI חיבור

EOS80D :דגם  
רזולוציה 24.2 מגה פיקסל	 
 	CMOS חיישן
מסך מגע מפרקי"3	 
 	FULL HD צילום וידאו
 	DIGIC6 מעבד
 	Wi-Fi חיבור
המצלמה מגיעה בקיט עדשה  	 

STM 18-135 או STM 18-55

EOS800D :דגם  
רזולוציה 24.2 מגה פיקסל	 
 	CMOS חיישן
מסך מגע מפרקי"3	 
 	FULL HD צילום וידאו
 	HDR
 	DIGIC7 מעבד 

מצלמות
מצלמות ריפלקס
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דגם:   

  POWERSHOT G7X
MARK II

רזולוציה 20.2 מגה פיקסל	 
 	COMS חיישן
מסך3"  מתכוונן	 
 	FULL HD צילום וידאו
 	 DIGIC6 מעבד
מערכת מיקוד אוטומטית 	 
 	Wi-Fi חיבור

 
דגם:   

 POWERSHOT G9X
MARK II  

רזולוציה 20 מגה פיקסל	 
 	BSI-CMOS חיישן
מסך3"  מתכוונן	 
 	FULL HD צילום וידאו
 	 DIGIC6 מעבד
מערכת מיקוד אוטומטית 	 
 	Wi-Fi חיבור

 
דגם:   

IXUS 185
רזולוציה 20 מגה 	 

פיקסל
 	X10 זום אופטי
 	CCD 1/2.3" חיישן
מסך "2.7	 
 	HD צילום וידאו
 	 DIGIC4+ מעבד
 	ECO מצב
 	WI-FI חיבור

 
POWERSHOT SX740 :דגם  

רזולוציה 20.3 מגה פיקסל	 
 	X40 זום אופטי
 	CMOS חיישן
מסך מפרקי "3	 
 	 DIGIC6+מעבד
 	Wi-Fi חיבור

 
POWERSHOT SX70 :דגם  

רזולוציה 16.1 מגה פיקסל	 
 	X65 זום אופטי
 	CMOS חיישן
מסך מפרקי "3	 
 	 DIGIC6 מעבד
 	Wi-Fi חיבור

 
POWERSHOT SX620 :דגם  

רזולוציה 20.2 מגה פיקסל	 
 	X25 זום אופטי
 	CMOS חיישן
מסך "3	 
 	 DIGIC4+מעבד
 	Wi-Fi חיבור

מצלמות
מצלמות קומפקטיות
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עדשות ופלאשים

 
 HERO 7 BLACK :דגם  

רזולוציה 12 מגה פיקסל	 
 	  HyperSmooth יכולת ייצוב ווידאו
 	Live Streaming
Wi-Fi ו-Bluetooth מובנה לשיתוף מיידי	 
 עמידה במים עד לעומק 10 מטר	 

)ללא מארז צלילה(
צילום ב-4K בקצב 60 פריימים לשנייה	 
מסך מגע 	 
 	GPS

 
 HERO 7 SILVER :דגם  

רזולוציה 10 מגה פיקסל	 
Wi-Fi ו-Bluetooth מובנה 	 

לשיתוף מיידי
עמידה במים עד לעומק 10 	 

מטר )ללא מארז צלילה(
צילום ב-4K בקצב 30 	 

פריימים לשנייה
מסך מגע 	 
 	GPS

 
 HERO 7 WHITE :דגם  

רזולוציה 10 מגה פיקסל	 
Wi-Fi ו-Bluetooth מובנה 	 

לשיתוף מיידי
עמידה במים עד לעומק 10 	 

מטר )ללא מארז צלילה(
 	 p60 1080 וידאו ברזולוציית
מסך מגע	 

מצלמות
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עדשה:   
 15mm f/4 1X Macro

 	 Canon EF, Nikon -מתאים למצלמות
F, Sony A, Pentax K, Sony FE

עדשה:   
12mm f/2.8 ZERO-D

 	 Canon EF, Nikon F, -מתאים למצלמות
Sony A, Pentax K, Sony FE

עדשה:   
 60mm f/2.8 2X Ultra-Macro

 	 Canon EF, Nikon F, -מתאים למצלמות
Sony A, Pentax K, Sony FE

עדשה:   
 105mm f/2 Smooth Trans Focus

 	 Canon EF, Nikon F, -מתאים למצלמות
Sony A, Pentax K, Sony FE

עדשה:
7.5mm f/2 MFT (Standard) 

 	MFT

עדשה:
7.5mm f/2 MFT (Lightweight) 

 	MFT

עדשה:   
15mm f/2 FE Zero-D 

 	Sony FE

עדשה:   
 25mm f/2.8 2.5-5X Ultra Macro

 	 Canon EF, Nikon F, -מתאים למצלמות
Pentax K, Sony FE

עדשה:   
 9mm f/2.8 Zero-D

 	Fuji X, EOS M, Sony E -מתאים למצלמות
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מוצרים למשרד
סדרה מעוצבת
זרועות למסכי מחשב
SIT - STAND WORKING

יה
ומ

גונ
אר
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OFFICE SUITESTM LAPTOP RISER  

מגביה למחשב נייד לעבודה משרדית 	 
מונע מתח בצוואר ובכתפיים 	 
כיוון גובה מ 14 – 20 ס"מ 	 
משטח מונע החלקת המחשב	 
תמיכה עד 5 ק"ג	 

 
STANDARD MONITOR RISER GRAPHITE  

מגביה מסך מחשב 100% מפלסטיק ממוחזר	 
תומך במשקל של עד 36 ק"ג 	 
3 מצבי גובה מ 5 ס"מ – עד 10 ס"מ	 

 
REFRESHTM FOOT SUPPORT  

דום משרדי מפלסטיק איכותי וממוחזר 	 
2 מצבי גובה 	 
ניתן להזזה בזווית קדמית לנוחות תמיכה	 
משטח מיוחד לעיסוי כפות הרגליים	 

 
OFFICE SUITESTM   

MESH BACK SUPPORT
תומך גב מבד נושם	 
 מוריד מתח מהשכמות	 

ומהגב התחתון 
מתאים לכל כסא משרדי 	 
הרכבה קלה ונוחה	 

 
  

STANDARD FOOTREST  
דום משרדי מפלסטיק ממוחזר	 
2 מצבי גובה 	 
במה להרמת רגליים, מוריד מתח 	 

מהכתפיים 
משטח מיוחד לעיסוי כפות הרגליים	 
מכיל 95 אחוז חומר ממוחזר 	 

 
MAXI COOL LAPTOP RISER  

מגביה למחשב נייד לעבודה משרדית 	 
מתאים למחשבים ניידים עד מסך 17"	 
פלסטיק ממוחזר 	 
 	USB-כולל מאוורר מובנה המתחבר ב
שקט במיוחד 	 
הגבה 7.5 ס"מ 	 
משטח מונעה החלקה	 

 
 COMPACT TFT/LCD MONITOR  

SUPPORT
מגביה מסכים מעוצב	 
3 מצבי גבוה 7.5-14 מ"מ	 
ניתן לסיבוב 45 מעלות	 

 
 PREMIUM MONITOR RISER  

GRAPHITE
מגביה מסך מחשב 100% מפלסטיק 	 

ממוחזר
תומך במשקל של עד 36 ק"ג 	 
5 מצבי גובה מ 6.5 ס"מ – עד 16.5 ס"מ	 
מקום בתחתית למסמכים ואחסון	 

מוצרים למשרד
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WORKSTATION DOCUMENT SUPPORT  

מעמד מסמכים משרדי	 
כולל סרגל לסימון המקום	 
ניתן לעבוד אופקי –אנכי	 
ניתן להעמיד 125 דפים	 

 
 CRYSTALTM GEL MOUSE PAD/  

 WRIST SUPPORT
משטח לעכבר ג'ל קריסטל	 
צבע כחול	 
איכותי במיוחד עם הדבקה חזקה 	 

לשולחן

 
/MEMORY FOAM MOUSE PAD   

WRIST REST
פד לעכבר איכותי 	 
כרית לתמיכה לגב היד 	 
רך במיוחד מ״קצף זוכר״	 
נדבק חזק ונוח במיוחד	 
קיים בצבעים שחור\כסוף וסגול ספיר	 

 
 MEMORY FOAM WRIST  

SUPPORT
פד תמיכה למקלדת	 
רך במיוחד מ״קצף זוכר״	 
קיים בצבעים שחור\סגול ספיר	 

 
BOOKLIFTTM DOCUMENT HOLDER  

מגביה ואחוז דפים וספרים 	 
2 קליפסים לתפיסה איכותית 	 
9 מצבי גובה לנוחות בכל זווית 	 
 	A4 מתאים לגודל
צבע כסוף	 

מוצרי למשרד
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 I-SPIRE SERIESTM TABLE  

SUCTIONSTANDTM

מגביה \ מעמד לטאבלט 	 
מתוכנן לזווית מיוחדת ונוחה 	 

במיוחד לצפייה
מתאים לכל סוגי הטאבלטים 	 
עיצוב מיוחד בצבע לבן 	 

 
I-SPIRE SERIESTM LAPTOP LIFT  

מגביה למחשב נייד 	 
מוריד את המתח מהכתפיים 	 

ומהגב 
מתאים לניידים עם מסך עד ״17 	 

ומשקל 6 ק"ג 
עיצוב מיוחד בצבע לבן 	 

 
I-SPIRE SERIESTM MONITOR LIFT  

מעמד ומגביה מסכי מחשב 	 
מעוצב בצבע לבן, עיצוב מרהיב	 
תומך במסכים עד משקל 10 ק"ג	 
הגבהה 10 ס"מ 	 
מתאים למסכים	 
עיצוב מיוחד בצבע לבן 	 

 
I-SPIRE SERIESTM FOOT LIFT  

דום משרדי מפלסטיק ממוחזר	 
במה להרמת רגליים, מוריד מתח 	 

מהכתפיים 
עיצוב מיוחד בצבע לבן 	 

 
I SPIRE SERIESTM DESK ORGANIZER  

מעמד שולחני לטלפונים	 
פלסטיק 100 אחוז ממוחזר	 
מקום אחסון לעטים ולפתקיות	 
עיצוב מיוחד בצבע לבן 	 

 
 I-SPIRE SERIESTM LUMBAR CUSHION  

תומך גב מבד נושם	 
מוריד מתח מהשכמות ומהגב התחתון 	 
מתאים לכל כסא משרדי 	 
הרכבה קלה ונוחה	 
נוח במיוחד	 
עיצוב מיוחד בצבע לבן	 

I-SPIRE SERIESTM - סדרה מעוצבת

 
I-SPIRE SERIESTM FILE ORGANIZER  

מארגן משרדי מפלסטיק ממוחזר 	 
3 מעמדים	 
עיצוב מיוחד בצבע לבן	 
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SMART SUITESTM MONITOR ARM  

זרוע שולחנית מתכווננת למסך מחשב	 
5 מצבי גובה עד טווח כיוונון של 10ס"מ	 
 	Vertical tilt adjustment (45 to -45°) and 360° swivel
 	VESA 10x10 and 7.5x7.5 תמיכה בתקן
 	9kg תמיכה במסכים במשקל עד
תפס קלפה חזק במיוחד ללא קידוח בשולחן	 

 
PROFESSIONAL SERIESTM SINGLE MONITOR   

 ARM/ DUAL MONITOR ARM
זרוע איכותית למסך מחשב \ 2 מסכי מחשב	 
מחזיקה עד 10 ק"ג	 
 	VESA 10&7.5mm תומכת בתקן
ניתנת להורדה והרמה	 
מבנה זרוע המאפשר הסתרת הכבלים	 
 	 Accredited against BS EN ISO 9241 by FIRA International

Ltd, an independent 
Ergonomic Accreditor

 	 Rotation: 360° Tilt: +/- 37° Maximum reach: 68.6 cm
Maximum height: 41.9cm

קיים בגרסה של מסך  בודד או גרסה של מסך זוג מסכים	 
חיבור קלאפה ללא קידוח	 

 
PLATINUM SERIES DUAL ARM  

זרוע כפולה איכותית למסך מחשב	 
כל זרועה מחזיקה עד 9 ק"ג	 
 	VESA 10&7.5mm תומכת בתקן
ניתנת להזזה שמאל \ימין +עליה והורדה	 
מבנה זרוע המאפשר הסתרת הכבלים	 
 	  USB כולל 2 מאריכי שקעי
 	 Rotation: 360° Pan: 180° Tilt: +85/-15°. Maximum

 width: 850.9cm Maximum reach: 49.53 mm.

Maximum height: 39.37cm
קיימת בגרסה כפולה או משולשת	 
חיבור קלאפה ללא קידוח	 

 
OFFICE SUITESTM STANDARD MONITOR ARM  

זרוע איכותית למסך מחשב	 
מחזיקה עד 9 ק"ג	 

7.5mm&10   תומכת בתקן
ניתנת להזזה שמאל \ימין +עליה והורדה	 
מבנה זרוע המאפשר הסתרת הכבלים	 
 	Rotation: 360° Pan: 180° Tilt: +/-90° 

Maximum reach: 41cm Maximum height: 44cm
חיבור קלאפה ללא קידוח	 

זרועות למסכי מחשב
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