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بسمه تعالي
ش كرت ارتباطات سيار اريان ( سهامي عام)

اتريخ :
پيوست :

مشخصات  2دستگاه کیس

مشخصات فنی  2دستگاه پرینرت چهار کاره HP 225DN
ابعاد 442.5 × 288.7 × 371.3میلیمرت
وزن 11.1کیلوگرم
تکنولوژی چاپ چاپ لیزری
کاربری 4کاره (پرینت ،اسکن ،کپی ،فکس)
سایز چاپA4
کاغذ سایز کاغذ قابل استفاده Envelopes،DL،C5 ،B5 (JIS) ،A5 ، A4

نوع کاغذ قابل استفاده Paper (heavy, letterhead, light, plain, preprinted, prepunched, recycled,
rough), envelopes, transparencies, labels, postcards

تهران  ،ميدان ونك  ،خيابان ونك  ،ضلع شرقي تقاطع بزرگراه كردستان  ،برج همراه  .كد پستي 1991954651 :
Hamrah Tower – Kordestan High Way Cross : Vanak St.Tehran – Iran . Post Code: 1991954651

شماره :
بسمه تعالي
ش كرت ارتباطات سيار اريان ( سهامي عام)

اتريخ :
پيوست :

وزن کاغذ قابل استفادهADF:60 to 75 g/m²\to 163 g/m² 60

ظرفیت سینی کاغذ 250برگ
قابلیت تغذیه خودکار  ADFبله
ظرفیت  35ADFبرگ
نوع چاپ تک رنگ
سرعت چاپ سیاه و سفید 25برگ در دقیقه
رزولوشن چاپ(x600 dpi600 )dpi
حافظه پرینرت 128مگاابیت
پردازندهMHz 600
توان کار ماهانه 8000برگ در ماه
زابن چاپPCL5c PCL6 PS PCLm PDF
قابلیت چاپ بر روی  CDخری
قابلیت چاپ دو رو بله
اسکنر دارد
نوع اسکنرFlatbed ,ADF
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رزولوشن اپتیکال اسکنر ات dpi 1200
سرعت اسکن 14برگ در دقیقه
سایز اسکن 216ات  297میلی مرت
کپی دارد
سرعت کپی سیاه و سفید 25برگ در دقیقه
رزولوشن کپیx600dpi600
بزرگنمایی کپی 400 - 25درصد
حداکثر تعداد کپی  Multi Copyات  99برگ
فکس دارد
گوشی تلفن خری
سرعت فکس 20برگ در دقیقه
رزولوشن فکسx300dpi300
حافظه فکس ات  400برگ
مشاره گری خودکار بله
امکاانت فکس قابلیت درایفت  120مشاره خماطب
نوع کارتریج ای تونر کارتریج مشکی مدل A83
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کارکرد کارتریج مشکی 1500برگ
صفحه منایش  LCDبله
نوع صفحه منایش 2خطی
نوع پورت ارتباط به کامپیوتر پورت  , Ethernetپورت USB 2.0
کارت خوان خری
نوع کارت حافظه دارای صفحه منایش دو خطی
چاپ مستقیم  PictBridgeخری
شبکه بی سیم  Wi-Fiخری
مشخصات فنی  1دستگاه کاغذ خردکن نیکیتا SD 9360
مشخصات فیزیکی
ابعاد 600 × 360 × 390میلی مرت
وزن 20.5کیلوگرم
مشخصات فنی
سطح امنیتی4
نوع برش پودری
سایز برش x92میلی مرت
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سرعت برش 3.5مرت در دقیقه
قابلیت خرد کردن  CDدارد
ظرفیت ورودی کاغذ10
عرض دهانه ورودی 240میلی مرت
ورودی جداگانه  CDو کاغذ دارد
حجم خمزن 27لیرت
قدرت موتور 200وات
حمافظ حرارتی موتور دارد
سایر مشخصات
دارای حمافظ حرارتی موتور ،تیغه های فوالدی تقویت شده جهت خرد کردن ،وزن ،کلیپس ،کارت اعتباری ،CD ،فالپی دیسک ،قابلیت
تفکیک خرده های کاغذ از  CDاب دو خمزن جداگانه ،شروع و خامته خودکار اب استفاده از چشم الکرتونیک ،قطع خودکار در صورت
خارج کردن خمزن ،برگردان خودکار کاغذ در صورت ورود بیش از ظرفیت ،اعالم خودکار در صورت پر شدن خمزن اب  15اثنیه آالرم هشدار
دهنده و روشن شدن المپ Full container
مشخصات فنی  50دستگاه کیبورد و ماوس بی سیم الجیتک MK710
مشخصات کیبورد
ابعاد کیبورد  460 × 242.3 × 31میلی مرت
وزن کیبورد  860گرم
برد صفحه کلید  10مرت
تعداد کلیدهای کیبورد  117عدد
کلیدهای Function
کلیدهای میانرب کلیدهای مالتی مدای
تعداد کلیدهای میانرب  7عدد
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تعداد ابتری  2عدد
نوع ابتری صفحه کلید ابتری آلکاالین سایز AA
عمر ابتری صفحه کلید  36ماه
منایشگر وضعیت ابتری صفحه کلید
کلید روشن و خاموش کیبورد
ورودی USB
ورودی و خروجی میکروفون  -هدفون
اتچ پد
صفحه منایش
مقاوم در برابر نفوذ مایعات
مقاوم در برابر گرد و غبار
چراغ پس زمینه صفحه کلید
حروف حک شده فارسی
ویژگی های کیبورد منایشگر وضعیت ابتری و کلیدها  -جمهز به کلیدهای بی صدا  -طراحی فوقالعاده زیبا و ارگونومیک  -اپیه قابل تنظیم
در  2زاویه

مشخصات ماوس

ابعاد ماوس  109 × 71 × 42میلی مرت
وزن ماوس  88گرم
برد ماوس  10مرت
تعداد کلیدهای ماوس 8
نوع حسگر ماوس لیزر Laser -
دقت dpi1000
تعداد ابتری ماوس  2عدد
نوع ابتری ماوس ابتری آلکاالین سایز AA
عمر ابتری ماوس  36ماه
منایشگر وضعیت ابتری ماوس
کلید روشن و خاموش ماوس
ویژگی های ماوس دارای  8کلید از مجله پیمایش افقی  -اسکرول دو حالته  -اسکرول  4جهته
مشخصات فنی

نوع اتصال بی سیم
نوع رابط دانگل USB
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فرکانس فرستنده  2.4گیگاهرتز
دانگل Unifying
منبع تغذیه ابتری
سایر ویژگی ها
درایور ای اپلیکیشن اختصاصی
اقالم مهراه اضافی دانگل  - USBچهار عدد ابتری قلمی سایز  - AAدفرتچه راهنما
سازگار اب سیستم عامل ها  -دستگاه ها (Windows 7 - Vista (64bit) - XP (64bit
مشخصات فنی  50دستگاه ماوس بی سیم الجیتک M220
ابعاد ماوس  90 × 50 × 35میليمرت
وزن ماوس  77گرم
برد ماوس  10مرت
تعداد کلیدهای ماوس 3
نوع حسگر ماوس اپتیکال Optical -
دقت dpi1000
تعداد ابتری ماوس  1عدد
نوع ابتری ماوس ابتری آلکاالین سایز AA
عمر ابتری ماوس ات  18ماه
منایشگر وضعیت ابتری ماوس
کلید روشن و خاموش ماوس
مشخصات فنی
نوع اتصال بی سیم
نوع رابط دانگل USB
فرکانس فرستنده  2.4گیگاهرتز
دانگل Unifying
منبع تغذیه ابتری
سایر ویژگی ها
درایور ای اپلیکیشن اختصاصی
اقالم مهراه اضافی دانگل  - USBیک عدد ابتری قلمی سایز  - AAدفرتچه راهنما
سازگار اب سیستم عامل ها  -دستگاه ها Windows 7, 8, 10 or later - Mac OS X 10.8.x or later - Linux
kernel 2.6.x or later - Chrome OS
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مشخصات  70عدد تبدیل  HDMIبه  VGAابفو مدل BF-3369
مشخصات
نوع رابط-30پنی
طول کابل 15سانتیمرت
نوع کابلHDMI
نوع کانکتورHDMI
نوع درگاهVGA
پشتیبانی از رزولوشن  , Full HDرزولوشن  , HDرزولوشن 1920 × 1200
سایر توضیحات
دارای رابط  VGAو HDMIمبدل تصویر دجییتال  HDMIبه تصویر آانلوگ VGAکیفیت ساخت فوق العادهنصب و استفاده راحت و آسان ،بدون نیاز به نرم افزارانتقال تصاویر اب رزولوشن و وضوح ابالپشتیبانی از رزولوشن های Hz – 1024×768@60Hz – 1360×768@60Hz – 50@600×800– 1440×900@60Hz – 1280×1024@60Hz – 1680×1050@60Hz – 1600×1200@60Hz
1920×1080@60Hz – 1920×1200@60Hz
 قابل استفاده برای اتصال پورت  HDMIدستگاه های مانند  XBOX ,PS4و …به مانیتور ای ویدیو پرژکتورمشخصات فنی  100عدد هاب  4پورت  USB 3.0پورتز مدل RH 3
مشخصات فیزیکی
ابعاد 22*35*105میلیمرت
وزن 45گرم
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مشخصات فنی
تعداد پورتها چهار عدد
سازگار اب پورتهایUSB 3.0 , USB 2.0 , USB 1.1
رابطها چهار عدد پورتUSB 3.5
کابل USB 3.0
شیار کارت خوان ندارد
قابلیت اتصال آداپتور دارد
سرعت انتقال دادهها یک تراابیت
 LEDدارد
توضیحات  LEDهرپورت دارای  LEDجمزا
دارای Power LED
برق ورودی هرپورت USB
سازگار اب سیستمعاملهای متامی سیستم های عامل
سایر امکاانت و قابلیتها
سرعت بسیار ابال USB 3.0
دارای کابل  USB 3.0جدا شونده
کابل نواری ضد گره
ساپورت ات یک تراابیت
قابلیت اتصال به آداپتور
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