
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

הינה מדפסת צבע מהפכנית  – Lomond EvoJet Officeהמדפסת 
המדפסת מתאימה . בדקה 4Aעמודי  60יעד חדשה מהירה 

להדפסת מסמכים בעלות נמוכה לכל  ,ליישומים מסחריים וביתיים
, להדפסת תמונות, office  -המדפסת מתאימה להדפסה מ. דף

, למדפסת עמידות גבוהה. ועבור עבודות הדפסה על חומרים שונים
כל זה מאפשר  -עלויות התפעול נמוכות והדפסה באיכות גבוהה 

 .למדפסת לספק מגוון רחב של משימות הדפסה בזמן מינימלי

 טכנולוגיית הדפסהMemjet® 
 צבע שולחניתמדפסת 
 4עמודי  60מהירות הדפסהA ,ל/ש-זהה להדפסת צבע ו 
 1,600איכות הדפסה עד DPI 
ל/ש-בצבע וב, עיבוד תמונה חד לאלמנטים גרפיים.   
4 ל"מ 100שחור , א"כ ל"מ 50נטה וצהוב 'ציאן מג , מחסניות דיו 
 משקימתאימות לתוכנת חלונות באמצעות USB  

 

EVOJET OFFICETM  
מדפסת צבע 

http://evojet.lomond.com 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הדפסה 
  )x 800  1,600 dpi(בדקה   A4גיליונות  60: סטנדרט

 )x 1,600 )  dpi 1,600בדקה   A4גיליונות  30: איכות
 מהירות

 הדפסה ללא שוליים  כולל,  4Aעד 
Memjet  ניתנים להחלפה , (מ "מ 222.8ברוחב , יחיד סטטי

 )י המשתמש"ע
 ראש הדפסה

 אבטחה שבב
 מהירות ראש ההדפסה מיליון טיפות בשנייה 774

 תוכנה 
  דרייבר Macintosh -ו MS Windows  -ב  תמיכה

 תקישוריו 
USB 2.0 Hi speed USB 

Ethernet 100 802.3 רשת  
 מחסניות דיו ונייר 

  CMY -מיכלי ה.  CMYK – מיכלים  4 -דיו בקיבולת גבוהה ב 
  .ל"מ 100והשחור , ל כל צבע"מ 50מכילים 

 מיכלי דיו ניתנים למילוי רב פעמי במרכז שירות מורשה

 מחסניות דיו

 משך הייבוש היפחות משני
 A4, 216 x 356 mm ,, מגש ראשי 

 A4, 216 x 356 mm ,, מגש הזנה ידני
 הנייר תקיבול

  סוגי הנייר נייר מצופה להזרקת דיו, מבריק, מאט, רגיל
 משקל הנייר  'גר  70-180מגש ראשי

   'גר  70-300מגש הזנה ידני 
 הזנה, כמות הנייר גיליון אחד, הזנה ידנימגש , גיליונות  250מגש ראשי 

125 sheets  כמות הנייר מגש יציאה  
  אחר 

110V/60Hz 220V/50Hz 
  0.6wכבויה  

 6.1w מצב המתנה  
  30.2wמצב הדפסה  

 צריכת חשמל

 משקל  ג"ק  12
420 x 225 x 550  מידות מ"מ 

 המפרט הטכני עשוי להשתנות ללא הודעה                                          

 

 
 מ"בע דיגיטל ט'ארג   
 97776ירושלים ) הר חוצבים( 5קרית מדע    
 91092, ירושלים,  9258. ד.ת   
       02-6790329 :פקס  02-6790329: טל   
   .co.iljetinfo@ar   www.arjet.co.il   

EVOJET OFFICETM 

מדפסת צבע 

מפרט טכני
ללא , ברוחב דף, קבוע, ®Memjetראש הדפסה 

 חרירים 74,400המכיל , חלקים נעים
 

מ"ל בארבע מחסניות,  250עמדת הדיו מכילה סה"כ 
 מ"ל 100מ"ל כ"א ושחור  50ציאן מג'נטה וצהוב 

 

http://evojet.lomond.com 
http://www.youtube.com/watch?v=LHAarL3rXWU 
 


