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تصويرجودةإنتكمنCS5000وCS4000سبالشكالرالرقميةالطباعةحلولتوفر
عرضبخطوالمقترنةالرائعة(وأسودأصفرأرجواني،سماوي،)CMYK"سميك"بخاصية

.المرنةاإلنتاجونماذجخياراتمنومجموعةبلومرن،موسع

الباعثالثنائيبالصمامتصويروتقنيةمتطوًراعضوًياحبًراسبالشكالرمجموعةتستخدم
ضيفوي.مرةكلفيللصورمذهلةجودةلتوفيرمبتكرةدمجوخبرةجديدة((LEDللضوء
سماوي،)CMYKمحطاتإلىخامسةطباعةمحطةأيًضاCS5000إنتكالرئيسيالطراز

بألوانبكالخاصةالطباعةإمكاناتتوسيعلكيتيحمماالتقليدية،(وأسودأصفرأرجواني،
عملكيساعداممالصافية،البنفسجيةفوق األشعةأوالبيضاءاأللوانتأثيراتمثلإضافية

.اإليراداتتدفقاتفيوزيادةالقيمةعاليةالتطبيقاتمنالمزيدالتقاطعلى

CS5000وCS4000وCS3000سبالشكالرإنتكالرقميالتصويرأنظمةوتستهدف
بأسعارو الجودةعاليإنتاججهازعلىالحصولإلىالساعينالطباعةمجالفيالمحترفين

.ممكنةتصويرتكلفةوأقلللوسائطكاملةومرونةرائعةطباعةجودةمعمعقولة،

SECURI-PrinT

330mm x 1321mm

A5
105mm x 148mm

بكممرحبا 
بتدفق األلوانإلى مستقبل الطباعة الرقمية

الدقةعاليةالرقميةالطابعاتمنالممتدةسبالشكالرمجموعةتعمل
!التكاليفتحملعلىوالقدرةاإلبداعخياراتتوسيععلى

اللونيةالمحركاتأكثرسبالش،كالرمنCS3000نظاميوفر
إلنتاجاأصحابمنللمستخدمينمخصصوهوللتكلفة،توفيراً 

.الخفيف

منظاويدعماألعلى،اإلنتاجلبيئاتمثالياً CS4000ويعتبر
CS4000تكلفةألقلألف38تبلغجًداعاليةإنتاجيةخراطيش

كاملةةتقليديغيراستهالكيةبموادمزوًداويأتيممكنةتشغيل
.لإلنتاج

جاإلنتالبيئاتمثالياً CS5000نظاميعتبركما
.المتميزةالجزئيةوالمنتجاتاألعلى

األرجواني،السماوي،)CMYKإلىوباإلضافة
محطةالرئيسيالطرازهذايوفر،(واألسوداألصفر

هالكيةاستبموادبالكاملتزويدهاويتمخامسللون 
اليعتشطيبذذاتأدواتومجموعةاإلنتاجيةفائقة

.الخامسللون الجودة

سبالشكالر

رقمياتتقنالتيالصورةجودة

معالحياةبونابضةحادةصوًراسبالشكالرإنتكالرقميالطباعةنظاميوفر
قدرتهابلغتتقنياتالتصويرأجهزةمعظمويستخدم.ناعمةلونيةمؤثراتمسحة

1bpp(بكسللكلواحدبت)،حدثأإنتكمنسبالشكالرمجموعةوتستخدم
توفرالتي((LEDللضوءالباعثالثنائيبالصمامالمتطورةالتصويرتقنيات

لكلبت4بمعدلالبوصة،فينقطة1200أي1200dpiتبلغبصريةدقة
16إلىيصلبما(OS4800)المحّسنإنتكفحصمعتوفرهاعندبكسل،
البوصةفينقطة4800يعادلمالتحقيقبكسللكلالرمادياللون منمستوى 
4800dpi.عكسىعلمتقدمةعضويةجافةأحباًراإنتكتستخدم

عضوي الالحبرويشتهر.المسحوقةالبوليمرأحبار
نإ.ممتازوالتصاقواضحةنقاطهياكلبتقديم

إلىافةباإلضالدقةعاليالرقميالتصويرمنالمزيج
الرائدة،وي العضالحبروتقنيةإنتكمنالدقةتعزيزات

اً مميز شيئاً مطبوعاتكمنتجعلعناصركلها
.المنافسينأمامأعمالكعلىوتحافظ

تقنيةOS4800لمدخالتإنتكمنالمستوياتمتعددة

المتطورةاألوان

الطباعةفيمذهلةدقة

نظاممعتماًمامتوافقFlery*XFوبروتوكولإلنتك

المتقدمةالعملتدفقوحلولالمسارتحديدمعلومات

بكلخاصةااإلنتاجاحتياجاتلتلبيةفعالةوتشكيالتاإلنتاجيةزيادة

ودةمز الرسوماتفيللتحكممخصصةبوحدةسبالشكالرطابعةتتميز
وفريمماألعمالك،تحددهاالتيالمهامعلىبناءً وتعملالتقنياتبأحدث
قياسالرسائلأوراقمنصفحة50إلىتصلالسرعةفائقةطباعةإنتاجية
A4/USالدقيقةفي.

التلقيمداتوحمنمجموعةإنتكشركةطّورتالتكلفة،وتقليلاإلنتاجيةلزيادة
افتهاإضيمكنالتيوالناقالتوالتخزينالرصووحداتالنموذجيةالرقمية

المثال،يلسبفعلى.والمالالوقتلكيوفرمماواإلنتاجية،الكفاءةلتحسين
منتعبأالتيمالتلقيأدواتمنإنتكمناالحترافيةالمغلفاتتلقيموحدةتعتبر
إلىتصلةبإنتاجيانقطاع،دون للمغلفاتالمتواصلالتلقيميضمنمماأعلى،

ةبخاصيإنتكمنالمصاحبةالنقلأداة وتعمل.الساعةفيمغلف3500
مغلفاتالتحويلطريقعنبكالخاصالعملسيرتبسيطعلىالتسقيف

.الطباعةبعدالسريعةالتعبئةإلعادةمتغيربتداخل

إلىااستناد  )اللون أحادية/باأللوانالدقيقةفيصفحة50إلىيصلما
(A4قياس

الفائقةالسرعةلتحقيقللمعالجهرتزجيجا1.2وجيجابايت2رام

للناتج

الكفاءةلزيادةالنموذجيةوالمكدسالتلقيموحداتمنمجموعة

واإلنتاجية

للوسائطفائقةمرونة
عنءالعماليبحثحيثالجديدة،بالتطبيقاتالطباعةعالميزخر

.الطباعيةلمنتجاتهمالتميزلتحقيقجديدةطرق

اإلنتاجمةأنظتصميمفلسفةفيسبالشكالرإنتكطابعاتتشترك

المكاتبطابعاتعكسعلىللورق،مباشًرامساًراوتستخدمالرقمية

."S"حرفشكلفيالطباعةمحركعبرالورقتمررالتيالعادية
خطبالمستخدمينتزويدمنإنتكهذاالمسطحالورقمسارويمّكن

NCRوزنالورقةمنبدًءاالوسائط،معللتعاملموسععرض
55gsm(مربعمترلكلغرام55الكربونبدونورقة)(لألشكال

مترلكلغرام500gsm(500إلىوصولًً(الثالثية/المكررة

لمرنةاغيرأوالصلبةالركائزحتىأوالثقيلةالبطاقاتمن(مربع

.للوسائطالمخصصةوالمعدنيةالمغناطيسيةالموادمثل

باعثالالثنائيبالصمامالتصويرتقنيةتؤديذلك،علىعالوة
عاتطابمنأصغرنقطةإيجادإلىإنتكمنالمبتكرة((LEDللضوء
ودةجرفعإلىفقطليساألصغرالنقاطوتؤدي.العاديةالليزر

تكلفةوالالحبرمسحوق استهالكمنأيضاً تقللإنهابلالصورة،
منكإنتطابعاتذلكويمّكن.االنصهارنظاممنالكبيرواإلنتاج
البوليأوالبوليسترمثلالخاصةالركائزمنأكبرمجموعةتصوير
مقاومةادمو إليجادالفرصةتوفيرإلىذلكويؤدي.الرقميإيثيلين
.للدموعالمسببةالموادمنللوقايةأووالماءوالشحومللزيت

منوعةمجمأوسععلىالطباعةعلىبقدرتهاإنتكمحركاتوتشتهر
.هاوتطوير أعمالكعلىالحفاظفييساعدكمماالمتاحة،الركائز

فيمتخصصكلعلىيجبمضى،وقتأيمنأكثرواآلن
.إنتكطابعةيمتلكأنالطباعة

SRA3إلىمم89×63منالوسائطعلىللورق رائعةمعالجة•
.مربعمترلكلغرام500إلىتصلللبانراتأطوالتحقيقمع

.مربعمترلكلغرام500إلىتصلثقيلةوسائطعلىالطباعة•

.قياسيةكميزةمربعمترلكلغرام320إلىتصلالوجهينعلىالطباعة•

ون والكرتالورق ذلكفيبماالوسائط،ركائزمنواسعةمجموعةعلىالطباعة•
ليسترالبو منالمصنوعةوالركائزاالصطناعيةواألوساطالالمعةواألوراقواألفالم

.غيرهاوالكثيروالمغناطيسية

uvClear+الصافيةالبنفسجيةفوق باألشعةالحبر toner

إلىإنتكمنuvClearالصافيةالبنفسجيةفوق باألشعةالحبريؤدي
كمادوتبالطباعةيجعلعمًقايخلقمماصورك،علىالحيويةإضفاء

حبرالاستخدامويمّكنك.بكثيرأغلىجهازعلىمصورةكانتلو
وخلقاالنتباهلفتمنuvClearالصافيةالبنفسجيةفوق باألشعة

،الخامسللون وكخيار.بكالخاصةالطباعيةالمهامداخلالتباين
uvClearالصافيةالبنفسجيةفوق باألشعةالحبرتطبيقيمكنك
تصلالوسائطمنمجموعةعلىبكالخاصةالتصميماتعلىللتأثير

تقنيةتخدامباسبالبقعالطباعةلكوتتيح.مربعمترلكلغرام500إلى
إبداعيةتأثيراتتطبيقuvClearالصافيةالبنفسجيةفوق األشعة
.تصميماتكعلىانتقائية

خاللمنوالرقياألناقةمنالتاليالمستوى علىالحصولاآلنويمكن
قاومةالمالمطبوعةوالمواداألمنيةوالكتيباتالملونةاألعمالبطاقات
.الشسبكالرمنالملونةالرقميةالطباعةحلخاللمنوذلكللعبث،

األعمالبيئةوتغيرالتكنولوجيا
ماًماتجديدمستوىإلىالجرافيكفنونطباعةإنتكشركةتنقل

اعةالطبلمحطةفريداًًخياراًًالنظامهذايضم.CS5000باستخدام

إلىاألعمالبيئةتغييرهذاالطباعةمحركشأنومنالخامسة،
CMYKالملونةاألحبارإلىفباإلضافة.أرحبآفاق سماوي،)

لخامسةاالطباعةمحطةلكتتيحالقياسية،(وأسودأصفرأرجواني،
تأثيرمنوتزيداإلبداععمليةتحسينCS5000نظامفي

األشعةبالحبرأواألبيضالحبرمسحوقخيارباستخداممطبوعاتك
مناطقتمييزويمكن.اإلضافيةuvClearالصافيةالبنفسجيةفوق

ناقةواألالعمقيضيفمماواضح،بتأثيرالفنيالعملمنمعينة

يالموضعاللونوباستخدام.بكالخاصةالمطبوعاتإلىواألمان

علىالبيضاءالتصميماتطباعةاآلنالممكنمنأصبحاألبيض،

.التميزغايةفيطباعيةمنتجاتإليجادملونةوسائط

يدةجدإيراداتتدفقاتتحقيقباإلمكانأصبح

اليةعالملونةالطباعةمنالنوعهذاكانالسابقفي
تخدامباسإالللتحقققابلغيرألوانبخمسةالجودة
باهظةيةالليثوغرافالطباعةأوالرقميةالطباعةمعدات

هذهأصبحت،CS5000نظامإطالقومع.الثمن
واسعةةلمجموعاآلنمتاحةالتكنولوجيافيالتطورات

مما،المبدعينوالمهنييناالقتصاديةالقطاعاتمن
.دةجديعملوفرصإيراداتلتحقيقالمجاليفتح

األبيضالحبر+
الصلبةءالبيضاالطباعةأثبتتالتاريخية،الناحيةمن

لطباعةاألجهزةتحدًياتشكلأنهادائًماالوسائطعلى
تالرسوماأواألبيضالنصطباعةوكانت.الرقمية

أويضاءالبالوسائطاستخدامعلىإماتقتصرالجرافيك
ويوفر.ةوالمكلفالبطيئةالليثوغرافيةالطباعةعملية

ميسوربديالً CS5000سبالشكالرإنتكإطالق
.االستخداموسهلالتكلفة

ةممكنالتكلفةقليلةالسريعةالطباعةأصبحت
تصلالتيالشفافةأوالملونةاألوراقعلى
بواإلضافة.مربعمترلكلغرام500إلى
علىمذهلةألوانإنتاجيمكنكذلك،إلى

الطباعةخاللمنداكنةوسائط
.ليهاعالملون تصميمكوتركيبالسفليةالبيضاء

SRA3 320mmx 450mm

A3 297mmx 420mm

A4 210mmx 297mm

A6
105mm x 148mm
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منكلبسبالشكالرالرقميةالطابعاتتتوفر
نمألوانوخمسةبأربعةالتصويرتشكيالت

لتناسبالنموذجيةاألنظمةمنمجموعةخالل
.الشائعةالتطبيقمتطلبات
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Summary Specification CS3000* CS4000 CS5000

Description Four (CMYK) colour SRA3 printer Four (CMYK) colour SRA3 printer Five (CMYK+1) colour SRA3 printer

Print speed A4: 50ppm colour, 50ppm mono; A3: 28ppm colour, 28ppm mono

Print resolution Intec Multi-Level OS4800 technology, 1200 x 1200 dpi

Time to first print 8 seconds colour, 8 seconds mono

Networked Ethernet 100 base T as standard

Duplex unit

Standard paper capacity

Optional paper trays

Maximum paper capacity 2,420 sheets

Dimensions (HxWxD) 640 x 699 x 625mm (25.19 x 27.51 x 24.60”)

Weight 97.6kg (217.17 lbs) 97.6kg (217.17 lbs) 110.8kg (244.27 lbs)

Power consumption Power Save: <26W: Deep Sleep: <4W

Memory RAM Standard: 2GB; Maximum: 2GB

Hard Disk Drive (Optional) 160GB

Printer Language PCL5c, PCL6(PCLXL), Adobe PostScript3 with direct PDF Printing (v1.7),SIDM

OS compatibility

Windows Vista (32-bit & 64-bit) / XP (32-bit & 64-bit) / Server 2003 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 R2 (64-bit) / Windows 7 (32-bit &

64-bit) / Server 2012 (64-bit)/ Server 2012 (64-bit) R2 / Windows 8.1/ Windows 8 (32-bit & 64-bit); Mac OSX 10.5 - 10.9

Software utilities

External RIP (Optional) Fiery® XF for Intec RIP

Security Secure Print, Secure Erase (with optional HDD)

Paper sizes/weights SRA3, A3, SRA4, A4, A5, A6, B4, B5; Custom Size up to 1321mm and weights up to 500gsm

Spot colour kit (CS5000 only) Includes 10K toner cartridge, 38K image drum and duct kit. Available for white and clear toner

Warranty 12 months as standard

Consumables Image drums Transfer belt Fuser unit Waste toner box

CS3000, CS4000 & CS5000 76k 150k 150k 40k

Toner cartridges CMYK White Clear

CS3000 series* 24k - -

CS4000 series 38k - -

CS5000 series 38k 10k 20k

مجموعة المنتجات/ كالر سبالش 

CS3000/4000/5000إنتك 

األساسيةسبالشكالر
عاليسبالشكالرالطباعةمحركيشكل

.املةالكسبالشكالرلمجموعةأساًساالتحديد

CS3100/4100/5100إنتك 

مستقلتخزيننظام
CS3100/4100/5100الطرازيأتي

وضعمع-مخصصتخزينبحاملمزوًدا
.المثاليالتشغيلارتفاععلىالوحدة

CS3200/4200/5200إنتك 

القدرةعاليإنتاجنظام
المذود،العاليةالسعةذوالتلقيمحامليتيح

تبسيطو الوسائطخياراتزيادةأدراج،بثالثة
.اإلنتاجية

CS3300/4300/5300إنتك 

الطويلةوالوسائطالبانراتإنتاجنظام
لطابعةمثالياً عة،السر متغيرالحركةوناقلالبانراتتمديدصينيةمعكامالً يأتيالذيالنظام،هذايعتبر

.الورق ألواحعلىالمنتظمالعملإلىباإلضافةمتر،1.3لغايةالبانراتوسائط

CS3400/4400/5400إنتك 

والقطعالورقيةالملصقاتطباعةنظام
ميزةخاللمنللغايةسهالً أمًراالبيعنقاطوموادالملصقاتإنتاجأصبح

علىكل،شأليرقمياً المترتبالقطعيتمحيث.السريعة500كاتكالر
لقيمالتوييتم–ميكرون /مربعمترلكلغرام350إلىتصلSRA3ورقة
المزودالجهازوهذا.الواحدةالمرةفيورقة100إلىيصللماآلياً 

.سبالشكالرلطابعةمثالياً شريكاً يعتبرمدمجبسطح

CS3600/4600/5600إنتك 

المغلفاتإنتاجنظام
طباعةبيقاتلتطالمصممةللمحترفين،بالمغلفاتالتلقيموحدةالنظامهذايتضمن

.التجاريةالمغلفات
بتلقيمتقومالتيو للمحترفين،المتقطعةوغيرالمستمرةالمغلفاتتحميلأداة وباستخدام

أثناءاتالمغلفتعبئةإعادةيمكنكأنهمنالتأكديمكنالمكدس،أسفلمنالطابعة
متغيرةداخلتبمميزاتأو"إنتك"التسقيفناقلبرفقةاألداة وتأتي.الطباعةمتابعة

خزانةعلىهاتوريديتم)القياسيةاألوراقبتلقيموالطباعةالمغلفاتجميعلطباعة
عاليةسعةتذاتلقيموحدةإلىاالختياري التحديثويمكن.قياسيةكأداة إنتكطابعة
.(للوسائطالسعةمنلمزيد

Fiery XF*  إلنتك

Fieryإضافةنظاممعبكالخاصةسبالشكالرطابعةمنالمزيدعلىاحصل
XFالعملسيرلالسلسالتدفقوتحقيقإنتكالنقطيةالصورمعالجلحلالرائع.
يتيحكماها،لمثيلالبطريقةاأللوانفيالتحكمدرجاتأقصىالنظامهذاويوفر
Fieryنظام XFإلىةباإلضافالمعالجةألوانتحسينالنقطيةالصورلمعالج

.األلوانبقعنقاطفيالمتطورالتحكم
المهامةوإدار المتغيرةالبياناتطباعةالمجالهذافيالرائدةالمميزاتوتشمل

.والمالالوقتعليكيوفرممالمهامكاآلليللتشغيل
Fieryويتم XFلمعالجمخصصةمحطةمعإنتكالنقطيةالصورلمعالج

راحةقلتحقيإنتكالنقطيةالصورمعالجمحطةُصممتوقد.النقطيةالصور
عملكيرلسالسلسالتدفقتحقيقإلىباإلضافةاالستخدام،سهولةمعالبال

.واإلنتاجيةالكفاءةمنجديدةمستوياتإلىبهواالترقاء

والقطعالورقيةالملصقاتطباعةنظام
ةورقعلىشكل،أليرقمياً المترتبالقطعيتمحيث.السريعة500كاتكالرميزةخاللمنللغايةسهالً أمًراالبيعنقاطوموادالملصقاتإنتاجأصبح

SRA3مدمجبسطحالمزودالجهازوهذا.الواحدةالمرةفيورقة100إلىيصللماآلياً التلقيموييتم–ميكرون /مربعمترلكلغرام350إلىتصل
.سبالشكالرلطابعةمثالياً شريكاً يعتبر

CS3000CS4000CS5000المواصفاتملخص
CMYK)ألوانبأربعةSRA3ملونةطابعةالوصف

(وأسودأصفرأرجواني،سماوي،)
أصفرأرجواني،سماوي،)CMYK)بأربعةSRA3ملونةطابعة
(وأسود

سماوي،)CMYK+1)بخمسةSRA3ملونةطابعة
(1+وأسودأصفرأرجواني،

،(أحادي)الدقيقةفيصفحة50،(ألوان)الدقيقةفيصفحةA4:50الطباعةسرعة
A3:28(أحادي)الدقيقةفيصفحة28،(ألوان)الدقيقةفيصفحة،

البوصةفينقطةOS4800،1200×1200المستوياتمتعددة-انتكتكنولوجيا(الوضوح)الطباعةدقة
لألحاديثوان8لأللوان،ثوان  8األولىللطباعةالمستغرق الوقت

قياسيتي100baseإيثرنتالشبكةخاللمن
قياسياً مثبتةالوجهينعلىالطباعةوحدة
ورقة300:األغراضمتعددةصينية+ورقة530:الورق صينيةالقياسيةالورق سعة

ورقة1,590:السعةعاليةتلقيموحدةاالختياريةالورق صواني
ورقة2,420للورق القصوى السعة
*(24.60×27.51×2519)ملم625×6×640(القطر×الوزن ×االرتفاع)األبعاد

(رطل244.27)كلغ110.8،(رطل217.17)كلغ97.6،(رطل217.17)كلغ97.6الوزن 

واط4>:العميقالنومواط،26>:الطاقةتوفيرالطاقةاستهالك
غيغابايت2:أقصىكحدغيغابايت2:قياسي(رام)العشوائيالدخولذاكرة

غيغابايت160(اختياري )الصلبالقرصمحرك
PCL5c،PCL6الطابعةلغة (PCLXL) Adobe PostScript3طباعةمعPDF(1.7اإلصدار)مباشرةSIDM

Windowsالتشغيلنظامتوافق Vista(32بت64وبت)/XP(32بت64وبت)
Server/(بت64وبت32)2003الخادم Server/(بت64وبت32)2008 2008 R2(64بت)2012الخادم/(بت-64)2012الخادم(/بت64وبت32)7ويندوز

Mac/(بت64وبت32)8ويندوز//8.1ويندوز/R2(بت64) OSK10.5-10.9
Colorالمساعدةالبرمجياتأدوات Swatch،PS(فوتوشوب) البياناتلملفالمساعدةأداة جاما،أشعةتعديلأداة
Fiery(اختياري )الخارجيالنقطيةالصورمعالج *XFالخارجيالنقطيةالصورلمعالج
(اختياري ثابتأقراصمحركمع)آمنمحوآمنة،طباعةاألمان
المربعالمترفيغرام500إلىتصلوأوزانمم1321إلىيصلمخصصحجم:SRA3،A3،SRA4،A4،A5،A6،B4،B5الورق أوزان/أحجام

والشفافاألبيضللحبرمتاح.وأنبوبالهواءمجاري 38Kأسطوانةمجموعة،10Kالحبرخرطوشةيتضمن(فقطCS5000)الموضعيةاأللوانمجموعة
قياسيشهرا12الضمانفترة

األحبارنفاياتعلبةالصهروحدةالنقلحزامالصورأسطواناتاالستهالكيةالمواد

CS3000,CS4000وCS500076K150K150K40K

شفافأبيض(وأسودأصفرأرجواني،سماوي،)CMYKالحبرخراطيش

-------CS300024Kسلسلة
-------CS400038Kسلسلة
CS500038K10K20Kسلسلة

مواصفات النظام

.10Kمع حبر بداية تشغيل  CS3000ويتم شحن نظام 
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