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سهلة االستخدام
آمنة

مريحة
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بتقديم الجيل الجديد من طابعات bizhub تعيد شركة كونيكا مينولتا ابتكار الطريقة 

التي يمكنك بها االستفادة من ا�جهزة متعددة الوظائف في مجال عملك. 

سلسلة طابعات 306i صغيرة الحجم مثالية لالستخدام كجهاز مستقل أو جزء من شبكة 

أكبر من أجهزة bizhub، لتتيح لك إكمال المهام بطريقة سهلة وآمنة ومريحة.

جاهزة للعمل
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بعيدQ عن تعقيد اPعدادات، وبوجود واجهة سهلة االستخدام
المستخدم ذاتها في كل أجهزة الجيل الجديد من 

طابعات bizhub، فإن سلسلة طابعات 306i سوف 
توجهك بسرعة إلى الطريقة المثلى Pكمال كل 

مهمة.

شاشة لمس بحجم 7 بوصات وواجهة مستخدم جديدة

يمكنك التحكم بطابعة bizhub عبر لوحة تحكم كبيرة الحجم تدعم اللمس المتعدد. كما تتميز 

الطابعات بتشغيل سلس بنطاق ألوان متكامل، ستشعر بأن العمل عليها مألوف من أول لمسة بفضل 

واجهة المستخدم سهلة االستخدام ا�شبه بواجهات الهواتف الذكية.

سهلة االستخدام

خطوات أقل Pنجاز المهام

تم تصميم الجيل الجديد من واجهة المستخدم �جهزة كونيكا مينولتا لتساعدك على إتمام المهام 

في أقل عدد ممكن من الخطوات. ا�يقونات وا�لوان سهلة الفهم وشاشة اللمس ترشدك إلى وجهتك 

النهائية في بضع خطوات فقط.

بساطة وسهولة التشغيل تجعل استخدام 

طابعات bizhub بسهولة استخدام هاتفك الذكي. 

يمكنك استخدام وظائف التمرير والنقر للتنقل 

تمامh كما تفعل على حاسوب لوحي أو غيرها من 

أجهزة اللمس المألوفة.

يمكنك توفير الوقت عند ضبط اRعدادات في كل مرة تقوم فيها بالنسخ أو إرسال فاكس من خالل 

إدخال اRعدادات االفتراضية من النوافذ المخصصة لذلك. ما عليك إال ضبط اRعدادات مرة واحدة، وإتمام 

المهمة بسرعة أكبر في المرة المقبلة.

يمكنك االختيار من بين مجموعة تنسيقات عرض مختلفة لما يالئم الغرض من استخدامك للطابعة. إن 

كان غرضك من االستخدام هو إتمام عملك الروتيني العادي، اختر التنسيق ا�ساسي. أو يمكنك اختيار 

التنسيق الكالسيكي لواجهة تتضمن إعدادات أكثر.

لوحة مفاتيح رقمية فعلية اختيارية

يمكن إضافة لوحة مفاتيح صلبة تضم أرقام ومفاتيح تشغيل أساسية إلى

طابعة bizhub كميزة اختيارية لمن ال يفضل استخدام شاشة اللمس.

دعم مرئي عبر الشاشة

في حال واجهتك مشكلة أثناء العمل على 

طابعة bizhub، كما في حال انحشار الورق أو 

الحاجة Rعادة تعبئة المواد االستهالكية، سوف 

ترشدك التعليمات المفيدة التي تظهر على 

الشاشة إلى مصدر المشكلة وتعرض لك 

إشارات بصرية لكيفية حل المشكلة بسرعة.

لوحة المفاتيح 
الرقمية اختيارية 

مساحة 
المعلومات المساحة الرئيسية

تشغيل مماثل ل\جهزة المحمولة

تخصيص لوحة اللمس

واجهة المستخدم المناسبة

التنسيق ا�ساسي التنسيق الكالسيكي
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ا�مان ال يعني المساومة على سرعة ا�داء.امنة
مع مجموعة متنوعة من ميزات ا�مان مثل الفحص 

ضد الفيروسات والتحقق من هوية المستخدم 
يمكنك الحفاظ على أمن بياناتك تحت أي ظرف.

BitDefender الفحص ضد الفيروسات بواسطة

.BitDefender ني ضد الفيروسات باستخدام برنامجKحافظ على سالمة وأمن بياناتك عبر الفحص ا

يمكنك االختيار بين الفحص اKني أو تحديد وقت معين Rجراء فحص منتظم. عند الكشف عن أي تهديد، 

سيتم حذفه بشكل تلقائي لحماية طابعة bizhub الخاصة بك وبذلك تجنب تعطيل العمل أو فقدان 

البيانات.

التعّرف على المستخدم

عند تفعيل هذا الوضع، يقوم المستخدمون بالتعريف عن أنفسهم لطابعة bizhub من خالل إدخال 

معلومات المستخدم الخاصة بهم في الوحدة ا�ساسية، لضمان عدم وقوع المستندات في ا�يدي 

الخاطئة. وبفضل هذه الميزة، يمكن تغيير إعدادات الطباعة عبر لوحة التحكم حتى بعد إرسالك لمهمة 

الطباعة إلى الوحدة.

حافظ على أمن شبكة مكتبك مع أوضاع ا�مان المتطورة

بفضل وجود وحدة الشبكة الداخلية الالسلكية، أصبح بإمكانك اKن ضبط أوضاع أمان من الوحدة 

الرئيسية. تسمح لك وحدة Realtek RTL8812 بترشيح عنوان التحكم بالوصول إلى الوسائط MAC، في 

اتصال بين أي جهازين، إلى جانب ميزات أمنية للتحديث التلقائي لكلمات المرور، ليكون بإمكانك نقل 

البيانات على مستوى أجهزة المكتب دون المخاطرة بفقدان البيانات أو مواجهة تهديدات خارجية.

النسخ بثقة وأمان

تتوفر مجموعة متنوعة من الميزات والوظائف لحماية مستنداتك عند النسخ. 

 Password بياناتك وتمنع عمل أي نسخ ثانوية منها، بينما تسمح خاصية Copy Guard تحمي خاصية

Copy بالقيام بالنسخ فقط عند إدخال كلمة مرور في الوحدة.

TLS عبر HTTP/2 متوافقة مع بروتوكول

بإمكانك اKن استخدام بروتوكول HTTP/2 مع طابعات bizhub، والذي يتيح اتصال محّسن باRنترنت 

 TPS يمكن معالجة عدة طلبات واستجابات عبر اتصال ،HTTP/2 والسحابة. وبفضل التوافق مع بروتوكول

واحد، كما أن التشفير اRلزامي لكل المراسالت يجعل العمل عبر الويب أكثر أمانh بكثير.

bizhub SECURE خاصية

 bizhub SECURE لضمان راحة بالك، نحن نتكفل بأمن بياناتك. بفضل خاصية

من كونيكا مينولتا، كل خيارات ا�مان المتوفرة باRضافة إلى بعض الخيارات 

اRضافية تدار من قبلنا، كي تتمكن أنت من إتمام عملك وأنت مطمئن بأن 

.hمكان عملك محمي تمام

كل ميزات ا�مان ا�ساسية في مكان واحد

تجنب الفجوات الخطيرة في نظامك ا�مني بالرجوع إلى القائمة ا�منية السريعة. هنا ستجد في مكان 

واحد كل الوظائف ا�منية التي نقترح ضبطها عند تركيب الجهاز.

هوية المستخدم والطباعة

يمكن استخدام بطاقة IC للدخول إلى نظام طابعة 

bizhub، مما يتيح استخدام سهل وخالي من 

التعقيد ويحافظ في الوقت نفسه على أمن 

مكتبك.

IC المصادقة ببطاقة

يمكن الطباعة مباشرة من ا�جهزة المحمولة 

 Konica عبر شبكة الواي فاي مع تطبيق

Minolta Mobile Print. قلل الخطوات 

المطلوبة Rرسال مستنداتك إلى الطابعة 

بالنقر على أي جهاز تكون فيه خاصية 

التواصل قريب المدى NFC مفعلة، وذلك من 

على اللوحة الواقعة على يمين لوحة التحكم 

لربط الجهاز. كما يمكن ربط ا�جهزة عبر 

البلوتوث.

يتطلب وجود حزمة ربط ا�جهزة االختيارية I/F kit E K-609. يتطلب وجود Bluetooth LE (منخفض 

 Konica Minolta Mobile Print يتطلب وجود شبكة داخلية السلكية. يتوفر تطبيق .iOS الطاقة) �جهزة

مجانh من متجر تطبيقات أجهزة iOS ومن متجر Play Store �جهزة ا�ندرويد. 

الربط بأجهزة أندرويد أو iOS بنقرة

بيانات مسح ضوئي

طباعة البياناتطباعة البيانات

طباعة البيانات

الفحص ضد الفيروسات اختياري

بيانات مسح ضوئي

• كلمة مرور المسؤول

• قواعد كلمة المرور

• إعدادات االتصال بالشبكة

• إعدادات عرض التحذيرات ا�منية

USB إعدادات وصل أجهزة •

متوفر فقط في التنسيق الكالسيكي

المصادقة ببطاقة IC اختيارية
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توفر مجموعة واسعة من ميزات الطباعة والمسح مريحة
والنسخ يضمن تلبية احتياجات مكتبك بسرعة ودون 
تعقيد. يمكنك إتمام المهام في أي وقت وبأي صيغة 

تريدها.

عتاد عالي ا�داء لبيئة عمل خالية من التعقيد

بفضل وجود معالج رباعي النواة وذاكرة بسعة 4 غيغابايت بين يديك، طابعة 306i جاهزة Rيصال 

 SSD أضف إلى ذلك أقراص التخزين الساكنة ،hمستوى أداء عالي فور الحاجة لذلك. وإن لم يكن ذلك كافي

عالية السرعة التي تتيح إمكانية استرجاع البيانات في أي وقت.

ملقم مستندات تلقائي عالي السرعة

بإمكانك إجراء مسح ضوئي حتى 55 صفحة في الدقيقة سواًء با�لوان أو ا�سود وا�بيض بفضل ملقم 

المستندات التلقائي الجديد والمحّسن وعالي السرعة. وبإمكانك تحميل حتى 130 ورقة في المرة 

الواحدة ومسحها بألوان عالية الجودة إلى صيغ مستندات مختلفة.

المسح الضوئي إلى صيغ مختلفة

.hبإمكانك مسح المستندات مباشرة إلى الصيغة التي تريدها لتوفير وقت تغيير صيغ الملفات الحق

بإمكانك مسح المستندات مباشرة إلى صيغة PPTX لتتمكن من فتح وتحرير المستندات في برنامج 

أوفيس باوربوينت (حزمة أوفيس 2007 أو أحدث).

الطباعة من أو المسح الضوئي إلى أي جهاز محمول

تخلص من تعقيد نقل الملفات بين ا�جهزة من خالل الوصول إلى طابعة bizhub الخاصة بك مباشرة من 

مجموعة متنوعة من ا�جهزة المحمولة. يمكنك إيجاد خيار الطباعة المتنقلة الذي يالئم أسلوب عملك 

سواًء كان ذلك عبر خاصية أنقر واطبع من تطبيقنا الخاص للطباعة، أو الوصول عن بعد عبر خدمة 

.Mopria الطباعة السحابية من جوجل أو الوصول إلى نطاق أوسع من الطابعات مع تطبيق

بإمكانك طباعة ومسح المستندات من أجهزتك المحمولة بتحميل تطبيقنا. 

استخدم تقنية البلوتوث أو لوحة NFC لتعريف جهازك لتتمكن بعد ذلك من 

إرسال مهام الطباعة وتلقي بيانات المسح عبر الواي فاي.

بإمكانك إرسال وتلقي البيانات على طابعة bizhub عبر تطبيق Mopria على 

نظام ا�ندرويد. تقوم شركة Mopria Alliance باعتماد طابعات معيارية 

وطابعات متعددة الوظائف من شركات مختلفة الستخدامها عبر تطبيقها، ما 

يسهل عملية الطباعة إلى أو المسح من أجهزتك المحمولة، حتى إن كان هذا 

أول جهاز من كونيكا مينولتا ينضم إلى شبكة مكتبك.

بإمكانك الطباعة من أي مكان بغض النظر عن نوع نظام التشغيل أو الجهاز 

عبر خدمة الطباعة السحابية من جوجل. كل ما تحتاجه هو اتصال باRنترنت.

يتطلب توفر حساب جوجل وضبط الطباعة السحابية من جوجل

يتطلب وجود حزمة ربط ا�جهزة االختيارية I/F kit E K-609. يتطلب وجود 

Bluetooth LE (منخفض الطاقة) �جهزة iOS. يتطلب وجود شبكة داخلية 

السلكية. يتوفر تطبيق Konica Minolta Mobile Print مجانh من متجر تطبيقات 

أجهزة iOS ومن متجر Play Store �جهزة ا�ندرويد.

الجيل الجديد من طابعات bizhub متوافق مع أقراص التخزين الساكنة SSD، لتتيح لك الدخول إلى 

البيانات بشكل أسرع وأكثر أمانh، نظرz �ن وحدات SSD أقل عرضة ل�خطاء مقارنة بتقنية القرص الصلب 

HHD ا�قدم.

عند المسح الضوئي لكمية كبيرة من الورق باستخدام 

 hملقم المستندات التلقائي، يتم مسح المستندات أحيان

بزاوية مائلة، ما يجعل النسخ المطبوعة أو الرقمية صعبة 

القراءة. لكن بفضل خاصية التصحيح اRلكتروني التلقائي 

 hمن كونيكا مينولتا، يتم تصحيح المستندات إلكتروني

بعد مسحها، مما يضمن أن تكون كل النسخ المنسوخة 

أو الممسوحة بجودة النسخة ا�صلية.

وحدة SSD عالية السرعة تصحيح إلكتروني للصور الممسوحة

Konica Minolta Mobile Print تطبيق

تحويل المستندات الممسوحة ضوئيh إلى ملفات باوربوينت قابلة للتحرير

بإمكانك اKن مسح المستندات إلى صيغة Compact PDF، وهي صيغة مضغوطة توفر مساحة أكبر 

مقارنة بملفات PDF التقليدية، باRضافة إلى تحسين جودة الصور. إضافًة إلى ذلك، وبفضل المعالج عالي 

السرعة، يكون وقت المعالجة أقل.

Compact PDF دعم صيغة

Mopria معتمدة من

الطباعة السحابية من جوجل

وحدة SSD اختيارية

مسح ضوئي

صيغ الملفات
المدعومة

البريد اRلكتروني

حاسوب
العميل

خادم

ذاكرة

صندوق

حاسوب
العميل



تسريع سير العمل

USB  الطباعة والمسح الضوئي المباشر عبر

مجموعة متنوعة من ميزات الطباعة والنسخ ا�ساسية

صديقة للبيئة

إمكانية عرض المواقع اRلكترونية على لوحة 

التحكم وطباعتها عبر PDF. بإمكانك 

تحديد أجزاء من صفحة للحصول على 

مخرجات طباعة دقيقة لما تحتاج إليه فقط 

مثل الخرائط أو معلومات محددة.

MarketPlace أكثر مع bizhub تخصيص

MarketPlace هي خاصية مجانية ويتم 

تثبيتها بشكل تلقيائي لتصبح جاهزة 

لالستخدام فورz بعد التثبيت. بإمكانك 

التصفح وإيجاد تطبيقات لتخصيص عمل 

طابعة bizhub بالطريقة ذاتها التي يمكن 

بها تخصيص الهواتف الذكية.

تصفح الويب

بفضل تقنية خادم الويب الداخلي IWS من كونيكا مينولتا، أصبح بإمكانك اKن إعادة ضبط لوحة تحكم 

طابعة bizhub لتالئم احتياجاتك. من خالل الجمع بين خادم ويب ومتصفح ويب ومترجم نصوص، يمكن 

استخدام تقنية IWS لتنفيذ واجهات مستخدم بسيطة أو تطبيقات على شكل أدوات ودجت.

بإمكانك وصل وحدة ذاكرة USB للوصول إلى الملفات على لوحة اللمس. بإمكانك اختيار مستندات 

لطباعتها أو مسح مستندات مباشرة إلى الجهاز.

برنامج تشغيل طباعة لدعم صور عالية الجودة

تأتي طابعة bizhub مع برنامج تشغيل من نوع PCL/PS كمعيار 

قياسي، وهو يتيح جودة صور عالية ونقل بيانات عالي السرعة 

عند الطباعة. برنامج تشغيل الطابعة مجهز بخاصية تعويض 

ألوان تلقائية تصحح تحول ا�لوان عند طباعة النصوص، لضمان 

جودة ألوان كل مستند تقوم بطباعته.

يمكن طباعة المستندات الصغيرة أو غير منتظمة الشكل مثل بطاقات الموظفين أو رخص القيادة 

بالجمع بين الوجهين ا�مامي والخلفي للبطاقة في ورقة واحدة.

تولي شركة كونيكا مينولتا أهمية كبيرة للحفاظ على البيئة واالستدامة. كل أحبارنا خالية من ثنائي 

أكسيد التيتانيوم وتتطلب مقدار أقل من الحرارة، ما يحافظ على كفاءة أجهزة مكتبك مع توفير الطاقة 

في الوقت نفسه.

IWS عبر bizhub تخصيص طابعة

طباعة الكتيبات نسخ بطاقات الهوية

طباعة أو نسخ مزدوج

الصورة لغايات التوضيح فقط

ميزة مريحة تقوم بترتيب عدة صفحات لطباعتها على شكل كتيب.

طباعة مستندات متعددة الصفحات في ورقة واحدة. بإمكانك الجمع بين صفحتين أو أربعة في ورقة واحدة.تتيح ميزة الطباعة المزدوجة الطباعة على الوجهين لتوفير الورق.

طباعة عدة صفحات في ورقة (2 في 1 أو 4 في واحد)

مسح الجهة ا�مامية مسح الجهة الخلفية
يتم نسخ كال وجهي 

البطاقة في ورقة واحدة

جهة واحدة جهتين جهتين

جهتين جهتين

جهة واحدة
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شكل وإعدادات ومواصفات المنتجات تخضع للتغيير دون إشعار مسبق.
ال يتوفر هذا المنتج في بعض الدول والمناطق.

كونيكا مينولتا، رمز العالمة التجارية، شعار "افكار نجسدها"، bizhub، شعار خدمات الطباعة المحسنة من كونيكا مينولتا، وشعار bizhub SECURE هي عالمات تجارية مسجلة أو عالمات تجارية لشركة كونيكا مينولتا القابضة المحدودة. أندرويد، جوجل، والطباعة السحابية من 

 Cisco. هي عالمة تجارية مسجلة أو عالمة تجارية لشركة iOS .هي عالمات تجارية مسجلة أو عالمات تجارية لشركة أبل في الواليات المتحدة ودول أخرى App Store و Mac .جوجل هي عالمات تجارية مسجلة أو عالمات تجارية لشركة جوجل في الواليات المتحدة ا6مريكية ودول أخرى

Systems, Inc في الواليات المتحدة ودول أخرى. Mopria وشعار Mopria هي عالمات تجارية مسجلة أو عالمات تجارية لشركة .Mopria Alliance Inc . وBluetooth هي عالمة تجارية مسجلة أو عالمة تجارية لشركة .SIG, Inc . و  Wi-Fiهي عالمة تجارية مسجلة أو عالمة تجارية لشركة 

Wi-Fi Alliance. . وباوربوينت هي عالمة تجارية مسجلة أو عالمة تجارية لشركة مايكروسوفت في الواليات المتحدة ودول أخرى. شعار Bitdefender هو عالمة تجارية مسجلة أو عالمة تجارية لشركة Bitdefender IPR Management Ltd. وجميع العالمات التجارية ا6خرى وأسماء 

المنتجات عالمات تجارية مسجلة أو عالمات تجارية للشركات أو المنظمات التي تملكها.

تقدم شركة كونيكا مينولتا دعم متكامل لتحسين بيئة مخرجات مكتبك بدًء من خدمات االستشارة وتصميم 
النظم وصوالً إلى العمليات.

متطلبات االستخدام ا4من:
• يرجى قراءة واتباع دليل التعليمات لضمان التشغيل اGمن.

• يجب تشغيل ا6جهزة باستخدام الطاقة والجهد المناسبين فقط.

• وصل الكابل بمنفذ غير مناسب قد يسبب انفجار أو صعقة كهربائية.

يرجى وصل الجهاز وفق التعليمات (تايوان والفلبين فقط).

@اختياري

كونيكا مينولتا لحلول ا�عمال الشرق ا�وسط
أبراج بحيرات جميرا، دبي، اVمارات العربية المتحدة

ص ب: 338322, ت: 
www.konicaminolta.com/me

+971 4 880 8388


