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"Computer Software" and "Commercial Computer Software Documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 or 48
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مقدمة
.التالية الليزر لطابعات المالئمة الطباعة مواد تحديد في لمساعدتك إرشادات المستند هذا يوفر

الطابعة طرزالفئة

B3442و B3340و B2865و B2650و B2546و B2442و B2338و BB2236 الفئة

C9235و C6160و C4352و C4342و C4150و C3426و C3326و C3224و C2535و C2425و C2326و C2325و CC2240 الفئة
CS820و CS735و CS730و CS728و CS727و CS725و CS720و CS622و CS521و CS439و CS431و CS421و CS331و
CX727و CX725و CX625و CX622و CX522و CX431و CX421و CX331و CS943و CS927و CS923و CS921و CS827و
CX931و CX930و CX927و CX924و CX923و CX922و CX921و CX860و CX827و CX825و CX820و CX735و CX730و
CX944و CX943و CX942و

MB2770و MB2650و MB2546و MB2442و MB2338و MB2236و M5270و M5255و M3250و M1342و M1246و MM1242 الفئة
MS421و MS331و MS321و MC3426و MC3326و MC3224و MC2640و MC2535و MC2425و MC2325و MB3442و
MX331و MX321و MS826و MS825و MS823و MS822و MS821و MS725و MS622و MS621و MS521و MS439و MS431و
MX931و MX826و MX822و MX725و MX722و MX721و MX622و MX522و MX521و MX432و MX431و MX421و

XC6152و XC4352و XC4342و XC4240و XC4153و XC4150و XC4143و XC4140و XC2326و XC2240و XXC2235 الفئة
XC9335و XC9325و XC9265و XC9255و XC9245و XC9235و XC9225و XC8163و XC8160و XC8155و XC6153و
XM7355و XM5370و XM5365و XM3250و XM3142و XM1342و XM1246و XM1242و XC9465و XC9455و XC9445و
XM7370و

.الطابعة مع المرفقة الخاصة والوسائط والملصقات والبطاقات، بالورق، المتعلقة األخرى المعلومات محل هنا المقدمة المعلومات تحل

.الطباعة مواد أنواع آل شراء عند االعتبار في وضعها يجب التي التصميم عوامل أيًضا المستند هذا يوضح بالطابعة، الخاص الورق توصيات إلى باإلضافة
فاتصل التصميم، أو بالمخزون خاصة أسئلة لديك آانت إذا. 139 الصفحة على" القاموس"العبارة راجع الصناعة، مصطلحات تعريفات على للحصول
 إلى انتقل أو الطابعة تسجيل بطاقة راجع التقنية، بالمساعدة االتصال أرقام على للحصول. الطباعة مواد بموّرد

international support contact directory.

.للطباعة المتوقعة غير المشاآل تجنب على بذلك القيام يساعد. آبيرة آميات شراء قبل دائًما بالآامل الطباعة مواد اختبر: مالحظة

المستند تغييرات محفوظات

التغييرات:"التاريخ"

.XM3142و MX432: التالية للمنتجات الدعم معلومات إضافة تمت2022 أآتوبر

XC9325و MX931و CX944و CX943و CX942و CX931و CX930و CS943: التالية للمنتجات الدعم معلومات إضافة تمت2022 مايو
.XC9465و XC9455و XC9445و XC9335و

.XC4352و XC4342و CX735و CX730و CS735و CS730و C4352و C4342: التالية للمنتجات الدعم معلومات إضافة تمت2022 فبراير

.C2326 M1342 XM1342 XC2326: التالية للمنتجات الدعم معلومات إضافة تمت2021 يناير

.XC8163و XC6153و XC4153و XC4143و MS439و CS439: التالية للمنتجات الدعم معلومات إضافة تمت2020 مايو

MS331و MC3426و MB3442و CX431و CS431و C3426و B3442و B3340: التالية للمنتجات الدعم معلومات إضافة تمت2020 مارس
.MX431و MX331و MS431و

.MC3326و MC3224و C3326و C3224و CX331و CS331: التالية للمنتجات الدعم معلومات إضافة تمت2019 يوليو

.MB2236و B2236: التالية للمنتجات الدعم معلومات إضافة تمت2019 فبراير

CX421و CS622و CS521و CS421و C2535و C2425و C2325و C2240و B2865: التالية للمنتجات الدعم معلومات إضافة تمت2018 يونيو
MS725و MB2770و M5270و M5255و MC2640و MC2535و MC2425و MC2325و CX625و CX622و CX522و
XC2240و XC2235و MX826و MX822و MX725و MX722و MX721و MS826و MS825و MS823و MS822و MS821و
.XM7370و XM7355و XM5370و XM5365و XC4240و
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التغييرات:"التاريخ"

MB2338و M3250و M1246و M1242و B2650و B2546و B2442و B2338: التالية للمنتجات الدعم معلومات إضافة تمت2018 أبريل
MX521و MX421و MX321و MS622و MS621و MS521و MS421و MS321و MB2650و MB2546و MB2442و
.XM3250و XM1246و XM1242و MX622و MX522و

CX927و CX924و CX923و CX922و CX921و CS927و CS923و CS921و C9235: التالية للمنتجات الدعم معلومات إضافة تمت2017 أغسطس
.XC9265و XC9255و XC9245و XC9235و XC9225و

CX725و CS827و CS820و CS728و CS727و CS725و CS720و C6160و C4150: التالية للمنتجات األولي المستند إصدار2016 سبتمبر
.XC8160و XC8155و XC6152و XC4150و XC4140و CX860و CX827و CX825و CX820 وCX727و
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الورق شراء عند التصميم اعتبارات

الورق صناعة على عامة نظرة
.والموزعين والمحولين الُمصنِّعة الشرآات والملصقات الورق صناعة عملية تتضمن

على أو آبيرة لّفات في بشحنه الُمصنِّعة الشرآات تقوم فقد للملصقات، مخصًصا األساسي المآون آان إذا. األساسي المخزون تنتج الُمصنِّعة الشرآات•
.مقصوص ورق شآل

يأخذون قد آما. بدونه أو الالصق وضع مع اللّفات من المحولون يعمل قد. مقصوصة ورقية منتجات إلى ويحولونه األساسي المخزون يأخذون المحولون•
.العمالء يطلبها التي المواصفات لتلبية ويحولونه األساسي المخزون

.العلوية واألغلفة األحبار ووضع القوالب وقص المخزون، وثقب الحجم، حسب المخزون قص الحصر، ال المثال سبيل على التحويل، عملية تتضمن
.الليزر طابعات في لالستخدام تصميمه تم مقصوص ورقي منتج إلى األساسية المواد لتحويل عمالئهم مع المحولون يعمل

.بالعميل المباشر الرابط عامة بصفة هم الموزعون•

اتفاقيات الشرآات معظم تتبع. مختلفة ُمصنِّعة شرآات مع المحولون يعمل وقد مختلفين محولين مع الموزعون يعمل قد واألسعار، االحتياجات لتغير نظًرا
.المختلفة الشرآات حسب أو الوقت حسب تختلف قد والعمليات والترآيبات والمعايير، المواصفات، أن إال مقبولة، صناعية

.المعالجة أو المادة في للتغير نظًرا فجأة الطباعة في مشاآل الماضي في بنجاح يعمل آان الذي الورق أو الملصقات تسبب قد لذلك، ونتيجة

من أآبر للمنتجات وتناسًقا خبرات الشرآات هذه تقدم أن ويمآن. التوزيع إلى ووصوًال التصنيع من بدًءا الثالث، الوظائف بآل الآبيرة الشرآات بعض تقوم
.العملية جوانب من واحد جانب على ترآز التي الشرآات

.باستخدامه تهتم الذي الورق عن التفصيلية المعلومات من مزيد على منه الحصول يمآنك ويب موقع للورق الُمصنِّعة الشرآات بعض لدى يوجد

الورق تصميم عوامل
.تصميمها أو الخاص لتطبيقك المناسبة النماذج تحديد عند االعتبار في وضعها عليك يجب للقياس قابلة بخصائص الطباعة مواد تتمتع

األساسي الوزن
الذي الوزن، القياسي الورق حجم يحدد ذلك، من الرغم على). واحدة رزمة (ورقة 500 لعدد باألرطال الوزن لوصف يستخدم مصطلح هو األساسي الوزن

زنة القياسي الحجم ذو السندات ورق هو ذلك على مثال. دائًما بسهولة األساسية األوزان بين المقارنة يمآن ال َثم، ومن. شراؤه تم الذي الحجم يآون ال قد
بوصة، 11 × 8.5 مقاس بورق رزم أربع إلنشاء الورق، قص تم إذا. رطًال 20 تزن التي الواحدة والرزمة بوصة، 22 × 17 مقاسه يبلغ الذي رطًال، 20
.فقط أرطال خمسة تزن أنها إال رطًال 20 زنة سندات ورق أنها على رزمة آل تصنيف فسيتم

ورق من آثافة وأآثر وأثقل ُسمًآا، أآثر رطًال 24 زنة السندات ورق إن. رطًال 24 زنة سندات ورق عليه فسُيطلق رطًال، 24 يزن الورق نفس آان إذا
التغذية موثوقية أو الورق انحشار مشاآل آثافة واألآثر األثقل الورق يسبب قد. الدرج في أقل ورق وضع ُسمًآا األآثر الورق يعني. رطًال 20 زنة السندات

الخاص الورق دعم"العبارة في المدعومة الورق أوزان جدول راجع مقبول، استخدامه الجاري للورق األساسي الوزن أن من للتحقق. الطابعات بعض في
.28 الصفحة على" بالطابعة

آانت إذا رطًال 40 زنة المادة من أخف رطًال 70 زنة المادة تآون أن يمآن المثال، سبيل على. القياسي الورق حجم بنفس األساسية األوزان آل تتعلق ال
ِقبل من توحيدها تم وقد األوزان لمقارنة تناسًقا أآثر طريقة) 2م/جم (المربع المتر في للجرامات المتري القياس ُيعد. أآبر أساسي حجم ذي ورق إلى تستند

).ISO (للمعايير الدولية المنظمة

قد. الطباعة مشاآل تسبب قد للغاية ثقيلة أو للغاية خفيفة إما تآون التي المواد أن إال المخزون، أوزان من آبيرة مجموعة بك الخاصة الطابعة تقبل أن يمآن
بسبب تنحرف أو أقل بموثوقية تغذيتها تتم قد آما. الطباعة جودة سوء في يتسبب مما الصهر، وحدة في آافية بسرعة ُسمًآا واألآثر الثقيلة المواد تسخن ال

).الصالبة (األشعة قوة انخفاض بسبب الطابعة في وتنحشر األخف المواد تتجعد أن يمآن ذلك، من العآس وعلى. صالبتها أو وزنها

.الوسائط من المختلفة األنواع أوزان لمقارنة التالي الجدول استخدم
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المتري المآافئ
)2م/جم(

)رزمة/رطل (األساسي الوزن

فاخر ورق

431.8 x558.8 مم

)17 x 22 بوصة(

إزاحة

635 x965.2 مم

)25 x 38 بوصة(

غطاء

508 x660.4 مم

)20 x 26 بوصة(

طباعة Bristol ورق

571.5 x889 مم

)22.5 x 35 بوصة(

فهرس Bristol ورق

647.7 x774.7 مم

)25.5 x 30.5 بوصة(

بطاقة

609.6 x914.4 مم

)24 x 36 بوصة(

60164018233337

75205128344246

80215130364449

90246133415055

100276837465562

110297441506168

120328144556674

145399854668089

1604310859738898

17547118658097108

200531357491111123

215571458098119132

2556817294116141157

2606917696119144160

30080203111137166184

%.5 ± بمعدل البطاقات أوزان تختلف قد

منعطفات في الالزمة المرونة لتوفير طويل تحبب أو قصير بتحبب األثقل المواد قص طلب عليك يتعين قد الطابعة، في تغذيته أثناء المخزون التجاه وفًقا
.الورق مسار

.المستند هذا في حدة على طابعة آل مواصفات راجع بك، الخاصة الطابعة تدعمها التي األوزان حول المعلومات من مزيد على للحصول

األبعاد
المخرجات تصميم إعادة األحيان بعض في يمآنك. الطابعة وثائق راجع المعلومات، من مزيد على للحصول. الطباعة مواد أبعاد في حدود الطابعات لآل

مستندين وضع فيمآنك الطابعة، تدعمه الذي للطول األدنى الحد من أقصر بك الخاص المستند آان إذا المثال، سبيل على. الحدود هذه على للتغلب المطبوعة
.واحدة ورقة على

البيئة
األخرى الوسائط أو الورق أنواع بعض على المستمرة الطباعة تؤدي قد. وتتجاوزها بل الصناعية االنبعاثات ومعايير لوائح بآل Lexmark طابعات تفي
.التهوية جيدة منطقة في الطابعة وجود من تأآد. المتقطعة الطباعة مع مشآلة تمثل ال أبخرة صدور إلى

التغذية موثوقية على آبير بشآل تؤثر قد) مثًال الليل إلى النهار من (الطفيفة التغيرات حتى. الطباعة على آبير تأثير والرطوبة الحرارة لدرجة يآون أن يمآن
.فقط المقبول النطاق ضمن الطباعة مواد تآون عندما

حتى الطباعة قبل ساعة 48و 24 بين تتراوح لمدة الطابعة بيئة نفس في المخزون خّزن. األصلي الغالف في وجوده أثناء للمخزون األجواء بتآييف نوصي
المخزون يتطلب. الطابعة بيئة عن تماًما مختلفة النقل أو التخزين بيئة تآون عندما أيام عدة الوقت هذا تمديد عليك يتعين قد. الجديدة الظروف في يستقر
.المادة آتلة بسبب أطول تآييف فترة أيًضا السميك
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قبل. تجعده يسبب مما المخزون على متساٍو غير رطوبة محتوى فسيظهر الطابعة، في لتحميله جاهًزا تآون أن قبل المخزون عن الغالف بإزالة قمت إذا
الطباعة مشاآل المتآاملة النماذج وبعض الورقية الملصقات مثل األخف المواد تواجه أن ُيرجح). بوصة 0.125 (مم 3 التجعد يتجاوز بأال نوصي التحميل،
.التجعد وجود حالة في أآبر بشآل

برطوبة) فهرنهايت درجة 75 إلى 65 بين (مئوية درجة 24 إلى 18 بين تتراوح حرارة درجة في بالطباعة للملصقات الُمصنِّعة الشرآات معظم توصي
بين (مئوية درجة 32 إلى 15.5 بين يتراوح حرارة درجة نطاق في تعمل حتى Lexmark طابعات تصميم تم لقد. بالمئة 60و 40 بين تتراوح نسبية
التغذية، ومشاآل االنحشارات، التوصيات هذه خارج بيئة في الطباعة تسبب قد. بالمئة 80و 8 بين تتراوح نسبية برطوبة) فهرنهايت درجة 90 إلى 60

.الملصقات) تقشر (المسبق والتوزيع الطباعة جودة وانخفاض

المسبقة المطبوعات أحبار
أحبار تتحمل. بالليزر الطباعة عملية في المستخدمين والضغط العالية الحرارة لدرجات والمتطايرة السائلة شبه المآونات مسبًقا المطبوع المخزون يعّرض

البوصة في رطًال 25 إلى يصل وضغًطا) فهرنهايت درجة 437 (مئوية درجة 225 إلى تصل صهر وحدة حرارة درجة وألوانها المسبقة المطبوعات
.خطرة أبخرة صدور أو الطابعة تلويث دون المربعة

أن يمآن. المطبوعة المادة سطح عن مرتفعة المطبوعة الصورة وتظهر شمعي، بملمس الحراري التصوير أحبار تتمتع. الحراري التصوير بحبر نوصي ال
.الصهر وحدة مجموعة وتتلف األحبار هذه تنصهر

مطبوعة منطقة على بالطباعة تقوم آنت إذا. الطابعة في الحبر وتلوث الحبر غبار لتقليل أيًضا للآشط مقاومة المسبقة المطبوعات أحبار تآون أن يجب
.الصهر آفاية لضمان الحبر لمسحوق متقبًال الحبر يآون أن فيجب مسبًقا،

من غيرها أو األوفست مساحيق باستخدام نوصي ال ذلك، من الرغم على. المطبوعة المواد استخدام قبل تماًما المسبقة المطبوعات أحبار آل تجف أن يجب
،)فهرنهايت درجة 437 (مئوية درجة225 حتى الحبر بتسخين تقوم التي الطابعات مع متوافًقا الحبر آان إذا ما لتحديد. التجفيف لتسريع الغريبة المواد
.بائعه أو له الُمصنِّعة الشرآة أو الحبر محول راجع

المقصوصة والقوالب الثقوب
عن النموذج انفصال تجنب إلى بذلك القيام يؤدي. للنموذج حافة آل من) بوصة 0.06 (مم 1.6 بمقدار الثقب خط يتوقف أن يجب ثقب، وجود حالة في

بالنسبة. االنحشارات عدد آبير بشآل الحافة من القريبة الثقوب تزيد قد. األولية االلتقاط قوة على الثقب موقع يؤثر. االنحشار إلى يؤدي مما الطابعة، مسار
.البطانة أو الظهارة مادة تخترق التي الثقوب عدد قّلل الملصقات، مثل للضغط الحساسة المواد إلى

أي بدون ومرتبة ناعمة الحواف تآون أن يجب. ببعص بعضها النماذج التصاق من يقلل مما مسّطح، بشآل الطباعة مادة تستوي حتى الثقوب آي يجب
أو عادًة األصغر الثقوب هذه تتداخل ال. مفضلة وهي أآبر استقراًرا) البيانات ثقوب أو الصغر بالغة الثقوب باسم أيًضا ُتعرف( الليزر ثقوب توفر. انقالبات

.التعبئة قبل التحويل عملية أثناء الناتج الورق وغبار ُعَصافة إزالة من تأآد. للورق زائدة ومخلفات غبار عنها ينتج

المزدوج، الورق تغذية يسبب مما االنحراف، البروز يزيد قد. الورق انحشار يسبب مما الثقوب تتمزق فقد الثقب، خط عند متجعدة أو بارزة الثقوب آانت إذا
مادة انقطعت إذا. الصغر بالغة الثقوب استخدم البروز، لتقليل. الطباعة جودة سوء إلى يؤدي مما الصهر، قبل المطبوعة المادة على الحبر مسحوق تلطيخ أو

.تمزق بدون الثقوب تظل أن فيجب الطابعة، في تحرآها أثناء قليًال الطباعة

عمليات وتجنب الملصقات تطّبق لمنع الزوايا آل بتدوير قم الملصقات، تصميم عند. البطاقات أو الملصقات تصميمات من أشآال إلنشاء القوالب قص ُيستخدم
.البارزة والنوافذ الخلفية بالشقوق أيًضا يوصى ال). السندان قص عمليات (البطانة قص

أو مم1.6 (الصغيرة المقصوصة غير المناطق هذه تساعد. باألربطة فُيوصى الطباعة، مادة تصميم من جزًءا المقصوصة القوالب أو الثقوب آانت إذا
.الطباعة أثناء القوالب وقص الثقب عمليات عند التمزق ومنع النموذج ثبات في) تقريًبا بوصة0.06

.إضافًيا ثباتًا التصميم زوايا على الموجودة األربطة توفر صغيًرا، نهائًيا منتًجا تقدم أو تتداخل التي الثقوب أو المقصوصة القوالب ذات المناطق إلى بالنسبة
تقشر منع على األربطة فتساعد للضغط، الحساسة للمنتجات بالنسبة أما. المقصوصة القوالب أو الثقوب بطول مآان أي في موجودة األربطة تآون قد

.الملصقات تصميمات في لالصق الآافية غير التحرير قوة لتعويض األربطة استخدام يمآن ال. الطابعة في وجودها أثناء البطانة عن الملصقات

االلتقاط بآرة تقنية
تتضمن. السابقة الطابعات ُطرز في المستخدم الزاوية ترس نظام من موثوقية أآثر بشآل الورق تغذي التي االلتقاط بآرة مجموعة الطابعات بعض في يوجد

أن يجب. متعددة ورقات تغذية يسبب مما الورق، يتداخل قد حيث المناطق هذه في العميقة الثقوب وضع تجنب. الوسائط ورق تلمسان بآرتين المجموعة
بترآها نوصي التي بوصة 0.50 مسافة عن هذا يختلف. للورق األمامية الحافة على االلتقاط بآرة منطقة خارج والبروز التداخل تسبب قد التي الثقوب تسقط
.التداخل مشاآل لتجنب الصغر بالغة الثقوب استخدم. الزاوية ترس نظام ذات الطابعات مع النموذج من العلوي بالجزء

.للوسائط األمامية الحافة من بوصة 0.91–0.12 تبلغ منطقة خارج الثقوب سقوط من تأآد
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A

B

Aااللتقاط بآرة موقع

Bالتغذية اتجاه

والبارزة الغائرة الصور
ارتفاع من آبير بشآل الصهر عملية تقلل آما المزدوج، الورق تغذية وحاالت التداخل إلى المواد هذه استخدام يؤدي فقد. والغائرة البارزة الصور مواد تجنب

.الصهر درجة وسوء الطباعة جودة سوء إلى النقوش من شديدة مقربة على الطباعة تؤدي. البارزة الصورة

المعدنية المواد
أن يمآن. الآهربائي التوصيل على وقدرتها توصيلها إلمآانية نظًرا األخرى، المواد أو األحبار في سواء النماذج، في المعدنية المواد باستخدام نوصي ال

.الطباعة جودة سوء وتسبب الحبر مسحوق نقل مع الخاصية هذه تتداخل

األساسي النموذج تصميم
جانبي آال على) بوصة 0.25 (مم 6.35و النموذج وأسفل أعلى في) بوصة 0.33 (مم 8.38 تبلغ مطبوعة غير منطقة بتضمين قم النماذج، تصميم عند

.النموذج

في اختالفات وجود العرضي االتجاه اختيار يسبب قد. الشريطية الرموز بطباعة تقوم آنت إذا سيما ال المفضل، التخطيط الطولي االتجاه ُيعد عام، بشآل
.الشريطية الرموز طباعة عند التباعد اختالفات لتوفير الورق مسار سرعة
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واستخدامه الورق تحديد إرشادات
:الخاصة والوسائط الورق اختيار عند االعتبار في التالية العوامل ضع

.الوقت بمرور تتغير وقد البائع على التصنيع وعمليات األساسي للمخزون المادية الخصائص تعتمد•

.تعطلها ووقت الطابعة موثوقية على أيًضا الطباعة مواد جودة تؤثر أن يمآن•

.المآلفة األخطاء لتجنب آبيرة آمية طلب قبل الطباعة مواد اختبر•

المستمرة الطباعة عن ينجم قد. الطباعة مشاآل إلى قصيرة فترة في األظرف أو الملصقات أو البطاقات، ورق من آبير عدد طباعة تؤدي أن يمآن•
قد مما بالعصر، الملصقات من الصمغ بالطابعة الموجودة البآرات ُتخرج أن يمآن. الخدمة مآالمات تآرار زيادة المثال، سبيل على الملصقات، على
.األخرى الطابعة أجزاء يلوث

.تسويتها أو آيها يتم لم إذا آاشطة تآون أن يمآن ثقوب أو قصاصات والبطاقات الملصقات بمعظم يوجد•

.الورق من ُسمًآا أآثر تآون وقد خشنة طالءات على عموًما، الخاصة، الوسائط تشتمل قد•

شراء عند التصميم اعتبارات"العبارة راجع الورق، وتصميم الطباعة صناعة حول معلومات على للحصول. بالورق خاصة إرشادات التالية األقسام توفر
.7 الصفحة على" الورق

ورق
.األدراج في تحميله تم الذي الورق ليطابق" الورق "قائمة من ووزنه ومادته ونوعه الورق حجم عيِّن: مالحظة

الورق إرشادات
.المشاآل من الطباعة خلو ضمان على والمساعدة االنحشار حاالت لتفادي المناسب الورق استخدم

.تالف غير جديد ورق دائمًا استخدم•

.الورق عبوة على المعلومات هذه إلى يشار ما عادة. به الموصى الطباعة جانب على تعرف الورق، تحميل قبل•

.باليد شذبه أو قصه تم ورق تستخدم ال•

.الورق انحشار إلى الخلط هذا يؤدي حيث نفسه الدرج في أوزانه أو أنواعه أو الورق أحجام بين تخلط ال•

.اإللآتروني الفوتوغرافي التصوير لطباعة خصيصًا تصميمه يتم لم ما المطلي الورق تستخدم ال•

الورق سمات
.عليها الطباعة قبل العوامل هذه مراعاة تجب. والموثوقية الطباعة جودة على التالية الورق سمات تؤثر

الوزن

صحيح، بشآل تغذيته لتتم آافية بصورة صلًبا) رطًال 16( 2متر/جم 60 عن وزنه يقل الذي الورق يآون ال قد. مختلفة بأوزان بالورق التغذية لألدراج يمآن
.لديك الطابعة لطراز" المدعومة الورق أوزان "الموضوع راجع المعلومات، من مزيد على للحصول. االنحشارات يسبب وقد

طي

الورق مرور بعد التجعد يحدث قد. الورق بتغذية خاصة مشآالت حدوث في يتسبب أن يمآن الزائد التجعد. الحواف عند ينحني أن إلى الورق ميل هو الطي
البرودة أو الرطوبة أو الحرارة ظروف في ملفوف غير يآون بحيث الورق تخزين يسهم أن يمآن. عالية حرارة لدرجات معرضًا يآون حيث الطابعة، عبر
.الورق تغذية في مشاآل إلى يؤدي مما الطباعة قبل الورق تجعد في الجفاف أو
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نعومة

شديد الورق آان إذا. مالئمة بطريقة الدمج من الحبر مسحوق يتمآن ال فقد للغاية، خشنًا الورق آان إذا. مباشر بشآل الطباعة جودة على الورق نعومة تؤثر
إلى بالنسبة. األلوان الليزر لطابعات شيفلد نقطة 50 ذي الورق باستخدام نوصي. الطباعة وجودة الورق تغذية في مشآالت حدوث إلى يؤدي فقد النعومة،
.شيفلد نقطة 250 إلى 150 بـ نوصي اللون، األحادية الليزر طابعات

Moisture محتوى

.تستخدمه أن إلى األصلي غالفه في الورق اترك. صحيح بشآل الورق تغذية على الطابعة وقدرة الطباعة جودة من آل على الورق في الرطوبة مقدار يؤثر
.أدائه على بالسلب الرطوبة لتغييرات الورق تعرض يؤثر فقد

بإطالة قم. الطابعة لبيئة مماثلة فيها الورق تخزين يتم التي البيئة تآون أن يجب. ساعة 48 إلى 24 لمدة األصلي غالفه في الورق بتخزين قم الطباعة، قبل
.أطول تآييف فترة أيضًا السميك الورق يتطلب قد. الطابعة بيئة عن تمامًا مختلفة النقل أو التخزين بيئة آانت إذا أيام لعدة الوقت

التحبب اتجاه

توصية على للحصول. الورق عرض باتجاه عرضًيا أو الورق، طول باتجاه طولًيا التحبب يآون. الواحدة الورقة في الورق ألياف محاذاة إلى التحبب يشير
".المدعومة الورق أوزان "الموضوع راجع التحبب، اتجاه بشأم

األلياف محتوى

مما الثبات، من عالية درجة للورق المحتوى هذا يوفر. بالمئة 100 بنسبة آيميائًيا المعالج الخشب لب من جودة األعلى الجاف التصوير ورق صناعة تتم
.الورق معالجة عملية على بالسلب يؤثر أن يمآن القطن، مثل ألياف، على يحتوي الذي الورق. أفضل طباعة جودة ويحقق الورق تغذية مشاآل من يقلل

الرأسية ذي والورق مسبقًا المطبوعة النماذج تحديد
.التحبب طويل الورق استخدم•

.بالحفر الطباعة عملية أو باإلزاحة) الحجرية (الليثوغرافية الطباعة باستخدام المطبوع الرأسية ذي والورق النماذج فقط استخدم•

.ثقيلة مادة من المصنوعة أو الخشنة األسطح ذات الورق أنواع استخدام تجنب•

عصارة أحبار أما المتطلبات؛ بهذه عام، بوجه الزيوت، على القائمة أو باألآسدة الُمعدة األحبار تفي. الحبر مسحوق في بالراتينج تتأثر ال أحبار استخدم•
.المتطلبات بهذه تفي ال فقد األشجار

آان إذا ما اإلجراء هذا يحدد. منها آبيرة آميات شراء قبل استخدامها في ترغب التي الرأسية ذي والورق مسبقًا المطبوعة النماذج على عينات اطبع•
.الطباعة جودة على يؤثر الرأسية ذي الورق أو مسبًقا المطبوع النموذج في الموجود الحبر

د اتصل الشك، راودك متى• .الورق بمورِّ

الورق دعم"العبارة انظر المعلومات، من المزيد على للحصول. الطابعة في المناسب باالتجاه الورق بتحميل قم الرأسية، ذي الورق على الطباعة عند•
.28 الصفحة على" بالطابعة الخاص
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تدويره الُمعاد الورق
التصوير بتقنية تعمل التي (الليزر طابعات في استخدامه ليتم خصيًصا والمنتج تدويره المعاد الورق استخدام تدعم فهي البيئة، حماية بقضايا تهتم الشرآة ألن

).اإللآتروني الضوئي

ورق اختبار على باستمرار نعمل أننا إال بنجاح، الطابعة في تغذيته ستتم تدويره المعاد الورق أنواع آل بأن قاطع بشآل الجزم يمآن ال أنه من الرغم على
.منظم وبشآل بالغة بدقة العلمية االختبارات هذه إجراء يتم. العالمية بالسوق المتوفر تدويره الُمعاد المقصوص الناسخة

تدويره الُمعاد الورق إرشادات
:البيئة على الطباعة تأثير من التخفيف في التالية الورق اختيار إرشادات تساعد

.األدنى الحد إلى الورق استهالك قلل•

خطط مساندة برنامج أو) FSC (الغابات على اإلشراف مجلس مثل منظمات قبل من معتمدين موزعين من اشتِر. الخشبية األلياف مصدر بعناية اختر•
الغابات إدارة على القائمين مصدرها خشبية عجينة تستخدم للورق المصنعة الجهة أن االعتمادات هذه تضمن). PEFC (للغابات الشهادات إصدار
.عليها والحفاظ الغابات إدارة في والمجتمع البيئة تجاه مسؤولة ممارسات يتبعون الذين

.تدويره معاد ورق أو أقل وزن ذو ورق أو معتمد ورق أو 2م/جم 80 أو 75 عادي ورق: الطباعة الحتياجات مالءمة األآثر الورق اختر•

تدويره الُمعاد الورق خصائص
).االستخدام بعد ما نفايات من بالمئة 100 إلى يصل ما اختبار تم (االستخدام بعد ما نفايات آمية•

).العالم أنحاء جميع من المناخ ظروف تحاآي اختبار غرف. (والرطوبة الحرارة درجة ظروف•

.)بالمئة 5 إلى 4 بنسبة: منخفضة رطوبة نسبة على التجاري الورق يحتوي أن يجب. (الرطوبة محتوى•

.الطابعة في األمثل النحو على الورق تغذية المالئمة الصالبة ودرجة االنثناء مقاومة تعني•

).الدرج في تحميله يمآن الذي الآم في يؤثر (الُسمك•

).الورق على الحبر مسحوق ثبات ودرجة المطبوعات وضوح درجة في وتؤثر شيفلد؛ بوحدات تُقاس (السطح خشونة•

).الورق فصل سهولة درجة يحدد (السطح احتآاك•

).الطابعة في انتقاله أثناء الورق سلوك آليات على أيًضا يؤثر الذي التجعد، على يؤثران (والتآوين التحبب•

).والملمس المظهر (والمادة السطوع•

البيئة على التأثير
وعلى. األخرى العناصر في التحآم درجة في تؤثر الورق في تدويره المعاد المحتوى نسبة أن إال مضى، وقت أي من أفضل تدويره الُمعاد الورق أصبح
إلزالة الالزمة الطاقة عن تتولد ما غالًبا. مثاليًا ُيعد ال أنه إال البيئة، تجاه بالمسؤولية الوفاء مع للطباعة جيدة طريقة ُيعد تدويره الُمعاد الورق أن من الرغم
تدويره المعاد الورق استخدام أن إال. العادي الورق إنتاج عن الناجمة تلك من أآثر آربونية انبعاثات والصمغ الملونة المواد مثل اإلضافية والمواد الحبر
.أفضل بشآل آآل الموارد إدارة إمآانية ُيتيح

أفضل، بشآل البيئة على الطابعات تأثير فهم إلى للتوصل. منتجاتنا حياة دورة تقييم عمليات على ذلك في ونعتمد بمسؤولية، الورق باستخدام عام بوجه نهتم
العمر طوال الناتجة الآربون انبعاثات في) بالمئة 80 إلى تصل بنسبة (األول المساهم يعتبر الورق أن وجدنا لقد. الحياة لدورة تقييمات بضع بإجراء قمنا

تحتاج والتي الورق لصناعة الالزمة التصنيع عمليات إلى االنبعاث هذا يرجع). االفتراضي العمر انتهاء وحتى التصميم مرحلة من بدًءا (للجهاز االفتراضي
.آبيرة طاقة إلى

االستهالك تجنب ُيعد آما. ذلك لتحقيق الُسبل أحد تدويره الُمعاد الورق استخدام وُيعد. الورق تأثير تقليل بشأن والشرآاء العمالء توعية إلى نسعى ولذا،
عالوة. والنسخ الطباعة عن الصادرة النفايات تقليل على العمالء لمساعدة يآفي بما مؤهلون نحن. أخرى طريقة للورق الضروري وغير الحاجة عن الزائد
.الغابات استدامة على تحافظ التي بالممارسات التزامهم يبدون الذين الموزعين من الورق شراء على نشجع ذلك، على
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البطاقات
والمادة والُسمك، الرطوبة، ومحتوى ،)التحبب اتجاه (الورق ألياف اتجاه يؤثر أن يمآن. تصنيعها طريقة باختالف تختلف وقوية صلبة مادة هي البطاقات
الطباعة على بالنماذج الشائعة األخرى والميزات والتجعد والثقب، المسبقة، الطباعة تؤثر أن يمآن آما. الطباعة على آبير بشآل الخصائص من وغيرها
.بالليزر الطباعة في المستخدمة العالية الحرارة درجات تتحمل أن يجب التي والمتطايرة السائلة شبه المآونات المسبقة الطباعة تقدم المثال، سبيل على. أيًضا
.المزدوج الورق تغذية وحاالت الورق انحشار حاالت يسبب أن يمآن الذي التشابك، أو التداخل والتجعد الثقب يسبب قد

من آبيرة آميات شراء قبل. المقوى الورق من نهائية طبقة مع بالمئة 100 بنسبة آيميائًيا المعالج الخشب لب من الواحدة الطبقة ببنية نوصي عام، بشآل
.طابعتك على الطباعة مواد من عينات باختبار قيامك من تأآد البطاقات،

البطاقات إرشادات
.الدرج في تحميلها تم التي البطاقات ليطابق" الورق "قائمة من ووزنه ومادته ونوعه الورق حجم عيِّن•

.منها آبيرة آميات شراء قبل استخدامها في ترغب التي الملصقات على عينات اطبع•

بتغذية تتعلق أخرى مشاآل أو الورق انحشار ويسبب الطباعة جودة على آبيرة بصورة والمجعد والمثقوب مسبًقا المطبوع الورق يؤثر أن يمآن•
.الورق

.الطابعة تلوث قد آيميائية مواد باستخدام والمصنعة مسبقًا المطبوعة البطاقات تستخدم ال•

.أمآن آلما التحبب قصيرة بطاقات استخدم•

.التحميل قبل ومحاذاتها وتهويتها البطاقات بثني قم•

.الورق انحشار تسبب فقد. المجعدة البطاقات تستخدم ال•

.األلوان الليزر لطابعات مثالية شفيلد نقطة 50 تبلغ التي النعومة إن•

.اللون األحادية الليزر لطابعات مثالية شفيلد نقطة 250و 150 بين ما تتراوح التي النعومة إن•

.السطح على أوفست مسحوق بها يوجد التي البطاقات تستخدم ال•

البطاقات خصائص

الوزن

على" األساسي الوزن"العبارة انظر المعلومات، من المزيد على للحصول. المخزون تغذية وموثوقية الطباعة جودة على آبير بشآل البطاقات وزن يؤثر
.7 الصفحة

مما الطابعة، ورق مسار في االستدارة من تتمآن وال ُسمًآا أآثر الثقيلة البطاقات تآون ما عادًة. الثقيلة البطاقات على الطباعة من الطابعات آل تتمآن ال
آان إذا. آهربائية شحنة خالل من الورق على الحبر مسحوق سحب يتم الليزر، طابعة استخدام عند آذلك،. التغذية وسوء الورق انحشار حاالت إلى يؤدي
.الطباعة جودة سوء إلى يؤدي الذى األمر صحيح، بشآل الورق على الحبر مسحوق لسحب آاٍف جهد يتوفر ال فقد للغاية، سميًآا الورق

مم 0.17 من ُسمًآا األآثر المادة أما التغذية، موثوقية في مشاآل) بوصة 0.012 (مم 0.30 من ُسمًآا األآثر المادة ُتحدث قد الطابعة، لطراز وفًقا
.حالًيا تستخدمها بطاقات أي وزن لتحديد بالموّرد اتصل. الطباعة جودة تقلل فقد) بوصة 0.007(

.المستند هذا في حدة على طابعة آل مواصفات راجع بك، الخاصة الطابعة تدعمها التي البطاقات أوزان حول المعلومات من مزيد على للحصول

التحبب اتجاه

.الورق بطول طولًيا أو الورق، بعرض يآون أنه بمعنى قصيًرا، تحبًبا إما التحبب يآون. الواحدة الورقة في الورق ألياف محاذاة إلى التحبب يشير

بتغذية تقوم الطابعة آانت إذا وما البطاقات وزن على به الموصى التحبب اتجاه يعتمد. التغذية موثوقية على ويؤثر البطاقات صالبة في التحبب اتجاه يساهم
.التجعد مشاآل وقوع احتمالية لتقليل الطويل بالتحبب نوصي وزًنا، األخف البطاقات إلى بالنسبة. أوًال للورق الطويلة الحافة أو أوًال للورق القصيرة الحافة

.الطابعة في بموثوقية الحرآة على النموذج قدرة من التجعد يقلل قد

بتغذية تقوم فقد ،A3 حجم أو بوصة 17 × 11 مثل األآبر، الورق أحجام تدعم طابعتك آانت إذا. أوًال للورق القصيرة الحافة بتغذية الطابعات معظم تقوم
.المعلومات من لمزيد للطابعة المصاحبة المراجع إلى ارجع. أوًال الطويلة الحافة من الورق أحجام بعض

14واستخدامه الورق تحديد إرشادات



أوًال القصيرة الحافة من تغذيتها تتم التي المواد إلى بالنسبة

.2م/جم 135 من األخف للمخزون الطويل بالتحبب يوصى آما.2م/جم 135 من األثقل للمخزون القصير بالتحبب يوصى

A

B

A

B

التغذية اتجاه أ

التحبب اتجاه ب

أوًال الطويلة الحافة من تغذيتها تتم التي المواد إلى وبالنسبة

.2م/جم 135 من األخف للمخزون القصير بالتحبب يوصى آما.2م/جم 135 من األثقل للمخزون الطويل بالتحبب يوصى

A

B

A

B

التغذية اتجاه أ

التحبب اتجاه ب

.28 الصفحة على" بالطابعة الخاص الورق دعم"العبارة راجع للبطاقات، به الموصى التحبب اتجاه حول المعلومات من مزيد على للحصول

الطالءات

المقوى الورق بطبقة نوصي. التغذية وموثوقية الطباعة وجودة ،)الصهر درجة (الحبر مسحوق التصاق على آبيًرا تأثيًرا وطالءاته البطاقات سطح مادة تؤثر
الورق (المدموغة النهائية الطبقات تحاآي التي األسطح أو الملساء واألسطح الالمعة بالطالءات نوصي ال. للطباعة أداء أفضل على للحصول النهائية

فلن للغاية، خشًنا الورق آان إذا. الطباعة جودة على أيًضا الورق نعومة تؤثر). الطابعات بعض إلى بالنسبة مقبول المصقولة، البطاقات وليس المصقول،
بين ما النعومة تتراوح بأن نوصي. التغذية موثوقية على يؤثر أن فيمآن جًدا، ناعًما الورق آان إذا أما. صحيح بشآل الورق على الحبر مسحوق ينصهر

نقطة 250 إلى 150 بـ نوصي اللون، األحادية الليزر طابعات إلى بالنسبة. األلوان الليزر لطابعات) المثالية الدرجة هي شفيلد 50 (شفيلد نقطة 300و 50
.الطباعة تدهور إلى شيفلد 300 من األعلى الدرجة ذات الوسائط استخدام يؤدي قد. شفيلد

.28 الصفحة على" بالطابعة الخاص الورق دعم"العبارة راجع حدة، على طابعة لآل شيفلد درجة توصيات حول المعلومات من مزيد على للحصول
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األوفست مساحيق

من المطبوعة الصفحات لمنع الفصل مساحيق المطابع تستخدم بل. التجفيف لتسريع الغريبة المواد من غيرها أو األوفست مساحيق باستخدام نوصي ال
.مباشرًة األوفست طباعة مآبس على الموجودة التآديس وحدة إلى وصولها قبل المطبوعة الصفحة على المسحوق رش يتم ما عادًة. ببعض بعضها االلتصاق

.األخرى إلى الورقتين إحدى من الحبر انتقال دون يحول مما الورقتين، بين متوسطة طبقة المسحوق هذا يوفر

األظرف

األظرف إرشادات
.الدرج في تحميلها تم التي األظرف ليطابق" الورق "قائمة من ووزنه ومادته ونوعه الورق حجم عيِّن•

.منها آبيرة آميات شراء قبل استخدامها تريد التي األظرف على عينات اطبع•

.الليزر لطابعات خصيًصا المصممة األظرف استخدم•

.بالمئة 25 بنسبة قطني ورق أو) رطًال 24( 2م/جم 90 وزنه ورق من مصنوعة أظرًفا استخدم أداء، أفضل على للحصول•

.تالفة غير عبوات من الجديدة األظرف فقط استخدم•

.األظرف عرض مع لتتالءم الموجهات اضبط•

.التحميل قبل ومحاذاته وتهويته الورق بثني قم•

.غلقها أو األظرف تجعيد إلى الطباعة في المرتفعة الحرارة ودرجات) بالمئة 60 من أعلى (المرتفعة الرطوبة تؤدي قد: مالحظة

األظرف أداء تحسين
:التي األظرف تستخدم ال الورق، انحشار لتقليل

زائد لي أو تجعد بها•

التلف أشآال من شآل بأي تالفة أو البعض ببعضها ملتصقة•

نقوش أو قصاصات أو ثقوب أو فتحات أو إطارات على تحتوي•

طي أشرطة أو السلسلة أربطة أو المشابك تستخدم•

داخلي قفل تصميم لها•

بريد طوابع بها مرفق•

مغلًقا أو الغلق محآم اللسان يآون عندما مآشوفة الصقة مواد أية بها•

مثنية أرآان على تحتوي•

مدموغة أو مجعدة أو خشنة تشطيبات•

.28 الصفحة على" بالطابعة الخاص الورق دعم"العبارة راجع بطابعتك، الخاص األظرف دعم حول المعلومات من مزيد على للحصول
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العناوين ورق
،)عليه الطباعة يمآن الذي المخزون (األغلفة ورق من مختلفة مجموعات على تحتوي الطبقات متعددة مواد هي للضغط الحساسة المواد أو الملصقات
.معها التعامل يصعب سميآة مواد إلى الطبقات هذه تؤدي أن يمآن). البطانات (لإلزالة القابلة الواقية والظهارات الالصقة والمواد

الورق ومسار والضغط الحرارة، مثل عوامل تجعل قد. والطباعة بموثوقية التغذية حيث من طابعة أي على الطباعة مواد أصعب بين من الملصقات إن
والضغوط) فهرنهايت درجة 437 (مئوية درجة 225 من تقرب التي الحرارة درجات تآون أن يمآن المثال، سبيل على. جًدا صعبة الملصقات على الطباعة
يمآن. المحددة بطابعتك الخاص القسم راجع. الطابعات بين الحرارة درجات تتفاوت. الصهر لعملية ضرورية المربعة البوصة في رطًال 25 إلى تصل التي
.التطّبق يسبب الذي األمر الطباعة، وجودة الحبر مسحوق التصاق على يؤثر مما الحرارة، الثقيل الملصقات مخزون يمتص أن

.تطّبقها أو الملصقات تقشر لمنع الليزر لطابعة خصوًصا تصميمها تم التي للملصقات استخدامك من تأآد: مالحظة

الملصقات إرشادات
.الدرج في تحميلها تم التي الملصقات ليطابق" الورق "قائمة من ووزنه ومادته ونوعه الورق حجم عيِّن•

.آبيرة آميات شراء قبل الملصقات على نماذج اطبع•

.الليزر لطابعات خصيًصا المصممة الملصقات استخدم•

.النعومة شديدة خلفية مواد مع ملصقات تستخدم ال•

.مآشوفة الصقة مواد فيها ملصقات تستخدم ال•

األوراق أن آما. الورق انحشار إلى يؤدي مما الطباعة، أثناء الملصقات أغلفة إزالة في تتسبب قد الجزئية األوراق. آاملة ملصقات أوراق استخدم•
.الحبر مسحوق وخرطوشة الطابعة ضمانات تبطل وقد الالصقة، بالمادة والخرطوشة الطابعة تلوث الجزئية

.التحميل قبل ومحاذاتها وتهويتها الملصقات حواف بثني قم•

.الملصقات بين فجوات أي على يشتمل ال الذي الملصقات ورق فقط استخدم•

.متواصل نحو على الملصقات من آبير عدد تطبع ال•

.للسوائل مقاومة الملصقات لجعل عليها غروية مادة أو طالء وضع تم التي الملصقات تستخدم ال•

.الطابعة تلوث إلى ذلك يؤدي قد حيث واحدة مرة إال الطابعة في الملصقات تضع ال•

.أوًال الملصق طرف من الملصقات ورق بتحميل قم•

.بسهولة يتجعد الذى التحبب، قصير الورق من بدًال المحبب الطويل الورق استخدام•

من المناسب للنوع استخدامك لضمان الليزر وطابعات بالملصقات واسعة بمعرفة يتمتع الذي البائع أو المحول خالل من الملصقات تصاميم راجع
.الملصقات

.28 الصفحة على" بالطابعة الخاص الورق دعم"العبارة راجع بطابعتك، الخاصة الملصقات دعم حول المعلومات من مزيد على للحصول
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الملصقات مآونات
تقشر لمنع. الطباعة على تؤثر علوية أغلفة على أيًضا الملصقات تشتمل قد. الغالف وورقة والالصق البطانة،: أساسية أجزاء ثالثة من الملصقات تتألف

انحشار عند أيًضا الالصق أو الملصق ينصهر قد. الورق انحشار المتقشرة الملصقات تسبب قد. بها الموصى الملصقات تصميم إرشادات اتبع الملصقات،
.الطباعة موثوقية ضمان على هذه الملصقات مآونات من لآل المناسبة المواد اختيار يساعد. الصهر وحدة في الورقة

البطانات

موثوقية على مباشًرا تأثيًرا وتؤثر الطابعة في الملصق البطانة تحمل. عليها الملصق إلصاق يتم مادة وهي الظهارة أو الحامل باسم أيًضا ُتعرف ،البطانة
ورقة"العبارة انظر المعلومات، من المزيد على للحصول. عليه الطباعة يمآن الذي المستخدم الغالف مخزون إلى استناًدا وبنيتها البطانة أوزان تختلف. التغذية
.19 الصفحة على)" عليه الطباعة يمآن الذي المخزون (الغالف

إنشاؤها تم التي البطانات تقدم ال قد. المسّطحة أو المسامية أو بالسندات، الشبيهة أو العادي، السندات ورق أو المدعومة، األنسجة ذات البطانات ُيفضل
.المقبولة النتائج) أآثر أو الدقيقة في صفحة 50 (السرعة عالية الليزر طابعات مع لالستخدام

بحافة تلًفا أو الورق انحشار منثنية تظل التي النماذج تسبب قد. تحريرها عند األصلية المسّطحة حالتها إلى أخرى مرة وتعود بسهولة البطانة تنثني أن يجب
.الورق لفصل االلتقاط بآرة مجموعة من بدًال الزاوية في ترًسا تستخدم التي السابقة الطابعة ُطرز على االنثناء هذا يؤثر. الورقة

)MF (اآللي اإلنهاء ذات األوراق إما هي الملصقات أوراق إن. الملصقات أوراق اسم للضغط الحساسة البنى في المستخدمة البطانة مواد بعض على ُيطلق
عدد يحدد. السطح نعومة من متفاوتة بدرجات) MF (اآللي اإلنهاء يتمتع. واحد جانب من المطلية أو الصقل فائقة أو المصقولة) EF (اإلنجليزي اإلنهاء أو

حيث من اللمعان ومنخفض مصقول غير) EF (اإلنجليزي اإلنهاء يآون. السطح نعومة التصنيع أثناء) الجافة أو الرطبة (البآرات عبر الورق مرور مرات
.المزدوجة الويب نماذج بنية في المستخدمة المواد مثل للضغط، الحساسة الورقية للمنتجات غالف آورق أيًضا الملصقات أوراق استخدام يمآن. المظهر

باستخدام نوصي ال. بموثوقية وتغذيتها الصقل فائقة البطانات بعض التقاط الطابعات على يصعب. ملساء تآون قد اللمعان عالية أسطح ينتج الفائق الصقل
).أآثر أو الدقيقة في صفحة 50 (السرعة عالية الليزر لطابعات المصممة الصقل فائقة البطانات

آلي إنهاء ذات وتآون الآبريتات ورق عجينة من مصنوعة آرافت بطانات إن. المبيضة البطانات أو آرافت بطانات للضغط الحساسة البنى بعض تستخدم
)MF (آلًيا مصقولة أو) MG .(آلًيا المصقول الورق معظم يتمتع) MG (وهي االنحراف المصقولة اللمعان، فائقة األسطح تزيد قد. اللمعان فائق بمظهر

مآثفة اختبارات بإجراء بشدة نوصي أننا إال مقبولة؛ نتائج آرافت بطانات بعض تقدم قد. بموثوقية معها الطابعة تغذية آلية تعامل حيث من صعوبة أآثر
.آرافت بطانات باستخدام للضغط الحساسة للبنى

غير الملساء، البطانات أما. التغذية أداء من وتحسن الطابعة داخل الحبر مسحوق تلوث العادي السندات ورق أو المدعومة، األنسجة ذات البطانات تقلل
مسار احتآاك القوية الظهارات تزيد أن يمآن آما. الدعم أسطوانة وعلى الصهر وحدة في الحبر مسحوق تراآم من وتزيد التغذية في أصعب فهي المسامية
الصهر وحدة حرارة درجات تحمل أيًضا يمآنها انصهار بدرجة البطانة وجه مادة تتمتع أن يجب. الورق وانحشار االنحراف يسبب قد الذي األمر الورق،
لدرجات الوجه مادة) بوصة 0.12 (مم 3 أقصى بحد تبلغ مآشوفة منطقة تعرض أن يمآن. تقريًبا) فهرنهايت درجة 437 (مئوية درجة 225 تبلغ التي

.الصهر وحدة في تلوث أو ذوبان في تتسبب وقد هذه الحرارة

يتم فقد التحويل، أثناء للورق زائدة ُعَصافة أو غباًرا تنتج البطانة آانت إذا. الطباعة جودة على بالبطانة المرتبطة الزائدة الورق ُعَصافة أو غبار يؤثر قد
مزيد على للحصول. أيًضا الطباعة جودة على الطابعة عبر تغذيتها تتم التي األشياء هذه تؤثر قد. الطابعة في المطاف بها وينتهي المادة مع المخلفات حزم
.الملصقات موّرد راجع البطانات، حول المعلومات من

الالصقة المواد

ذات األنواع آل استخدام يمآن). الباردة الحرارة درجة في (الدائمة وشبه والدائمة لإلزالة، القابلة: للملصقات الالصقة المواد من أساسية أنواع ثالثة توجد
.المقصوص الورق ذات الملصقات طابعات مع عامة بصفة األآريليك إلى المستندة الالصقة المواد ُيفضل. الطابعة مع المناسب التصميم

انحشرت إذا. متطايرة مآونات على تحتوي وقد سائلة شبه الالصقة المواد. والخرطوشة الطابعة تلوث في تتمثل بالالصق المتعلقة الطباعة مشاآل أآبر إن
وبآرات الورق، مسار لموجهات الالصق تعريض لتجنب. األبخرة يصدر أو الطابعة أجزاء ويلّوث الالصق، يذوب أن فيمآن الصهر، وحدة في الورقة
.الآامل الملصقات ورق استخدم الفصل، وأصابع النقل، وبآرة الضوئي، الموصل وأسطوانة الشحن، وبآرة اإلدارة،

الحدود تقدم ذلك، إلى باإلضافة. المنطقة طالء المتآاملة والنماذج الورقية الملصقات تستخدم ما عادًة. فقط يلزم حسبما الالصق وضع يعني المنطقة طالء
الملصقات تصميم حول المعلومات من مزيد على للحصول. جيدة نتائج الملصق لورقة الخارجية الحافة حول) بوصة 0.04 (مم 1 بمقدار الالصقة غير

.الملصقات موّرد أو لالصق الُمصنِّعة الشرآة راجع بك، الخاصة للطابعة المناسبة

أآثر ظهارة مادة التصميم هذا يتطلب. الالصق تلوث منع على ينضح، ال الذي الالصق مع للمخزون، الخارجي الحد بطول المآشوفة الحافة مصفوفة تساعد
الورق تصميمات تتطلب قد. تماًما التصميم هذا والبوليستر الفينيل ملصقات تناسب عام، بشآل. المرجعية الحافة على الورقة محاذاة عند التلف لمنع صالبة
.جيدة نتائج تقدم التي الظهارة لتحديد االختبارات إجراء المزدوجة والويب
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في رطًال 25 إلى تصل ضغوًطا الالصقة المواد تتحمل أن يجب. الطابعة في تتقشر وال بالبطانة ملتصقة الملصقات تظل حتى التحرير قوة آفاية من تأآد
أو خطرة، أبخرة ظهور إلى يؤدي مما انحالل، بدون) فهرنهايت درجة 437 (مئوية درجة 225 البالغة الصهر وحدة حرارة ودرجات المربعة البوصة
على للحصول. لالصق قص مخلفات ظهور لمنع يآفي بما قوية القص قوة تآون أن يجب. المقصوصة القوالب أو الثقوب أو الملصقات، حواف حول رشح
.الملصقات بموّرد اتصل المعلومات، من مزيد

)عليه الطباعة يمآن الذي المخزون (الغالف ورقة

عليه الطباعة يمآن الذي المخزون يتحمل أن يجب. شيوًعا عليه الطباعة يمآن الذي المخزون في المستخدمة المواد أآثر هي والبوليستر والفينيل الورق، إن
المعلومات، من مزيد على للحصول. المربعة البوصة في رطًال 25 إلى تصل وضغوًطا) فهرنهايت درجة 437 (مئوية درجة 225 إلى تصل حرارة درجة
.الملصقات موّرد راجع

.الطابعة مع ُمرٍض بشآل يعمل أنه من للتأآد بعناية عليه الطباعة يمآن الذي المخزون اختبر

العلوية األغلفة

الآيميائية المواد على تحتوي التي العلوية األغلفة تجنب. مذيب إلى مستندة أو الماء إلى مستندة إما الورقية غير للملصقات العلوية األغلفة تآون أن يمآن
بورقة الحبر مسحوق والتصاق التغذية وموثوقية الطباعة، جودة على العلوية األغلفة تؤثر. للضغط تعرضها أو تسخينها عند خطرة أبخرة ُتصدر التي

البوصة في رطًال 25 إلى تصل وضغوًطا) فهرنهايت درجة 437 (مئوية درجة 225 إلى تصل حرارة درجات العلوية األغلفة تتحمل أن يجب. الغالف
.الصهر وحدة تلف لمنع ثانية مللي 100 لمدة المربعة

العلوية األغلفة بعض مع. الصهر في صعوبة وأآثر المذيب إلى المستندة العلوية األغلفة من التوصيل على قدرة أآثر الماء إلى المستندة العلوية األغلفة تآون
التوصيل على قدرة أقل فهي المذيب إلى المستندة العلوية األغلفة أما. المقبولة المستويات دون الصهر درجة تنخفض قد الثقيلة، والبطانات الماء إلى المستندة

بطانات استخدام عند المقبولة المستويات ضمن الصهر درجة تآون المذيب، إلى المستندة العلوية األغلفة بعض مع. الماء إلى المستندة العلوية األغلفة من
.أثقل

الملصقات اختبر. الرذاذ ظهور من أخف بطانة استخدام يقلل قد. األثقل البطانات ذات الملصقات على العلوية األغلفة استخدام عند سلبًيا الطباعة جودة تتأثر قد
.الطابعة مع ُمرٍض بشآل العلوية األغلفة عمل من للتأآد بعناية

الملصقات خصائص
الملصقات مواد في المتطايرة المآونات توجد. الطباعة على تؤثر أن يمآن التي الخصائص من آبيرة بمجموعة الملصقات إلنشاء المستخدمة المواد تتمتع
قدر بأقل) فهرنهايت درجة 320 (مئوية درجة 160 إلى تصل حرارة درجة عند الملصق، من المتطايرة االنبعاثات تآون أن نوصي. نفسه الملصق وفي
تضر قد أبخرة عنها يصدر أن ويمآن الصهر وحدة في تسخينها عند انبعاثات منخفضة، غليان درجة لها التي المتطايرة، المآونات ُتخرج. ممآن

.بالطابعة

.الوجهين آال على أو الملصق ورقة من واحد وجه على موجودة تآون وقد الطابعة، تلوث أيًضا المسبقة المطبوعات أحبار تسبب أن يمآن

.الطابعة مع مآثف بشآل الملصقات اختبار من تأآد الملصقات، من آبيرة آميات شراء قبل

األشرطة مصفوفة ذات الملصقات تشتمل ال آما. المقصوص للورق الخارجية الحافة حول منطقة على المآشوفة الحافة مصفوفة ذات الملصقات تشتمل ال
.الظهارة من الملصقات تقشير السهل من الخاصية هذه تجعل. وبينها الملصقات حول مقصوصة قوالب مخزون على الآلية

مصفوفة بدون التناآبي القص ملصقات استخدام تجنب. بينها إضافية مناطق أي بدون بعض، مع بعضها متساطح قص فذات التناآبي القص ملصقات أما
.المآشوفة الحافة

)بوصة 0.09 (مم  2.3 ضمن بالطباعة تقم ال النتائج، أفضل على للحصول. ملصق آل بين مطبوعة غير بمنطقة القوالب مقصوصة الملصقات قص يتم
.للملصق المقصوصة القوالب من أو الثقوب، من أو الملصق، حافة من

من مختلفة وأنواع مستويات الملصقات تستخدم. الالصق تلوث حدوث عدم من فتأآد القالب، مقصوص أو التناآبي القص ذا الملصق تستخدم آنت إذا
مخلفات من المقصوصة القوالب خلو من تأآد. الملصقات مخزونات آل من الالصق ينضح أن يمآن. متعددة غالف مخزون وأوراق بطانة ومواد الالصق،

.أآبر أو) بوصة 0.04 (مم 1 بمقدار الالصقة غير الحدود ذا النمطي الالصق أو المنطقة طالء استخدم الالصق، تلوث حاالت لمنع. الالصق قص

والمواد والبطانة الغالف، مخزون نوع باختالف المآشوفة الحافة مصفوفة تختلف. المآشوفة الحافة بمصفوفة نوصي المنطقة، طالء استخدام عدم حالة في
.المآشوفة الحافة مصفوفة إرشادات التالي الجدول يوضح. الالصقة

.مم 0.5 ± بمعدل القياسات تختلف قد: مالحظة
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الشريط موقعالحافة مصفوفة إزالةالملصق وزن إجماليالغالف نوع

األمامية الحافة عند) بوصات 8.5 (مم 215.9)بوصة 0.0625 (مم 21.6م/جم 180-140)مزدوج ويب أو مقصوص ورق* (الورق

)األيسر الهامش جانب (التشغيل حافة عند) بوصة 11 (مم 279.4 2م/جم 300-265فينيل

يختلفاألخرى الغالف ومواد البوليستر

.يضمحل ال الصًقا استخدم* 

.والخرطوشة الطابعة ضمانات وإبطال التلوث إلى الورقة حافة على الالصق وضع أثناء المقصوص الورق ذات الملصقات استخدام يؤدي

مصفوفة آانت إذا. مآشوفة حافة وبمصفوفة قص مخلفات أي بدون التناآبي القص ملصقات اختر المنطقة، طالء بدون للضغط الحساسة المواد استخدام عند
مع الزوايا، آل بتدوير فقم الطباعة، قبل المصفوفة إزالة يجب آان إذا. المصفوفة إزالة قبل بالطباعة فقم النهائي، المنتج تصميم في مدرجة الآلية األشرطة
.الالصق آشف عدم من التأآد

المقصوصة الورقية الملصقات

.الطابعة مع بنجاح المقصوصة الورقية الملصقات تعمل عام، بشآل

يجب أدنى، آحد. الصهر لوحدة الحبر مسحوق تلويث مخاطر من ويزيد الحبر مسحوق التصاق من للسوائل مقاوًما الورق لجعل الحجم تغيير أو الطالء يقلل
.رطًال 20 بوزن الجاف التصوير سندات لورق والصالبة الوزن في مآافئة الورقية الملصقات تآون أن

المزدوجة الويب نماذج

.مقصوص ورقي منتج إلى التحويل ثم) السندات وورق للضغط الحساس الورق عادًة (مختلفتين مادتين من لّفات ضم المزدوجة الويب نماذج إنشاء يتضمن
رفيعتين المادتان تآون أن يجب آما. بالطابعة الخاصة االلتقاط قوة لتحمل يآفي بما صلبة البطانة تآون أن يجب. المآشوفة الحافة مصفوفة اإلنشاء هذا يتطلب
األمر وهو للنموذج األمامية الحافة باتجاه ألسفل المواد تجعد الُسمك في االختالفات تسبب قد. الورق درج في مسّطح بشآل الورقة تستوي حتى يآفي بما
.سلبًيا التغذية على يؤثر قد الذي

بحيث الملصق وضع يجب. الدرج في مسّطح بشآل الورقة استواء من للتأآد المزدوج الويب تراآب من ُسمًآا أآثر األمامية الملصق حافة تآون بأن نوصي
الصق أي بالملصق يآون أال يجب. أوًال الطابعة في للضغط الحساسة المنطقة تغذية تتم بحيث الدرج في الملصق وّجه. الدرج في ألسفل مواجًها يآون

.الملصق من الخلفي أو األمامي الجزء بطول مآان أي في أو التراآب منطقة في مآشوف

الصهر، وحدة في المادة انزالق منع على للمساعدة. التراآب حواف بطول األقل على) بوصة 0.04 (مم 1 عرضه يبلغ الصق غير شريط بتصميم نوصي
.الصمغ مفصل عند المآشوفة السيليآون منطقة تخشين على يعمل الذي بالتخريش، نوصي

.المزدوجة الويب نماذج على الورقية الملصقات إرشادات تنطبق ولذلك، للضغط؛ حساًسا ورقًيا منتًجا المزدوج الويب نموذج غالف ورقة تآون ما عادًة

.الطابعة طراز حسب المطبوعة غير المنطقة تختلف قد. به الموصى المزدوج الويب نموذج تصميم التالي التخطيطي الرسم يوضح
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B

C

E

F

D

G

H I

A

Aاألمامية الحافة

Bالمطبوعة غير المنطقة

Cالتراآب

Dالورق

Eللضغط حساس

Fالمطبوعة غير المنطقة

Gالمرجعية الحافة

Hالمآشوفة الحافة

Iالبطانة حافة

والبوليستر الفينيل ملصقات

المتصاص يآفي بما سميآة البطانات تآون أن يجب لذا للحرارة، حساسة الفينيل منتجات إن. المحددة التصميم معلمات ضمن جيد بشآل الفينيل ملصقات تعمل
الملصقات تقشر إلى الضعيفة السحب قوة أو الرفيعة البطانات تؤدي قد. الالصق تلوث الآلية األشرطة مصفوفة تسبب قد. االنصهار ومنع الزائدة الحرارة

.للطابعة الصيانة إجراء يتطلب الذي األمر الطابعة، داخل الملصق عن

والخلفية األمامية للحافة المآشوفة المناطق تآون أن الصهر وحدة حرارة درجة من أقل بطانة غالف انصهار حرارة بدرجات تتمتع التي المواد تتطلب قد
يقضي الذي األمر الصهر، وحدة حرارة درجة تحمل يمآنها مادة باستخدام البطانة غالف بإنشاء نوصي. التغذية مشاآل بسبب أقصى آحد مم 1.6 بمقدار
.مم 1.6 إلى مم 3 من المآشوفة المناطق تغيير على

عن تقل التي المآشوفة المنطقة فمع. بإحآام مؤمًنا مم 1.6 البالغ التفاوت يآون أن جًدا المهم من يآون مم، 1.6 مقدارها مآشوفة منطقة استخدام عند
.لالصق تلوث يحدث أن جًدا يحتمل مم، 1.6
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من مزيد على للحصول. خاصة صيانة إجراء يتطلب ما وهو الصهر وحدة في الحبر مسحوق تراآم إلى يؤدي الذي األمر ماّصة، غير الفينيل منتجات إن
.الحبر لمسحوق الجيد االلتصاق لضمان علوًيا غالًفا الفينيل منتجات تتطلب قد. الطابعة مع المرفقة الوثائق راجع للطابعة، الصيانة إجراء عن المعلومات

.الصهر وحدة زيت منّظف بترآيب مطالًبا تآون قد الفينيل، ملصقات تشغيل عند

الطالءات متطلبات أن إال نحافة، أآثر البوليستر ملصقات ظهارات تآون أن يمآن. أيًضا ماّصة غير ولآنها للحرارة حساسية أقل البوليستر ملصقات إن
.الفينيل بملصقات الخاصة لتلك مماثلة والتنظيف

المتآاملة النماذج

).عادًة الورق (األساسية المادة على والبطانة الملصق الصق لوضع بالحرارة تنصهر التي الالصقة المواد المحول يستخدم المتآاملة، النماذج إلنشاء

الخلفي السطح إلى األعلى من أيًضا الزيت ينتقل قد. النماذج هذه مع مشآلة الغالف ورقة لون تغير من عليه التعرف يتم الذي الزيت، نزف يشآل أن يمآن
آل نقل من بالطابعة الخاصة االلتقاط آلية تتمآن ال وقد ملساء النماذج تآون أن يمآن. التحويل عملية تجري أن قبل األسطوانة، على وجودها أثناء للبطانة
.البطانة من الخلفي الجزء على الزيت يوجد عندما التغذية وسوء االنحشار حاالت تزيد. الطابعة إلى الدرج من األوراق

الصق غير حد بتصميم نوصي). حواف أربع أو حافتين على إما الصق غير حد يوجد (جوانب أربعة أو جانبين على النماذج هذه الصق نقش يتم ما عادًة
.األربع الحواف آل على) المنطقة طالء) (بوصة 0.04 (مم‑1 يبلغ

الطابعة في النموذج من الورقي الجزء تغذية تتم بحيث الدرج في النموذج ضع التحبب، طويلة أساسية مادة باستخدام المتآاملة النماذج على الطباعة عند
النموذج ضع التحبب، قصيرة األساسية المادة ذات المتآاملة النماذج إلى بالنسبة. الطولية اليسرى الحافة باتجاه النموذج من للضغط الحساس الجزء ضع. أوًال
.أوًال الطابعة في للضغط الحساس الجزء تغذية تتم بحيث الدرج في

بممثل فاتصل النماذج، هذه مع التآديس مشاآل واجهت إذا. اإلخراج حاوية في التآديس مشاآل تواجه قد المتآاملة، النماذج بها تتمتع التي الفريدة للبنية نظًرا
.بك الخاص التسويق

.آبيرة آميات شراء قبل النماذج بعض اختبر: مالحظة

الملصقات على الطباعة
األوراق تترك أن يمآن آما. الورق انحشار إلى وتؤدي الطباعة أثناء المفقودة الملصقات ذات األوراق تتقشر قد. فقط الآامل الملصقات ورق على اطبع

.والخرطوشة الطابعة خدمة ضمانات يبطل قد الذي األمر والخرطوشة، الطابعة على الالصق عالمات أيًضا الجزئية

.بالالصق األخرى والمآونات الخرطوشة تلوث إلى بذلك القيام يؤدي قد. مرة من أآثر الطابعة في الملصقات بتغذية تقم ال

الطباعة حول المعلومات من مزيد على للحصول. للطابعة خاصة صيانة الملصقات طباعة تتطلب قد طباعتها، الجارية الملصقات وعدد الطابعة لطراز وفًقا
.28 الصفحة على" بالطابعة الخاص الورق دعم"العبارة راجع الملصقات، على

الصيانة إجراءات

.فقط اللون أحادية الليزر طابعات على اإلجراءات هذه تنطبق: مالحظة

:يلي بما فقم الفينيل، ملصقات طباعة عند االنخفاض في الطباعة جودة بدأت إذا

.ورقات خمس على اطبع1

.ثوان خمس حوالي انتظر2

.أخرى ورقات خمس على اطبع3

.الحبر مسحوق خرطوشة باستبدال فيها تقوم مرة آل هذه التنظيف عملية آرر الطابعة، تغذية موثوقية على للحفاظ

.الصهر وحدة ومشاآل التغذية ومشاآل الطباعة جودة وسوء الورق، انحشار في الطابعة صيانة إجراءات اتباع عدم يتسبب قد: مالحظة

الوجهين على الطباعة ملصقات
اتباع حالة في ممآنة الملصق وجهي آال على الطباعة تآون قد ذلك، من الرغم على. الخاصة لبنيتها نظًرا اآلن الوجهين على الملصقات طباعة تتم ما عادًة

.معينة استخدام وإرشادات وإنشاءات تصميمات،

22واستخدامه الورق تحديد إرشادات



يؤدي. التراآمات أو التلوث من الحماية له يوفر الذي بالشآل الملصق تصميم من المحول يتأآد أن يجب الوجهين، على للطباعة ورقي ملصق تطوير عند
.واالنحشارات الورق تغذية مشاآل إلى التلوث

درجة 225 تبلغ حرارة درجات لتحمل التحرير قوة آفاية من تأآد. الملصق منطقة حول الصقة غير حدود على يشتمل ملصقات ورق باستخدام نوصي
.المربعة البوصة في رطًال 25 إلى يصل وضغًطا) فهرنهايت درجة 437 (مئوية

ومنع الملصق ورقة ثبات في) تقريًبا بوصة 0.06 أو مم 1.6 (الصغيرة المقصوصة غير المناطق هذه تساعد. الحاجة حسب الملصقات أربطة استخدم
.أيًضا بالطابعة للملصقات المسبق التوزيع منع على الملصقات أربطة تعمل آما. الطباعة أثناء القوالب وقص الثقب عمليات عند التمزق

محاذية غير والقطوع الشقوق تآون بحيث الملصق ورقة ضع النتائج، أفضل على للحصول. للطابعة اللواصق الملصقات في والقطوع الشقوق تآشف
ويمنع والطابعة الملصق الصق بين اتصال أي من التخلص إلى بذلك القيام يؤدي. بالطابعة التوجيه أو الوجهين على الطباعة مناطق في الموجودة لألضالع

على" المرجعية الحافة لمحاذاة األساسية األضالع نمط تصميم إرشادات"العبارة انظر المعلومات، من المزيد على للحصول. الطابعة في لالصق تلوث أي
.23 الصفحة

.بسهولة يتجعد الذى التحبب، قصير الورق من بدًال المحبب الطويل الورق استخدام. أوًال الملصق طرف من الملصقات ورق بتحميل قم

.ُمرٍض بشآل تعمل أنها من للتأآد أوًال الورقة فاختبر الوجهين، على للطباعة التحبب قصيرة ملصق ورقة يطّور المحول آان إذا

.آبيرة آميات شراء قبل والطابعة التطبيق باستخدام مادة أي باختبار نوصي: مالحظة

الملصقات وجهي آال على بالطباعة للطابعة الماسحة تسمح. الصهر وحدة ماسحة بترآيب مطالًبا تآون قد الوجهين، على الطباعة ملصق تطبيق الستخدام
.28 الصفحة على" بالطابعة الخاص الورق دعم"العبارة راجع ماسحة، تتطلب الطباعة وحدة آانت إذا ما لتحديد. الورقية

المرجعية الحافة لمحاذاة األساسية األضالع نمط تصميم إرشادات
على السطح هذا يشتمل أن فيجب معيًنا، سطًحا تالمس الوسائط آانت إذا. النقل أثناء للوسائط دعم أفضل تقديم في األساسية األضالع نمط وظيفة تتمثل•

.األساسية األضالع نمط

الوسائط لحافة محدًدا موقًعا المحاذاة هذه توفر. الثانوي السطح وليس األساسي الموجه سطح إلى للوسائط األمامية الحافة التغذية مسار يوجه أن يجب•
.دعم أفضل يوفر الذي الموجه سطح على األمامية

الوسائط اصطدام على الزاوية هذه تقضي. درجة 30 عن األساسي الموجه سطح لمسها عند للوسائط األمامية الحافة سقوط زاوية تزيد أال يجب•
.الموجه من الوسائط إلى الداخلة الطاقة مقدار وتقلل بالموجهات

لألظرف، بالنسبة. الورق حافة من) بوصة 0.40و 0.12 (مم 10و 3 بين يتراوح بمقدار الخارج إلى يمتد األضالع دعم األساسي األضالع نمط يجعل•
على هذا األضالع دعم يحافظ. األظرف حافة من) بوصة 0.40و 0.08 (مم 10و 2 بين يتراوح بمقدار الخارج إلى األضالع دعم يمتد أن يجب
ألضالع الداخلي بالسطح الوسائط زوايا تعلق دون أيًضا يحول آما. الطابعة في األخرى باألسطح وتعلقها طيها يمآن ال حتى الوسائط زوايا صالبة
.الورق مسار

خلوص يحافظ. واألظرف للورق الخارجية الحافة من) بوصة 0.12 (مم 3 عن يزيد بما أقرب أضالع أي على األساسي األضالع نمط يشتمل أال يجب•
.الوسائط حافة من جًدا القريب بالضلع الوسائط اصطدام عدم على هذا األضالع

أثناء للوسائط األمامية الحافة استواء على التباعد يحافظ). بوصة 0.79 (مم 20 عن األساسي األضالع نمط ألضالع تباعد أقصى يزيد أال يجب•
.النظام عبر تحرآها
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XC6152و CX860و CX827و CX825و CX820و CS827و CS820و Lexmark C6160 ُطرز في األضالع نمط
XC8160و XC8155و

CS735و CS730و CS728و CS727و CS725و CS720و C4352و C4342و Lexmark C4150 لـ األضالع نمط
XC4352و XC4342و XC4150و XC4140و CX735و CX730و CX727و CX725و
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MS822و MS821و MS725و MB2770و M5270و M5265و M5255و Lexmark B2865 ُطرز في األضالع نمط
XM5365و MX826و MX824و MX822 وMX725و MX722و MX721و MS826و MS825و MS824و MS823و
XM7370و XM7365و XM7355و XM5370و

Reference
Edge

221.6

204.0

189.6

170.5

153.0

134.0
115.6

94.4
83.5

68.5

52.5

36.5
20.5

5.6

0.6

0.6

0.4

0.4

0.4

0.4
0.4

0.2
0.2

0.2

0.2

0.2
0.1

0.1

وإصالحها األخطاء استآشاف
.الطابعة وثائق راجع المعلومات، من مزيد على للحصول. الشائعة والملصقات البطاقات مشاآل لبعض حلوًال التالي الجدول يقدم

الحلالمشآلة

أو ضبابية الثقيل المخزون على الطباعة
.الترآيز نطاق خارج

.الطباعة لمادة المناسب" الورق نوع "إعداد صحة من تأآد

نتائج) رطًال 54 بوزن سندات ورق( 2م/جم 203 وزنها يتجاوز التي البطاقات تقدم ال قد: مالحظة
.مقبولة طباعة

مسحوق أي إلزالة إضافية ورقات خمس اطبع ثم تقريًبا، ثواٍن خمس لمدة وانتظر ورقات، خمس على اطبع
.تراآم قد حبر

.الطباعة لمادة المناسب" الورق نوع "إعداد صحة من تأآد.الصفحة عن الحبر مسحوق يزول

.2م/جم 300 من أخف مادة استخدم

مسحوق أي إلزالة إضافية ورقات خمس اطبع ثم تقريًبا، ثواٍن خمس لمدة وانتظر ورقات، خمس على اطبع
.تراآم قد حبر

".عادى ورق "إلى" الورق نوع "بتغيير قم.الطباعة في فراغات تظهر

مسحوق أي إلزالة إضافية ورقات خمس اطبع ثم تقريًبا، ثواٍن خمس لمدة وانتظر ورقات، خمس على اطبع
.تراآم قد حبر
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الشفاف الورق

الشفاف الورق إرشادات

.الشفاف الورق الطابعة ُطرز بعض تدعم ال قد: مالحظة

.الدرج في تحميله تم الذي الشفاف الورق ليطابق" الورق "قائمة من ووزنه ومادته ونوعه الورق حجم عيِّن•

.منه آبيرة آميات شراء قبل الشفاف الورق على اختبار صفحة اطبع•

.الليزر لطابعات تصميمه تم شفاف ورق استخدم•

.الطباعة جودة في مشاآل أي لتفادي الشفاف الورق على األصابع بصمات وضع تجنب•

.ببعض بعضه التصاقه منع إلى بذلك القيام يؤدي. التحميل قبل ومحاذاته وتهويته الورق بثني قم•

الشفاف الورق أداء تحسين
االلتصاق من الشفاف الورق منع إلى بذلك القيام يؤدي. الدفعات بين االقل على دقائق ثالث يبلغ زمني بفاصل شفافة ورقة 20 الى تصل ُدفعات اطبع•

.الواحدة للحزمة ورقة 20 من مؤلفة بحزم الحاوية من الشفاف الورق إزالة يمآنك آما. الحاوية في ببعضه

أو الشفاف الورق ألوان تغير دون المنخفضة الحرارة درجة تحول. الصهر وحدة حرارة درجة لخفض" الشفاف الورق "الى الورق نوع بتغيير قم•
.انصهارها

.28 الصفحة على" بالطابعة الخاص الورق دعم"العبارة راجع بطابعتك، الخاص الشفاف الورق دعم حول المعلومات من مزيد على للحصول

المقبول غير الورق
:الليزر طابعات مع التالية الورق أنواع استخدام في خطورة وجود إلى االختبارات نتائج ُتشير

.الآربوني غير الورق باسم آذلك وُيعرف الآربون، ورق استخدام بدون ُنسخ إلنشاء والمستخدم آيميائًيا المعالج الورق•

.الطابعة تلوث قد آيميائية مواد على تحتوي والتي مسبًقا المطبوعة األوراق•

.بالطابعة الخاصة الصهر وحدة داخل الحرارة بدرجة المتأثرة مسبًقا المطبوعة األوراق•

على الضوئي التعرف نماذج مثل ،)بوصات 0.9 (± مم 2.3 ± من أآبر) الصفحة على الدقيق الموقع (تسجيًال يتطلب الذي مسبًقا المطبوع الورق•
.النماذج هذه على بنجاح للطباعة تطبيق في التسجيل ضبط يمآن األحيان، بعض في). OCR (األحرف

.الحراري الورق أو الصناعي الورق أو) للمسح القابل السندات ورق (المطلي الورق•

.المجعد الورق أو بشدة المتحببة أو الخشنة األسطح ذو الورق أو الخشنة الحواف ذو الورق•

).األوروبي االختبار( EN12281:2002 بالمعيار يفي ال الذي تدويره المعاد الورق•

).رطًال 16( 2م/جم 60 عن وزنه يقل الذي الورق•

.األجزاء متعددة المستندات أو النماذج•

.الحبر نفث وورق الحراري الورق•

الورق تخزين
:المتساوية غير الطباعة وجودة الورق انحشار حاالت تجنب في للمساعدة تلك الورق تخزين توجيهات استخدم

.الطباعة قبل ساعة 48و 24 بين تتراوح لمدة الطابعة مثل نفسها البيئة في األصلي غالفه في الورق بتخزين قم•

.أطول تآييف فترة أيضًا السميك الورق يتطلب قد. الطابعة بيئة عن تمامًا مختلفة النقل أو التخزين بيئة آانت إذا أيام لعدة الوقت بإطالة قم•

.بالمئة 40 تبلغ نسبية ورطوبة) فهرنهايت درجة 70 (مئوية درجة 21 تبلغ حرارة درجة في الورق بتخزين قم النتائج، أفضل على للحصول•

)فهرنهايت درجة 75 إلى 65 بين (مئوية درجة 24و 18 بين ما يتراوح حرارة درجة نطاق في بالطباعة للملصقات الُمصنِّعة الشرآات معظم توصي•
.بالمئة 60و 40 بين ما تتراوح نسبية رطوبة مع
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.األرضية على وضعها من بدًال رف، أو نقالة منصة على آرتونية، علب في الورق بتخزين قم•

.مستٍو سطح على الفردية العبوات خّزن•

.الفردية الورق عبوات فوق شيء أي ُتخّزن ال•

على الحفاظ في الغالف أو الآرتونية العبوة تساعد حيث. الطابعة في لتحميله جاهًزا تآون عندما فقط الغالف أو الآرتونية العبوة من الورق أخرج•
.ومستوًيا وجاًفا، نظيًفا، الورق

27واستخدامه الورق تحديد إرشادات



بالطابعة الخاص الورق دعم

MS331و MB3442و M1342و B3442و Lexmark B3340 طابعات
XM1342و MX432و MX431و MX331و MS439و MS431و
الوظائف المتعددة XM3142و

.وأوزانها وأنواعها تدعمها التي الورق وأحجام واالختيارية القياسية الورق مصادر حول معلومات التالية الجداول تقدم

.المطلوب للحجم واألقرب األآبر الورق حجم حدد بالقائمة، المدرجة غير الورق ألحجام بالنسبة: مالحظة

المدعومة الورق أحجام

القياسي الدرجالورق حجم
ورقة 250 سعة

سعة اختياري درج
ورقة 550

متعددة التغذية وحدة
االستخدامات

على طباعة
الجانبين

تغذية وحدة
التلقائية المستندات

A4

210 x 297  ملم

)8,27 x 11,7  بوصات(

)القصيرة الحافة من (الطولي االتجاه في A5 ورق

148 x 210  ملم

)5,83 x 8,27  بوصة(

X

1)الطويلة الحافة من (العرضي االتجاه في A5 ورق

210 x 148  ملم

)8,27 x 5,83  بوصة(

X

A6

105 x 148  ملم

)4,13 x 5,83  بوصة(

X

JIS B5

182 x 257  ملم

)7,17 x 10,1  بوصة(

X

.الطويلة الحافة من تغذية هو االفتراضي الدعم 1
.الوجهين على للطباعة) بوصة 11 (مم 279,4 عن وطولها) بوصة 8,27 (مم 210 عن الورقة عرض يقل أال يجب 2
.التطبيق بواسطة ذلك تحديد يتم لم ما) بوصة 14×  8,5 (مم 355,60×  215,90 بمقاس الصفحة تنسيق يتم ،Universal تحديد عند 3
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القياسي الدرجالورق حجم
ورقة 250 سعة

سعة اختياري درج
ورقة 550

متعددة التغذية وحدة
االستخدامات

على طباعة
الجانبين

تغذية وحدة
التلقائية المستندات

Oficio )المآسيك(

مم  340,4 × 215,9

)8,5 x 13,4  بوصات(

Hagaki

100 x 148  ملم

)3,94 x 5,83  بوصة(

XXX

Statement

)139,7 x 215,9  ملم(

)5,5 x 8,5  بوصات(

X

Executive

184,2 x 266,7  ملم

)7,25 x 10,5  بوصات(

X

Letter

215,9 x 279,4  ملم

)8,5 x 11  بوصة(

Legal

215,9 x 355,6  ملم

)8,5 x 14  بوصة(

Folio

215,9 x 330,2  ملم

)8,5 x 13  بوصة(

Universal3

مم 359,92×  215,9 إلى مم 148×  99 من

)بوصة 14,17×  8,5 إلى بوصة 5,83×  3,9 من(

2
X

Universal3

مم 355,6×  215,9 إلى مم 148×  105 من

)4,13 x 5,83  بوصة  14 × 8,5 إلى) بوصة(

XXXX

3/4 7 ظرف

98,4 x 190,5  ملم

)3,875 x 7,5  بوصات(

XXXX

9 ظرف

98,4 x 225,4  ملم

)3,875 x 8,9  بوصات(

XXXX

10 ظرف

104,8 x 241,3  ملم

)4,12 x 9,5  بوصات(

XXXX

.الطويلة الحافة من تغذية هو االفتراضي الدعم 1
.الوجهين على للطباعة) بوصة 11 (مم 279,4 عن وطولها) بوصة 8,27 (مم 210 عن الورقة عرض يقل أال يجب 2
.التطبيق بواسطة ذلك تحديد يتم لم ما) بوصة 14×  8,5 (مم 355,60×  215,90 بمقاس الصفحة تنسيق يتم ،Universal تحديد عند 3
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القياسي الدرجالورق حجم
ورقة 250 سعة

سعة اختياري درج
ورقة 550

متعددة التغذية وحدة
االستخدامات

على طباعة
الجانبين

تغذية وحدة
التلقائية المستندات

DL ظرف

110 x 220  ملم

)4,33 x 8,66  بوصة(

XXXX

C5 ظرف

162 x 229  ملم

)بوصة 9,01×  6,38(

XXXX

B5 ظرف

176 x 250  ملم

)6,93 x 9,84  بوصة(

XXXX

آخر ظرف

98,4 x 162  176 إلى ملم x 250  ملم

)3,87 x 6,38  6,93 إلى بوصة x 9,84  بوصة(

XXXX

.الطويلة الحافة من تغذية هو االفتراضي الدعم 1
.الوجهين على للطباعة) بوصة 11 (مم 279,4 عن وطولها) بوصة 8,27 (مم 210 عن الورقة عرض يقل أال يجب 2
.التطبيق بواسطة ذلك تحديد يتم لم ما) بوصة 14×  8,5 (مم 355,60×  215,90 بمقاس الصفحة تنسيق يتم ،Universal تحديد عند 3

المدعومة الورق أنواع

سعة القياسي الدرجالورق نوع
ورقة 250

550 سعة اختياري درج
ورقة

متعددة التغذية وحدة
االستخدامات

المستندات تغذية وحدةالجانبين على طباعة
التلقائية

العادي الورق

XXXXالبطاقات

Xتدويره معاد

XX*الورق ملصقات

Xفاخر ورق

Xرأسية ذو ورق

Xمسبًقا مطبوعة

Xملون ورق

Xخفيف ورق

Xثقيل ورق

Xقطن/خشن

الجانبين ذات الملصقات أو األدوية ملصقات أو الفينيل ملصقات إن. شهر آل صفحة 20 من ألقل العرضي لالستخدام مدعومة الواحد الجانب ذات الورق ملصقات إن* 
.مدعومة غير
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سعة القياسي الدرجالورق نوع
ورقة 250

550 سعة اختياري درج
ورقة

متعددة التغذية وحدة
االستخدامات

المستندات تغذية وحدةالجانبين على طباعة
التلقائية

XXXXظرف

)Rough envelope (ظرف
خشن

XXXX

الجانبين ذات الملصقات أو األدوية ملصقات أو الفينيل ملصقات إن. شهر آل صفحة 20 من ألقل العرضي لالستخدام مدعومة الواحد الجانب ذات الورق ملصقات إن* 
.مدعومة غير

المدعومة الورق أوزان

متعددة التغذية وحدةورقة 550 سعة اختياري درجورقة 250 سعة القياسي الدرج
االستخدامات

المستندات تغذية وحدةالجانبين على طباعة
التلقائية

وزن
الورق

2م/جم 120 إلى 60 من

)رطًال 32 إلى 16 من(

2م/جم 120 إلى 60 من

)رطًال 32 إلى 16 من(

2م/جم 217 إلى 60 من

)رطًال 58 إلى 16 من(

2م/جم 90 إلى 60 من

)رطًال 24 إلى 16 من(

2م/جم 90 إلى 60 من

)رطًال 24 إلى 16 من(

XC9335و XC9325و CX931و CX930و Lexmark MX931 طابعات
الوظائف المتعددة

.وأوزانها وأنواعها تدعمها التي الورق وأحجام واالختيارية القياسية الورق مصادر حول معلومات التالية الجداول تقدم

.المطلوب للحجم واألقرب األآبر الورق حجم حدد بالقائمة، المدرجة غير الورق ألحجام بالنسبة: مالحظة
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المدعومة الورق أحجام

الجانبين على والطباعة األظرف ودرج) MPF (األغراض متعددة التغذية ووحدة القياسي الدرج في المدعومة الورق أحجام

الجانبين على طباعةاألظرف درجاالستخدامات متعددة التغذية وحدةورقة 520 سعة قياسي درجالورق حجم

A31

مم 420×  297

)بوصة 16,54×  11,69(

X

A4

210 x 297  ملم

)8,27 x 11,7  بوصات(

2
X

A5

148 x 210  ملم

)5,83 x 8,27  بوصة(

12
X

A6

105 x 148  ملم

)4,13 x 5,83  بوصة(

X
1

XX

Executive

184,2 x 266,7  ملم

)7,25 x 10,5  بوصات(

2
X

Folio1

215,9 x 330,2  ملم

)8,5 x 13  بوصة(

X

Hagaki

100 x 148  ملم

)3,94 x 5,83  بوصة(

X
1

XX

JIS B41

مم 364×  257

)بوصة 14,33 × 10,12(

X

JIS B5

182 x 257  ملم

)7,17 x 10,1  بوصة(

2
X

Ledger1

مم 4431,8 × 279,4

)بوصة 17 × 11(

X

Legal1

215,9 x 355,6  ملم

)8,5 x 14  بوصة(

X

.القصيرة الحافة اتجاه في فقط للتحميل 1
.الطويلة الحافة اتجاه في فقط للتحميل 2
).بوصة 17×  11,69 (مم 431,8×  296,93و) بوصات 7,16×  5,5 (مم 181,86×  139,7 بين تتراوح التي الورق أحجام لدعم 3
).بوصة 19×  11,69 (مم 482,6×  296,93و) بوصات 3,87×  3,5 (مم 98,38×  88,9 بين تتراوح التي الورق أحجام لدعم 4
).بوصة 19×  11,69 (مم 482,6×  296,93و) بوصات 5,5×  5 (مم 139,7×  128 بين تتراوح التي الورق أحجام لدعم 5
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الجانبين على طباعةاألظرف درجاالستخدامات متعددة التغذية وحدةورقة 520 سعة قياسي درجالورق حجم

Letter

215,9 x 279,4  ملم

)8,5 x 11  بوصة(

2
X

Oficio )1)المآسيك

مم  340,4 × 215,9

)8,5 x 13,4  بوصات(

X

Statement

)139,7 x 215,9  ملم(

)5,5 x 8,5  بوصات(

12
X

Universal
34

X
5

3/4 7 ظرف

98,4 x 190,5  ملم

)3,875 x 7,5  بوصات(

X
2

X

9 ظرف

98,4 x 225,4  ملم

)3,875 x 8,9  بوصات(

X
2

X

10 ظرف

104,8 x 241,3  ملم

)4,12 x 9,5  بوصات(

X
2

X

B5 ظرف

176 x 250  ملم

)6,93 x 9,84  بوصة(

X
1

X

C5 ظرف

162 x 229  ملم

)6,38 x 9,01  بوصة(

X
2

X

DL ظرف

110 x 220  ملم

)4,33 x 8,66  بوصة(

X
2

X

.القصيرة الحافة اتجاه في فقط للتحميل 1
.الطويلة الحافة اتجاه في فقط للتحميل 2
).بوصة 17×  11,69 (مم 431,8×  296,93و) بوصات 7,16×  5,5 (مم 181,86×  139,7 بين تتراوح التي الورق أحجام لدعم 3
).بوصة 19×  11,69 (مم 482,6×  296,93و) بوصات 3,87×  3,5 (مم 98,38×  88,9 بين تتراوح التي الورق أحجام لدعم 4
).بوصة 19×  11,69 (مم 482,6×  296,93و) بوصات 5,5×  5 (مم 139,7×  128 بين تتراوح التي الورق أحجام لدعم 5

:مالحظات

مم 431,8×  297و) بوصات 3,35×  4,92 (مم 85×  125 بين تتراوح التي الورق أحجام) ADF (التلقائية المستندات تغذية وحدة تدعم•
).بوصة 17×  11,69(

).بوصة 17×  11,69 (مم 431,8×  297 يبلغ الذي الورق لحجم األقصى الحد المسطحة الضوئية الماسحة تدعم•

33بالطابعة الخاص الورق دعم



االختيارية األدراج في المدعومة الورق أحجام

والدرج ورقة 520 سعة االختياري الدرجالورق حجم
والدرج خزانة مع ورقة 520 سعة االختياري
ورقة 520 × 3 سعة االختياري

سعة االختياري المزدوج اإلدخال درج
ورقة 2520

ورقة 2000 الستيعاب اختياري درج

A31

مم 420×  297

)بوصة 16,54×  11,69(

X

A4

210 x 297  ملم

)8,27 x 11,7  بوصات(

2

A51

148 x 210  ملم

)5,83 x 8,27  بوصة(

X

A6

105 x 148  ملم

)4,13 x 5,83  بوصة(

XXX

Executive

184,2 x 266,7  ملم

)7,25 x 10,5  بوصات(

2

Folio1

215,9 x 330,2  ملم

)8,5 x 13  بوصة(

X

Hagaki

100 x 148  ملم

)3,94 x 5,83  بوصة(

XXX

JIS B41

مم 364×  257

)بوصة 14,33 × 10,12(

X

JIS B5

182 x 257  ملم

)7,17 x 10,1  بوصة(

2

Ledger1

مم 4431,8 × 279,4

)بوصة 17 × 11(

X

Legal1

215,9 x 355,6  ملم

)8,5 x 14  بوصة(

X

.القصيرة الحافة اتجاه في فقط للتحميل 1
.الطويلة الحافة اتجاه في فقط للتحميل 2
).بوصة 17×  11,69 (مم 431,8×  296,93و) بوصات 7,16×  5,5 (مم 181,86×  139,7 بين تتراوح التي الورق أحجام لدعم 3
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والدرج ورقة 520 سعة االختياري الدرجالورق حجم
والدرج خزانة مع ورقة 520 سعة االختياري
ورقة 520 × 3 سعة االختياري

سعة االختياري المزدوج اإلدخال درج
ورقة 2520

ورقة 2000 الستيعاب اختياري درج

Letter

215,9 x 279,4  ملم

)8,5 x 11  بوصة(

2

Oficio )1)المآسيك

مم  340,4 × 215,9

)8,5 x 13,4  بوصات(

X

Statement1

)139,7 x 215,9  ملم(

)5,5 x 8,5  بوصات(

X

Universal
333

3/4 7 ظرف

98,4 x 190,5  ملم

)3,875 x 7,5  بوصات(

XXX

9 ظرف

98,4 x 225,4  ملم

)3,875 x 8,9  بوصات(

XXX

10 ظرف

104,8 x 241,3  ملم

)4,12 x 9,5  بوصات(

XXX

B5 ظرف

176 x 250  ملم

)6,93 x 9,84  بوصة(

XXX

C5 ظرف

162 x 229  ملم

)6,38 x 9,01  بوصة(

XXX

DL ظرف

110 x 220  ملم

)4,33 x 8,66  بوصة(

XXX

.القصيرة الحافة اتجاه في فقط للتحميل 1
.الطويلة الحافة اتجاه في فقط للتحميل 2
).بوصة 17×  11,69 (مم 431,8×  296,93و) بوصات 7,16×  5,5 (مم 181,86×  139,7 بين تتراوح التي الورق أحجام لدعم 3
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اإلخراج حاويات تدعمها التي الورق أحجام

العلوية الحاويةقياسية حاويةالورق حجم

تآديسإزاحةتآديس

A31

مم 420×  297

)بوصة 16,54×  11,69(

A4

210 x 297  ملم

)8,27 x 11,7  بوصات(

A5

148 x 210  ملم

)5,83 x 8,27  بوصة(

A61

105 x 148  ملم

)4,13 x 5,83  بوصة(

Executive

184,2 x 266,7  ملم

)7,25 x 10,5  بوصات(

Folio1

215,9 x 330,2  ملم

)8,5 x 13  بوصة(

Hagaki1

100 x 148  ملم

)3,94 x 5,83  بوصة(

JIS B41

مم 364×  257

)بوصة 14,33 × 10,12(

JIS B5

182 x 257  ملم

)7,17 x 10,1  بوصة(

Ledger1

مم 4431,8 × 279,4

)بوصة 17 × 11(

Legal1

215,9 x 355,6  ملم

)8,5 x 14  بوصة(

.القصيرة الحافة اتجاه في فقط للتحميل 1
.الطويلة الحافة اتجاه في فقط للتحميل 2
).بوصة 19×  11,69 (مم 482,6×  296,93و) بوصات 3,87×  3,5 (مم 98,38×  88,9 بين تتراوح التي الورق أحجام لدعم 3
).بوصة 17×  11,69 (مم 431,8×  296,93و) بوصات 3,87×  3,5 (مم 98,38×  88,9 بين تتراوح التي الورق أحجام لدعم 4
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العلوية الحاويةقياسية حاويةالورق حجم

تآديسإزاحةتآديس

Letter

215,9 x 279,4  ملم

)8,5 x 11  بوصة(

Oficio )1)المآسيك

مم  340,4 × 215,9

)8,5 x 13,4  بوصات(

Statement

)139,7 x 215,9  ملم(

)5,5 x 8,5  بوصات(

Universal
34

X

7 3/4 Envelope2

98,4 x 190,5  ملم

)3,875 x 7,5  بوصات(

9 Envelope2

98,4 x 225,4  ملم

)3,875 x 8,9  بوصات(

10 Envelope2

104,8 x 241,3  ملم

)4,12 x 9,5  بوصات(

B5 Envelope2

176 x 250  ملم

)6,93 x 9,84  بوصة(

C5 Envelope2

162 x 229  ملم

)6,38 x 9,01  بوصة(

DL Envelope2

110 x 220  ملم

)4,33 x 8,66  بوصة(

.القصيرة الحافة اتجاه في فقط للتحميل 1
.الطويلة الحافة اتجاه في فقط للتحميل 2
).بوصة 19×  11,69 (مم 482,6×  296,93و) بوصات 3,87×  3,5 (مم 98,38×  88,9 بين تتراوح التي الورق أحجام لدعم 3
).بوصة 17×  11,69 (مم 431,8×  296,93و) بوصات 3,87×  3,5 (مم 98,38×  88,9 بين تتراوح التي الورق أحجام لدعم 4
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اإلنهاء وحدات تدعمها التي الورق أحجام

الفتحات تثقيب التدبيس، إنهاء وحدةالدبابيس تشطيب وحدةالورق حجم

تثقيبتدبيسإزاحةتآديستدبيسإزاحةتآديس

A31

مم 420×  297

)بوصة 16,54×  11,69(

A4

210 x 297  ملم

)8,27 x 11,7  بوصات(

A5

148 x 210  ملم

)5,83 x 8,27  بوصة(

2
X

226

A6

105 x 148  ملم

)4,13 x 5,83  بوصة(

XXXXX

شعار

)بوصات 8,5 (مم 215,9: للعرض األقصى الحد

)بوصة 52 (مم 1320.8: للطول األقصى الحد

1
XX

1
XXX

Executive

184,2 x 266,7  ملم

)7,25 x 10,5  بوصات(

222222

Folio1

215,9 x 330,2  ملم

)8,5 x 13  بوصة(

Hagaki

100 x 148  ملم

)3,94 x 5,83  بوصة(

XXXXX

JIS B41

مم 364×  257

)بوصة 14,33 × 10,12(

JIS B5

182 x 257  ملم

)7,17 x 10,1  بوصة(

22227

.القصيرة الحافة اتجاه في فقط للتحميل 1
.الطويلة الحافة اتجاه في فقط للتحميل 2
).بوصة 17×  11,69 (مم 431,8×  296,93و) بوصات 3,87×  3,5 (مم 98,38×  88,9 بين تتراوح التي الورق أحجام لدعم 3
).بوصة 17×  11,69 (مم 431,8×  296,93و) بوصات 5,5×  7,48 (مم 139,7×  190 بين تتراوح التي الورق أحجام لدعم 4
).بوصة 17×  11,69 (مم 431,8×  296,93و) بوصات 7,17×  7,99 (مم 182,03×  202,9 بين تتراوح التي الورق أحجام لدعم 5
.فقط فتحتين تثقيب إلى يصل ما لدعم 6
.القصيرة الحافة اتجاه في تحميله عند فقط فتحتين تثقيب إلى يصل ما لدعم 7
).بوصة 52×  12,6 (مم 1320,8×  320,04و) بوصات 3,87×  3,5 (مم 98,38×  88,9 بين تتراوح التي الورق أحجام لدعم 8
).بوصة 17×  11,69 (مم 431,8×  296,93و) بوصات 5,83×  8,27 (مم 148×  209,97 بين تتراوح التي الورق أحجام لدعم 9
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الفتحات تثقيب التدبيس، إنهاء وحدةالدبابيس تشطيب وحدةالورق حجم

تثقيبتدبيسإزاحةتآديستدبيسإزاحةتآديس

Ledger1

مم 4431,8 × 279,4

)بوصة 17 × 11(

Legal1

215,9 x 355,6  ملم

)8,5 x 14  بوصة(

Letter

215,9 x 279,4  ملم

)8,5 x 11  بوصة(

Oficio )1)المآسيك

مم  340,4 × 215,9

)8,5 x 13,4  بوصات(

Statement

)139,7 x 215,9  ملم(

)5,5 x 8,5  بوصات(

2
XXXXX

Universal
345899

X

3/4 7 ظرف

98,4 x 190,5  ملم

)3,875 x 7,5  بوصات(

XXXXXX

9 ظرف

98,4 x 225,4  ملم

)3,875 x 8,9  بوصات(

XXXXXX

10 ظرف

104,8 x 241,3  ملم

)4,12 x 9,5  بوصات(

XXXXXX

B5 ظرف

176 x 250  ملم

)6,93 x 9,84  بوصة(

2
XXXXXX

.القصيرة الحافة اتجاه في فقط للتحميل 1
.الطويلة الحافة اتجاه في فقط للتحميل 2
).بوصة 17×  11,69 (مم 431,8×  296,93و) بوصات 3,87×  3,5 (مم 98,38×  88,9 بين تتراوح التي الورق أحجام لدعم 3
).بوصة 17×  11,69 (مم 431,8×  296,93و) بوصات 5,5×  7,48 (مم 139,7×  190 بين تتراوح التي الورق أحجام لدعم 4
).بوصة 17×  11,69 (مم 431,8×  296,93و) بوصات 7,17×  7,99 (مم 182,03×  202,9 بين تتراوح التي الورق أحجام لدعم 5
.فقط فتحتين تثقيب إلى يصل ما لدعم 6
.القصيرة الحافة اتجاه في تحميله عند فقط فتحتين تثقيب إلى يصل ما لدعم 7
).بوصة 52×  12,6 (مم 1320,8×  320,04و) بوصات 3,87×  3,5 (مم 98,38×  88,9 بين تتراوح التي الورق أحجام لدعم 8
).بوصة 17×  11,69 (مم 431,8×  296,93و) بوصات 5,83×  8,27 (مم 148×  209,97 بين تتراوح التي الورق أحجام لدعم 9
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الفتحات تثقيب التدبيس، إنهاء وحدةالدبابيس تشطيب وحدةالورق حجم

تثقيبتدبيسإزاحةتآديستدبيسإزاحةتآديس

C5 ظرف

162 x 229  ملم

)6,38 x 9,01  بوصة(

1
XXXXXX

DL ظرف

110 x 220  ملم

)4,33 x 8,66  بوصة(

XXXXXX

.القصيرة الحافة اتجاه في فقط للتحميل 1
.الطويلة الحافة اتجاه في فقط للتحميل 2
).بوصة 17×  11,69 (مم 431,8×  296,93و) بوصات 3,87×  3,5 (مم 98,38×  88,9 بين تتراوح التي الورق أحجام لدعم 3
).بوصة 17×  11,69 (مم 431,8×  296,93و) بوصات 5,5×  7,48 (مم 139,7×  190 بين تتراوح التي الورق أحجام لدعم 4
).بوصة 17×  11,69 (مم 431,8×  296,93و) بوصات 7,17×  7,99 (مم 182,03×  202,9 بين تتراوح التي الورق أحجام لدعم 5
.فقط فتحتين تثقيب إلى يصل ما لدعم 6
.القصيرة الحافة اتجاه في تحميله عند فقط فتحتين تثقيب إلى يصل ما لدعم 7
).بوصة 52×  12,6 (مم 1320,8×  320,04و) بوصات 3,87×  3,5 (مم 98,38×  88,9 بين تتراوح التي الورق أحجام لدعم 8
).بوصة 17×  11,69 (مم 431,8×  296,93و) بوصات 5,83×  8,27 (مم 148×  209,97 بين تتراوح التي الورق أحجام لدعم 9

المدعومة الورق أنواع

الجانبين على والطباعة المغلفات ودرج) MPF (األغراض المتعددة التغذية ووحدة القياسي الدرج في المعتمدة الورق أنواع

الجانبين على طباعةاألظرف درجاالستخدامات متعددة التغذية وحدةورقة 520 سعة قياسي درجالورق نوع

Xفاخر ورق

Xبطاقات

Xملون ورق

Custom Type )المخصص الورق نوع(X

XXظرف

Xمصقول ورق

Xثقيل مصقول ورق

Xثقيل ورق

XXالعناوين ورق

Xرأسية ذو ورق

Xخفيف ورق

Xالعادي الورق

Xمسبًقا مطبوعة
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الجانبين على طباعةاألظرف درجاالستخدامات متعددة التغذية وحدةورقة 520 سعة قياسي درجالورق نوع

Xتدويره معاد

XXخشن ظرف

Xخشن قطن

VinylXXXX العناوين ورق

االختيارية األدراج تدعمها التي الورق أنواع

والدرج ورقة 520 سعة االختياري الدرجالورق نوع
والدرج خزانة مع ورقة 520 سعة االختياري
ورقة 520 × 3 سعة االختياري

االختياري المزدوج اإلدخال درج
ورقة 2520 سعة

الستيعاب اختياري درج
ورقة 2000

فاخر ورق

بطاقات

ملون ورق

Custom Type )المخصص الورق نوع(

XXXظرف

مصقول ورق

ثقيل مصقول ورق

ثقيل ورق

العناوين ورق

رأسية ذو ورق

خفيف ورق

العادي الورق

مسبًقا مطبوعة

تدويره معاد

XXXخشن ظرف

خشن قطن

VinylXXX العناوين ورق

اإلخراج حاويات تدعمها التي الورق أنواع

العلوية الحاويةقياسية حاويةالورق نوع

تآديسإزاحةتآديس

فاخر ورق

بطاقات
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العلوية الحاويةقياسية حاويةالورق نوع

تآديسإزاحةتآديس

ملون ورق

Custom Type )المخصص الورق نوع(

ظرف

مصقول ورق

ثقيل مصقول ورق

ثقيل ورق

العناوين ورق

رأسية ذو ورق

خفيف ورق

العادي الورق

مسبًقا مطبوعة

تدويره معاد

خشن ظرف

خشن قطن

VinylXXX العناوين ورق

اإلنهاء وحدات في المدعومة الورق أنواع

الفتحات تثقيب التدبيس، إنهاء وحدةالدبابيس تشطيب وحدةالورق نوع

تثقيبتدبيسإزاحةتآديستدبيسإزاحةتآديس

فاخر ورق

XXبطاقات

ملون ورق

Custom Type )المخصص الورق نوع(

XXXXXXظرف

مصقول ورق

XXثقيل مصقول ورق

XXثقيل ورق

XXXXXالعناوين ورق

رأسية ذو ورق
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الفتحات تثقيب التدبيس، إنهاء وحدةالدبابيس تشطيب وحدةالورق نوع

تثقيبتدبيسإزاحةتآديستدبيسإزاحةتآديس

خفيف ورق

العادي الورق

مسبًقا مطبوعة

تدويره معاد

XXXXXXخشن ظرف

XXخشن قطن

VinylXXXXXXX العناوين ورق

المدعومة الورق أوزان

خزانة، مع ورقة 520 سعة والدرج ورقة، 520 سعة الدرج
2520 سعة المزدوج اإلدخال ودرج ورقة، 520 × 3 سعة والدرج
ورقة

ورقة 2000 الستيعاب اختياري درجاألظرف درجاالستخدامات متعددة التغذية وحدة

2م/جم 256 إلى 60 من

)رطًال 68–12(

2م/جم 216 إلى 60 من

)رطًال 12-57(

2م/جم 90 إلى 75 من

)رطًال 20-24(

2م/جم 216 إلى 60 من

)رطًال 12-57(

:مالحظات

الطولية األلياف ذي الورق باستخدام يوصى ،)رطًال 47–16 بوزن سندات ورق( 2م/جم  176و 60 بين ما وزنه يتراوح الذي الورق إلى بالنسبة•
.التحبب

يتسبب قد. خفيف ورق إلى الورق نوع تعيين مع) رطًال 20 بوزن سندات ورق( 2م/جم  75 من أقل وزنه يبلغ الذي الورق على الطباعة يجب•
.رطوبة األآثر البيئات في خاصة التغذية، في أخطاء إلى يؤدي قد مما بالغ، بشآل الورق تجعد في بذلك القيام عدم

).رطًال 43–16 بوزن سندات ورق( 2م/جم  162و 60 بين ما وزنه يتراوح الذي الورق الجانبين على الطباعة تدعم•

).رطًال 24 بوزن سندات ورق( 2م/جم  90 هو% 100 بنسبة القطني المحتوى ذي السندات ورق لوزن األقصى الحد•

CX942و Lexmark CS943 الوظائف المتعددة والطابعات الطابعات
XC9465و XC9455و XC9445و CX944و CX943و
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.وأوزانها وأنواعها تدعمها التي الورق وأحجام واالختيارية القياسية الورق مصادر حول معلومات التالية الجداول تقدم

.المطلوب للحجم واألقرب األآبر الورق حجم حدد بالقائمة، المدرجة غير الورق ألحجام بالنسبة: مالحظة

المدعومة الورق أحجام

الجانبين على والطباعة األظرف ودرج) MPF (األغراض متعددة التغذية ووحدة القياسي الدرج في المدعومة الورق أحجام

الجانبين على طباعةاألظرف درجاالستخدامات متعددة التغذية وحدةورقة 520 × 2 سعة القياسي الدرجالورق حجم

A31

مم 420×  297

)بوصة 16,54 × 11,69(

X

A4

مم 297×  210

)8,27 x 11,7 بوصات(

2
X

A5

مم 210×  148

)5,83 x 8,27 بوصة(

12
X

A6

105 x 148 مم

)4,13 x 5,83 بوصة(

11
XX

Arch B

مم 457,2 × 304,8

)بوصة 18 × 12(

6
XX

Executive

184,2 x 266,7 مم

)7,25 x 10,5 بوصات(

2
X

Folio1

215,9 x 330,2 مم

)8,5 x 13 بوصة(

X

Hagaki

100 x 148 مم

)3,94 x 5,83 بوصة(

X
1

XX

JIS B41

مم 364×  257

)بوصة 14,33 × 10,12(

X

.القصيرة الحافة اتجاه في فقط للتحميل 1
.الطويلة الحافة اتجاه في فقط للتحميل 2
).بوصة17×  11,69 (مم 431,8×  296,93و) بوصات 5,83×  3,93 (مم 147,99×  99,99 بين تتراوح التي الورق أحجام لدعم 3
).بوصة 52×  12,6 (مم1320,8×  320,04و) بوصات 3,87×  3,5 (مم 98,38×  88,9 بين تتراوح التي الورق أحجام لدعم 4
).بوصة 19×  12,6 (مم 482,6×  320,04و) بوصات 5,5×  5 (مم 139,7×  128 بين تتراوح التي الورق أحجام لدعم 5
.2 الدرج في فقط مدعوم 6
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الجانبين على طباعةاألظرف درجاالستخدامات متعددة التغذية وحدةورقة 520 × 2 سعة القياسي الدرجالورق حجم

JIS B5

مم 257×  182

)7,17 x 10,1 بوصة(

2
X

Ledger1

مم 4431,8 × 279,4

)بوصة 17 × 11(

X

Legal1

215,9 x 355,6 مم

)8,5 x 14 بوصة(

X

Letter

بوصة¼  279.4¼ ×  215.9

)8,5 x 11 بوصة(

2
X

Oficio )1)المآسيك

215,9 x 340,4 مم

)8,5 x 13,4 بوصات(

X

SRA3

مم 449,58 × 320,04

)بوصة 17,7 × 12,6(

6
XX

Statement

بوصة¼  215.9¼ ×  139.7

)5,5 x 8,5 بوصات(

12
X

Universal
34

X
5

3/4 7 ظرف

بوصة 190.5×  98.4

)3,875 x 7,5 بوصات(

X
2

X

9 ظرف

98,4 x 225,4 مم

)3,875 x 8,9 بوصات(

X
2

X

10 ظرف

سم 104.8×  241.3

)4,12 x 9,5 بوصات(

X
2

X

B5 ظرف

مم 250×  176

)6,93 x 9,84 بوصة(

X
1

X

.القصيرة الحافة اتجاه في فقط للتحميل 1
.الطويلة الحافة اتجاه في فقط للتحميل 2
).بوصة17×  11,69 (مم 431,8×  296,93و) بوصات 5,83×  3,93 (مم 147,99×  99,99 بين تتراوح التي الورق أحجام لدعم 3
).بوصة 52×  12,6 (مم1320,8×  320,04و) بوصات 3,87×  3,5 (مم 98,38×  88,9 بين تتراوح التي الورق أحجام لدعم 4
).بوصة 19×  12,6 (مم 482,6×  320,04و) بوصات 5,5×  5 (مم 139,7×  128 بين تتراوح التي الورق أحجام لدعم 5
.2 الدرج في فقط مدعوم 6
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الجانبين على طباعةاألظرف درجاالستخدامات متعددة التغذية وحدةورقة 520 × 2 سعة القياسي الدرجالورق حجم

C5 ظرف

مم 229×  162

)6,38 x 9,01 بوصة(

X
2

X

DL ظرف

مم 220×  110

)4,33 x 8,66 بوصة(

X
2

X

.القصيرة الحافة اتجاه في فقط للتحميل 1
.الطويلة الحافة اتجاه في فقط للتحميل 2
).بوصة17×  11,69 (مم 431,8×  296,93و) بوصات 5,83×  3,93 (مم 147,99×  99,99 بين تتراوح التي الورق أحجام لدعم 3
).بوصة 52×  12,6 (مم1320,8×  320,04و) بوصات 3,87×  3,5 (مم 98,38×  88,9 بين تتراوح التي الورق أحجام لدعم 4
).بوصة 19×  12,6 (مم 482,6×  320,04و) بوصات 5,5×  5 (مم 139,7×  128 بين تتراوح التي الورق أحجام لدعم 5
.2 الدرج في فقط مدعوم 6

االختيارية األدراج في المدعومة الورق أحجام

2000 سعة االختياري المزدوج اإلدخال درجورقة 520 × 2 سعة االختياري الدرجالورق حجم
ورقة

ورقة 2000 الستيعاب اختياري درج

A31

مم 420×  297

)بوصة 16,54 × 11,69(

XX

A4

مم 297×  210

)8,27 x 11,7 بوصات(

22

A51

مم 210×  148

)5,83 x 8,27 بوصة(

1
XX

A6

105 x 148 مم

)4,13 x 5,83 بوصة(

1
XX

Arch B

مم 457,2 × 304,8

)بوصة 18 × 12(

XX

Executive

184,2 x 266,7 مم

)7,25 x 10,5 بوصات(

22

Folio1

215,9 x 330,2 مم

)8,5 x 13 بوصة(

XX

.القصيرة الحافة اتجاه في فقط للتحميل 1
.الطويلة الحافة اتجاه في فقط للتحميل 2
).بوصة 17×  11,69 (مم 431,8×  296,93و) بوصات 5,83×  3,93 (مم 147,99×  99,99 بين تتراوح التي الورق أحجام لدعم 3
).بوصة 18×  12,6 (مم 457,2×  320,04و) بوصات 5,83×  3,93 (مم 147,99×  99,99 بين تتراوح التي الورق أحجام لدعم 4
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2000 سعة االختياري المزدوج اإلدخال درجورقة 520 × 2 سعة االختياري الدرجالورق حجم
ورقة

ورقة 2000 الستيعاب اختياري درج

Hagaki

100 x 148 مم

)3,94 x 5,83 بوصة(

1
XX

JIS B41

مم 364×  257

)بوصة 14,33 × 10,12(

1
XX

JIS B5

مم 257×  182

)7,17 x 10,1 بوصة(

22

Ledger1

مم 4431,8 × 279,4

)بوصة 17 × 11(

1
XX

Legal1

215,9 x 355,6 مم

)8,5 x 14 بوصة(

1
XX

Letter

بوصة¼  279.4¼ ×  215.9

)8,5 x 11 بوصة(

22

Oficio )1)المآسيك

215,9 x 340,4 مم

)8,5 x 13,4 بوصات(

XX

SRA3

مم 449,58 × 320,04

)بوصة 17,7 × 12,6(

XX

Statement1

بوصة¼  215.9¼ ×  139.7

)5,5 x 8,5 بوصات(

1
XX

Universal
344

3/4 7 ظرف

بوصة 190.5×  98.4

)3,875 x 7,5 بوصات(

XXX

9 ظرف

98,4 x 225,4 مم

)3,875 x 8,9 بوصات(

XXX

.القصيرة الحافة اتجاه في فقط للتحميل 1
.الطويلة الحافة اتجاه في فقط للتحميل 2
).بوصة 17×  11,69 (مم 431,8×  296,93و) بوصات 5,83×  3,93 (مم 147,99×  99,99 بين تتراوح التي الورق أحجام لدعم 3
).بوصة 18×  12,6 (مم 457,2×  320,04و) بوصات 5,83×  3,93 (مم 147,99×  99,99 بين تتراوح التي الورق أحجام لدعم 4

47بالطابعة الخاص الورق دعم



2000 سعة االختياري المزدوج اإلدخال درجورقة 520 × 2 سعة االختياري الدرجالورق حجم
ورقة

ورقة 2000 الستيعاب اختياري درج

10 ظرف

سم 104.8×  241.3

)4,12 x 9,5 بوصات(

XXX

B5 ظرف

مم 250×  176

)6,93 x 9,84 بوصة(

XXX

C5 ظرف

مم 229×  162

)6,38 x 9,01 بوصة(

XXX

DL ظرف

مم 220×  110

)4,33 x 8,66 بوصة(

XXX

.القصيرة الحافة اتجاه في فقط للتحميل 1
.الطويلة الحافة اتجاه في فقط للتحميل 2
).بوصة 17×  11,69 (مم 431,8×  296,93و) بوصات 5,83×  3,93 (مم 147,99×  99,99 بين تتراوح التي الورق أحجام لدعم 3
).بوصة 18×  12,6 (مم 457,2×  320,04و) بوصات 5,83×  3,93 (مم 147,99×  99,99 بين تتراوح التي الورق أحجام لدعم 4

اإلخراج حاويات تدعمها التي الورق أحجام

المزدوجة االلتقاط حاويةقياسية حاويةالورق حجم

تآديسإزاحةتآديس

A31

مم 420×  297

)بوصة 16,54 × 11,69(

A4

مم 297×  210

)8,27 x 11,7 بوصات(

A5

مم 210×  148

)5,83 x 8,27 بوصة(

A61

105 x 148 مم

)4,13 x 5,83 بوصة(

Arch B

مم 457,2 × 304,8

)بوصة 18 × 12(

X

.القصيرة الحافة اتجاه في فقط للتحميل 1
.الطويلة الحافة اتجاه في فقط للتحميل 2
).بوصة 52×  12,6 (مم1320,8×  320,04و) بوصات 3,87×  3,5 (مم 98,38×  88,9 بين تتراوح التي الورق أحجام لدعم 3
).بوصة 17×  11,69 (مم 431,8×  296,93و) بوصات 3,87×  3,5 (مم 98,38×  88,9 بين تتراوح التي الورق أحجام لدعم 4
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المزدوجة االلتقاط حاويةقياسية حاويةالورق حجم

تآديسإزاحةتآديس

شعار

)بوصات 8,5 (مم 215,9: عرض أقصى

)بوصة 52 (مم 1320,8: طول أقصى

X

Executive

184,2 x 266,7 مم

)7,25 x 10,5 بوصات(

Folio1

215,9 x 330,2 مم

)8,5 x 13 بوصة(

Hagaki1

100 x 148 مم

)3,94 x 5,83 بوصة(

JIS B41

مم 364×  257

)بوصة 14,33 × 10,12(

JIS B5

مم 257×  182

)7,17 x 10,1 بوصة(

Ledger1

مم 4431,8 × 279,4

)بوصة 17 × 11(

Legal1

215,9 x 355,6 مم

)8,5 x 14 بوصة(

Letter

بوصة¼  279.4¼ ×  215.9

)8,5 x 11 بوصة(

Oficio )1)المآسيك

215,9 x 340,4 مم

)8,5 x 13,4 بوصات(

SRA3

مم 449,58 × 320,04

)بوصة 17,7 × 12,6(

X

Statement

بوصة¼  215.9¼ ×  139.7

)5,5 x 8,5 بوصات(

.القصيرة الحافة اتجاه في فقط للتحميل 1
.الطويلة الحافة اتجاه في فقط للتحميل 2
).بوصة 52×  12,6 (مم1320,8×  320,04و) بوصات 3,87×  3,5 (مم 98,38×  88,9 بين تتراوح التي الورق أحجام لدعم 3
).بوصة 17×  11,69 (مم 431,8×  296,93و) بوصات 3,87×  3,5 (مم 98,38×  88,9 بين تتراوح التي الورق أحجام لدعم 4
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المزدوجة االلتقاط حاويةقياسية حاويةالورق حجم

تآديسإزاحةتآديس

Universal
34

X

7 3/4 Envelope2

بوصة 190.5×  98.4

)3,875 x 7,5 بوصات(

9 Envelope2

98,4 x 225,4 مم

)3,875 x 8,9 بوصات(

10 Envelope2

سم 104.8×  241.3

)4,12 x 9,5 بوصات(

B5 Envelope2

مم 250×  176

)6,93 x 9,84 بوصة(

C5 Envelope2

مم 229×  162

)6,38 x 9,01 بوصة(

DL Envelope2

مم 220×  110

)4,33 x 8,66 بوصة(

.القصيرة الحافة اتجاه في فقط للتحميل 1
.الطويلة الحافة اتجاه في فقط للتحميل 2
).بوصة 52×  12,6 (مم1320,8×  320,04و) بوصات 3,87×  3,5 (مم 98,38×  88,9 بين تتراوح التي الورق أحجام لدعم 3
).بوصة 17×  11,69 (مم 431,8×  296,93و) بوصات 3,87×  3,5 (مم 98,38×  88,9 بين تتراوح التي الورق أحجام لدعم 4
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والتدبيس الثقوب تثقيب إنهاء ووحدة التدبيس إنهاء وحدة تدعمها التي الورق أحجام

الفتحات تثقيب التدبيس، إنهاء وحدةالدبابيس تشطيب وحدةالورق حجم

تثقيبتدبيسإزاحةتآديستدبيسإزاحةتآديس

A31

مم 420×  297

)بوصة 16,54 × 11,69(

A4

مم 297×  210

)8,27 x 11,7 بوصات(

A5

مم 210×  148

)5,83 x 8,27 بوصة(

2
X

226

A6

105 x 148 مم

)4,13 x 5,83 بوصة(

XXXXX

Arch B

مم 457,2 × 304,8

)بوصة 18 × 12(

XXXXX

شعار

)بوصات 8,5 (مم 215,9: عرض أقصى

)بوصة 52 (مم 1320,8: طول أقصى

1
XX

1
XXX

Executive

184,2 x 266,7 مم

)7,25 x 10,5 بوصات(

222222

Folio1

215,9 x 330,2 مم

)8,5 x 13 بوصة(

Hagaki

100 x 148 مم

)3,94 x 5,83 بوصة(

XXXXX

JIS B41

مم 364×  257

)بوصة 14,33 × 10,12(

.القصيرة الحافة اتجاه في فقط للتحميل 1
.الطويلة الحافة اتجاه في فقط للتحميل 2
).بوصة 17×  11,69 (مم 431,8×  296,93و) بوصات 3,87×  3,5 (مم 98,38×  88,9 بين تتراوح التي الورق أحجام لدعم 3
).بوصة 17×  11,69 (مم 431,8×  296,93و) بوصات 5,5×  7,48 (مم 139,7×  190 بين تتراوح التي الورق أحجام لدعم 4
).بوصة 17×  11,69 (مم 431,8×  296,93و) بوصات 7,17×  7,99 (مم 182,03×  202,9 بين تتراوح التي الورق أحجام لدعم 5
.فقط فتحتين تثقيب إلى يصل ما لدعم 6
.القصيرة الحافة اتجاه في تحميله عند فقط فتحتين تثقيب إلى يصل ما لدعم 7
).بوصة 52×  12,6 (مم1320,8×  320,04و) بوصات 3,87×  3,5 (مم 98,38×  88,9 بين تتراوح التي الورق أحجام لدعم 8
).بوصة 17×  11,69 (مم 431,8×  296,93و) بوصات 5,83×  8,27 (مم 148×  209,97 بين تتراوح التي الورق أحجام لدعم 9
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الفتحات تثقيب التدبيس، إنهاء وحدةالدبابيس تشطيب وحدةالورق حجم

تثقيبتدبيسإزاحةتآديستدبيسإزاحةتآديس

JIS B5

مم 257×  182

)7,17 x 10,1 بوصة(

22227

Ledger1

مم 4431,8 × 279,4

)بوصة 17 × 11(

Legal1

215,9 x 355,6 مم

)8,5 x 14 بوصة(

Letter

بوصة¼  279.4¼ ×  215.9

)8,5 x 11 بوصة(

Oficio )1)المآسيك

215,9 x 340,4 مم

)8,5 x 13,4 بوصات(

SRA3

مم 449,58 × 320,04

)بوصة 17,7 × 12,6(

XXXXX

Statement

بوصة¼  215.9¼ ×  139.7

)5,5 x 8,5 بوصات(

2
XXXXX

Universal
345899

X

3/4 7 ظرف

بوصة 190.5×  98.4

)3,875 x 7,5 بوصات(

XXXXXX

9 ظرف

98,4 x 225,4 مم

)3,875 x 8,9 بوصات(

XXXXXX

.القصيرة الحافة اتجاه في فقط للتحميل 1
.الطويلة الحافة اتجاه في فقط للتحميل 2
).بوصة 17×  11,69 (مم 431,8×  296,93و) بوصات 3,87×  3,5 (مم 98,38×  88,9 بين تتراوح التي الورق أحجام لدعم 3
).بوصة 17×  11,69 (مم 431,8×  296,93و) بوصات 5,5×  7,48 (مم 139,7×  190 بين تتراوح التي الورق أحجام لدعم 4
).بوصة 17×  11,69 (مم 431,8×  296,93و) بوصات 7,17×  7,99 (مم 182,03×  202,9 بين تتراوح التي الورق أحجام لدعم 5
.فقط فتحتين تثقيب إلى يصل ما لدعم 6
.القصيرة الحافة اتجاه في تحميله عند فقط فتحتين تثقيب إلى يصل ما لدعم 7
).بوصة 52×  12,6 (مم1320,8×  320,04و) بوصات 3,87×  3,5 (مم 98,38×  88,9 بين تتراوح التي الورق أحجام لدعم 8
).بوصة 17×  11,69 (مم 431,8×  296,93و) بوصات 5,83×  8,27 (مم 148×  209,97 بين تتراوح التي الورق أحجام لدعم 9
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الفتحات تثقيب التدبيس، إنهاء وحدةالدبابيس تشطيب وحدةالورق حجم

تثقيبتدبيسإزاحةتآديستدبيسإزاحةتآديس

10 ظرف

سم 104.8×  241.3

)4,12 x 9,5 بوصات(

XXXXXX

B5 ظرف

مم 250×  176

)6,93 x 9,84 بوصة(

2
XXXXXX

C5 ظرف

مم 229×  162

)6,38 x 9,01 بوصة(

1
XXXXXX

DL ظرف

مم 220×  110

)4,33 x 8,66 بوصة(

XXXXXX

.القصيرة الحافة اتجاه في فقط للتحميل 1
.الطويلة الحافة اتجاه في فقط للتحميل 2
).بوصة 17×  11,69 (مم 431,8×  296,93و) بوصات 3,87×  3,5 (مم 98,38×  88,9 بين تتراوح التي الورق أحجام لدعم 3
).بوصة 17×  11,69 (مم 431,8×  296,93و) بوصات 5,5×  7,48 (مم 139,7×  190 بين تتراوح التي الورق أحجام لدعم 4
).بوصة 17×  11,69 (مم 431,8×  296,93و) بوصات 7,17×  7,99 (مم 182,03×  202,9 بين تتراوح التي الورق أحجام لدعم 5
.فقط فتحتين تثقيب إلى يصل ما لدعم 6
.القصيرة الحافة اتجاه في تحميله عند فقط فتحتين تثقيب إلى يصل ما لدعم 7
).بوصة 52×  12,6 (مم1320,8×  320,04و) بوصات 3,87×  3,5 (مم 98,38×  88,9 بين تتراوح التي الورق أحجام لدعم 8
).بوصة 17×  11,69 (مم 431,8×  296,93و) بوصات 5,83×  8,27 (مم 148×  209,97 بين تتراوح التي الورق أحجام لدعم 9

الآتيبات إنهاء ووحدة Z شآل على/األقسام ثالثية اإلنهاء وحدة تدعمها التي الورق أحجام

الآتيبات إنهاء وحدةZ شآل على/األقسام الثالثية اإلنهاء وحدةالورق حجم

طيتثقيبتدبيسإزاحةتآديسZ شآل علىاألقسام ثالثية

A3

مم 420×  297

)بوصة 16,54 × 11,69(

X
11

X
1

X

A4

مم 297×  210

)8,27 x 11,7 بوصات(

XXX

A5

مم 210×  148

)5,83 x 8,27 بوصة(

XXXX
3

X

.القصيرة الحافة اتجاه في فقط للتحميل 1
.الطويلة الحافة اتجاه في فقط للتحميل 2
.الطويلة الحافة اتجاه في تحميله عند فقط فتحتين تثقيب إلى يصل ما لدعم 3
).بوصة 19,01×  12,6 (مم 482,94×  320,04و) بوصات 7,16×  7,99 (مم 181,86×  202,9 بين تتراوح التي الورق أحجام لدعم 4
).بوصة 11,69×  17 (مم 431,8×  296,93و) بوصات 7,16×  7,99 (مم 181,86×  202,9 بين تتراوح التي الورق أحجام لدعم 5
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الآتيبات إنهاء وحدةZ شآل على/األقسام الثالثية اإلنهاء وحدةالورق حجم

طيتثقيبتدبيسإزاحةتآديسZ شآل علىاألقسام ثالثية

A6

105 x 148 مم

)4,13 x 5,83 بوصة(

XX
1

XXXX

Arch B

مم 457,2 × 304,8

)بوصة 18 × 12(

XXXXXX

شعار

)بوصات 8,5 (مم 215,9: عرض أقصى

)بوصة 52 (مم 1320,8: طول أقصى

XX
1

XXXX

Executive

184,2 x 266,7 مم

)7,25 x 10,5 بوصات(

XX
222

X

Folio

215,9 x 330,2 مم

)8,5 x 13 بوصة(

XX
11

X
1

X

Hagaki

100 x 148 مم

)3,94 x 5,83 بوصة(

XX
1

XXXX

JIS B41

مم 364×  257

)بوصة 14,33 × 10,12(

X
11

X
1

X

JIS B5

مم 257×  182

)7,17 x 10,1 بوصة(

XX
2

X
2

X

Ledger1

مم 4431,8 × 279,4

)بوصة 17 × 11(

X
11

X
1

X

Legal1

215,9 x 355,6 مم

)8,5 x 14 بوصة(

XX
11

X
1

X

Letter

بوصة¼  279.4¼ ×  215.9

)8,5 x 11 بوصة(

X
1

XX

.القصيرة الحافة اتجاه في فقط للتحميل 1
.الطويلة الحافة اتجاه في فقط للتحميل 2
.الطويلة الحافة اتجاه في تحميله عند فقط فتحتين تثقيب إلى يصل ما لدعم 3
).بوصة 19,01×  12,6 (مم 482,94×  320,04و) بوصات 7,16×  7,99 (مم 181,86×  202,9 بين تتراوح التي الورق أحجام لدعم 4
).بوصة 11,69×  17 (مم 431,8×  296,93و) بوصات 7,16×  7,99 (مم 181,86×  202,9 بين تتراوح التي الورق أحجام لدعم 5
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الآتيبات إنهاء وحدةZ شآل على/األقسام الثالثية اإلنهاء وحدةالورق حجم

طيتثقيبتدبيسإزاحةتآديسZ شآل علىاألقسام ثالثية

Oficio )1)المآسيك

215,9 x 340,4 مم

)8,5 x 13,4 بوصات(

XX
11

X
1

X

SRA3

مم 449,58 × 320,04

)بوصة 17,7 × 12,6(

XXXXXX

Statement

بوصة¼  215.9¼ ×  139.7

)5,5 x 8,5 بوصات(

XXXXXX

UniversalXX
455

XX

3/4 7 ظرف

بوصة 190.5×  98.4

)3,875 x 7,5 بوصات(

XXXXXXX

9 ظرف

98,4 x 225,4 مم

)3,875 x 8,9 بوصات(

XXXXXXX

10 ظرف

سم 104.8×  241.3

)4,12 x 9,5 بوصات(

XXXXXXX

B5 ظرف

مم 250×  176

)6,93 x 9,84 بوصة(

XX
1

XXXX

C5 ظرف

مم 229×  162

)6,38 x 9,01 بوصة(

XX
1

XXXX

DL ظرف

مم 220×  110

)4,33 x 8,66 بوصة(

XXXXXXX

.القصيرة الحافة اتجاه في فقط للتحميل 1
.الطويلة الحافة اتجاه في فقط للتحميل 2
.الطويلة الحافة اتجاه في تحميله عند فقط فتحتين تثقيب إلى يصل ما لدعم 3
).بوصة 19,01×  12,6 (مم 482,94×  320,04و) بوصات 7,16×  7,99 (مم 181,86×  202,9 بين تتراوح التي الورق أحجام لدعم 4
).بوصة 11,69×  17 (مم 431,8×  296,93و) بوصات 7,16×  7,99 (مم 181,86×  202,9 بين تتراوح التي الورق أحجام لدعم 5
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المدعومة الورق أنواع

الجانبين على والطباعة المغلفات ودرج) MPF (األغراض المتعددة التغذية ووحدة القياسي الدرج في المعتمدة الورق أنواع

الجانبين على طباعةاألظرف درجاالستخدامات متعددة التغذية وحدةورقة 520 × 2 سعة القياسي الدرجالورق نوع

Xفاخر ورق

Xبطاقات

Xملون ورق

Custom Type )المخصص الورق نوع(X

XXظرف

Xمصقول ورق

Xثقيل مصقول ورق

Xثقيل ورق

XXالعناوين ورق

Xرأسية ذو ورق

Xخفيف ورق

Xالعادي الورق

Xمسبًقا مطبوعة

Xتدويره معاد

XXخشن ظرف

Xخشن قطن

XXXXالشفاف الورق

VinylXXXX العناوين ورق

االختيارية األدراج تدعمها التي الورق أنواع

سعة االختياري المزدوج اإلدخال درجورقة 520 × 2 سعة االختياري الدرجالورق نوع
ورقة 2000

2000 الستيعاب اختياري درج
ورقة

فاخر ورق

بطاقات

ملون ورق

Custom Type )المخصص الورق نوع(

XXXظرف

مصقول ورق
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سعة االختياري المزدوج اإلدخال درجورقة 520 × 2 سعة االختياري الدرجالورق نوع
ورقة 2000

2000 الستيعاب اختياري درج
ورقة

ثقيل مصقول ورق

ثقيل ورق

العناوين ورق

رأسية ذو ورق

خفيف ورق

العادي الورق

مسبًقا مطبوعة

تدويره معاد

XXXخشن ظرف

خشن قطن

XXXالشفاف الورق

VinylXXX العناوين ورق

اإلخراج حاويات تدعمها التي الورق أنواع

المزدوجة االلتقاط حاويةقياسية حاويةالورق نوع

تآديسإزاحةتآديس

فاخر ورق

بطاقات

ملون ورق

Custom Type )المخصص الورق نوع(

ظرف

مصقول ورق

ثقيل مصقول ورق

ثقيل ورق

العناوين ورق

رأسية ذو ورق

خفيف ورق

العادي الورق

مسبًقا مطبوعة

57بالطابعة الخاص الورق دعم



المزدوجة االلتقاط حاويةقياسية حاويةالورق نوع

تآديسإزاحةتآديس

تدويره معاد

خشن ظرف

خشن قطن

XXXالشفاف الورق

VinylXXX العناوين ورق

والتدبيس الفتحات تثقيب إنهاء ووحدة التدبيس إنهاء وحدة تدعمها التي الورق أنواع

الفتحات تثقيب التدبيس، إنهاء وحدةالدبابيس تشطيب وحدةالورق نوع

تثقيبتدبيسإزاحةتآديستدبيسإزاحةتآديس

فاخر ورق

XXبطاقات

ملون ورق

Custom Type )المخصص الورق نوع(

XXXXXXظرف

مصقول ورق

XXثقيل مصقول ورق

XXثقيل ورق

XXXXXالعناوين ورق

رأسية ذو ورق

خفيف ورق

العادي الورق

مسبًقا مطبوعة

تدويره معاد

XXXXXXخشن ظرف

XXخشن قطن

XXXXXXXالشفاف الورق

VinylXXXXXXX العناوين ورق
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الآتيبات إنهاء ووحدة Z شآل على/األقسام الثالثية اإلنهاء وحدة تدعمها التي الورق أنواع

الآتيبات إنهاء وحدةZ شآل على/األقسام الثالثية اإلنهاء وحدةالورق نوع

طيتثقيبتدبيسإزاحةتآديسZ شآل علىاألقسام ثالثية

XXفاخر ورق

XXXXبطاقات

ملون ورق

Custom Type )المخصص الورق نوع(

XXXXXXXظرف

Xمصقول ورق

XXXXثقيل مصقول ورق

XXXXثقيل ورق

XXXXXXXالعناوين ورق

XXرأسية ذو ورق

خفيف ورق

العادي الورق

XXمسبًقا مطبوعة

تدويره معاد

XXXXXXXخشن ظرف

XXXXخشن قطن

XXXXXXXالشفاف الورق

VinylXXXXXXX العناوين ورق

:مالحظات

.منخفضة بسرعة دائًما والبطاقات واألظرف، الملصقات، طباعة تتم•

على الطباعة في مدعوم أثقل ورق أي). رطًال 90 بوزن سندات ورق( 2م/جم 163 وزن حتى فقط الجانبين على الطباعة في البطاقات دعم يتم•
.فقط واحد جانب

من الفينيل ملصقات ببعض التغذية تتم قد. صالحيتها مدى لتحديد اختبارها ويجب فقط آخر إلى حين من لالستخدام مدعومة الفينيل ملصقات إن•
.أآثر موثوقة بطريقة األغراض متعددة التغذية وحدة
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المدعومة الورق أوزان

ورقة، 520×  2 سعة القياسي أو االختياري الدرج
ورقة 2000 سعة االختياري المزدوج اإلدخال ودرج

ورقة 2000 الستيعاب اختياري درجاألظرف درجاالستخدامات متعددة التغذية وحدة

2م/جم 256 إلى 60 من

)رطًال 68 إلى 12 من بوزن سندات ورق(

2م/جم 216 إلى 60 من

57 إلى 12 من بوزن سندات ورق(
)رطًال

2م/جم 90 إلى 75 من

إلى 20 من بوزن سندات ورق(
)رطًال 24

2م/جم 216 إلى 60 من

57 إلى 12 من بوزن سندات ورق(
)رطًال

:مالحظات

األلياف ذي الورق باستخدام يوصى ،)رطًال 47 إلى 16 من بوزن سندات ورق( 2م/جم 176و 60 بين ما وزنه يتراوح الذي الورق إلى بالنسبة•
.التحبب الطولية

عدم يتسبب قد. خفيف ورق إلى الورق نوع تعيين مع) رطًال 20 بوزن سندات ورق( 2م/جم 75 من أقل وزنه يبلغ الذي الورق على الطباعة يجب•
.رطوبة األآثر البيئات في خاصة التغذية، في أخطاء إلى يؤدي قد مما بالغ، بشآل الورق تجعد في بذلك القيام

).رطًال 43 إلى 16 من بوزن سندات ورق( 2م/جم 162و 60 بين ما وزنه يتراوح الذي الورق الجانبين على الطباعة تدعم•

).رطًال 24 بوزن سندات ورق( 2م/جم 90 هو% 100 بنسبة القطني المحتوى ذي الورق لوزن األقصى الحد•

C4352و Lexmark C4342 الوظائف المتعددة والطابعات الطابعات
XC4352و XC4342و CX735و CX730و CS735و CS730و

.وأوزانها وأنواعها تدعمها التي الورق وأحجام واالختيارية القياسية الورق مصادر حول معلومات التالية الجداول تقدم

.المطلوب للحجم واألقرب األآبر الورق حجم حدد بالقائمة، المدرجة غير الورق ألحجام بالنسبة: مالحظة
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المدعومة الورق أحجام

الورق حجم

ورقة 650 سعة مزدوج درج

اختياري درج
ورقة 550 سعة

على طباعة
الجانبين

الماسحة
الضوئية

تغذية وحدة
المستندات
التلقائية

سعة الدرج
ورقة‑550

التغذية وحدة
األغراض المتعددة
5ورقة 100 سعة

A4

210 x 297  ملم

)8,27 x 11,7  بوصات(

1العرضي باالتجاه A5 ورق

210 x 148  ملم

)8,27 x 5,83  بوصة(

A5 1الطولي االتجاه في

148 x 210  ملم

)5,83 x 8,27  بوصة(

A6

105 x 148  ملم

)4,13 x 5,83  بوصة(

شعار

215,9 x 1320,8  ملم

)8,5 x 52  بوصات(

XXXXX

Executive

184,2 x 266,7  ملم

)7,25 x 10,5  بوصات(

Folio

215,9 x 330,2  ملم

)8,5 x 13  بوصة(

Hagaki

100 x 148  ملم

)3,94 x 5,83  بوصة(

XXXX

JIS B5

182 x 257  ملم

)7,17 x 10,1  بوصة(

Legal

215,9 x 355,6  ملم

)8,5 x 14  بوصة(

االتجاه في بالورق التغذية عند. ضّيق ورق أنه على A5 مقاس الورق مع التعامل يتم الطولي، االتجاه في بالورق التغذية عند. والعرضي الطولي االتجاهين في مدعومة 1
.عادي بعرض ورق أنه على معه التعامل يتم العرضي،

.البرنامج تطبيق بواسطة الحجم تحديد يتم لم ما) بوصة  x 14 8,5 (ملم  x 355,6 215,9 بمقاس الصفحة تنسيق يتم عالمي، تحديد عند 2
.الطولي االتجاه في الضيق الورق بتحميل قم 3
.البرنامج تطبيق بواسطة الحجم تحديد يتم لم ما) بوصة  x 14 8,5 (ملم  x 355,6 215,9 بمقاس الصفحة تنسيق يتم آخر، ظرف تحديد عند 4
.تلقائًيا الحجم استشعار هذا الورق مصدر يدعم ال 5
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الورق حجم

ورقة 650 سعة مزدوج درج

اختياري درج
ورقة 550 سعة

على طباعة
الجانبين

الماسحة
الضوئية

تغذية وحدة
المستندات
التلقائية

سعة الدرج
ورقة‑550

التغذية وحدة
األغراض المتعددة
5ورقة 100 سعة

Letter

215,9 x 279,4  ملم

)8,5 x 11  بوصة(

Oficio )المآسيك(

216 x 340  ملم

)8,5 x 13,4  بوصات(

Statement

)139,7 x 215,9  ملم(

)5,5 x 8,5  بوصات(

3 ،2عالمي

x 355,6 215,9 إلى ملم  x 127 76,2 من
ملم 

)3 x 5  بوصة  14 × 8,5 إلى بوصات(

XXXX

3 ،2عالمي

x 355,6 215,9 إلى ملم  x 148 105 من
ملم 

)4,13 x 5,83  14 × 8,5 إلى) بوصة
)بوصة 

X

3/4 7 ظرف

98,4 x 190,5  ملم

)3,875 x 7,5  بوصات(

XXXX

9 ظرف

98,4 x 225,4  ملم

)3,875 x 8,9  بوصات(

XXXX

10 ظرف

104,8 x 241,3  ملم

)4,12 x 9,5  بوصات(

XX

11 ظرف

114,3 x 263,525  ملم

)4,5 x 10,375  بوصة(

XX

12 ظرف

120,65 x 279,4  ملم

)4,75 x 11  بوصة(

XX

االتجاه في بالورق التغذية عند. ضّيق ورق أنه على A5 مقاس الورق مع التعامل يتم الطولي، االتجاه في بالورق التغذية عند. والعرضي الطولي االتجاهين في مدعومة 1
.عادي بعرض ورق أنه على معه التعامل يتم العرضي،

.البرنامج تطبيق بواسطة الحجم تحديد يتم لم ما) بوصة  x 14 8,5 (ملم  x 355,6 215,9 بمقاس الصفحة تنسيق يتم عالمي، تحديد عند 2
.الطولي االتجاه في الضيق الورق بتحميل قم 3
.البرنامج تطبيق بواسطة الحجم تحديد يتم لم ما) بوصة  x 14 8,5 (ملم  x 355,6 215,9 بمقاس الصفحة تنسيق يتم آخر، ظرف تحديد عند 4
.تلقائًيا الحجم استشعار هذا الورق مصدر يدعم ال 5
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الورق حجم

ورقة 650 سعة مزدوج درج

اختياري درج
ورقة 550 سعة

على طباعة
الجانبين

الماسحة
الضوئية

تغذية وحدة
المستندات
التلقائية

سعة الدرج
ورقة‑550

التغذية وحدة
األغراض المتعددة
5ورقة 100 سعة

B5 ظرف

176 x 250  ملم

)6,93 x 9,84  بوصة(

XX

B6 ظرف

125 x 176  ملم

)4,92 x 6,92  بوصة(

XX

C5 ظرف

162 x 229  ملم

)6,38 x 9,01  بوصة(

XX

C6 ظرف

114 x 162  ملم

)4,48 x 6,37  بوصة(

XX

DL ظرف

110 x 220  ملم

)4,33 x 8,66  بوصة(

XX

Monarch

98,4 x 190,5  ملم

)3,875 x 7,5  بوصات(

XXXX

4أخرى أظرف

98,4 x 162  176 إلى ملم x 250  ملم

)3,87 x 6,38  6,93 إلى بوصة x 9,84
)بوصة 

XXXX

االتجاه في بالورق التغذية عند. ضّيق ورق أنه على A5 مقاس الورق مع التعامل يتم الطولي، االتجاه في بالورق التغذية عند. والعرضي الطولي االتجاهين في مدعومة 1
.عادي بعرض ورق أنه على معه التعامل يتم العرضي،

.البرنامج تطبيق بواسطة الحجم تحديد يتم لم ما) بوصة  x 14 8,5 (ملم  x 355,6 215,9 بمقاس الصفحة تنسيق يتم عالمي، تحديد عند 2
.الطولي االتجاه في الضيق الورق بتحميل قم 3
.البرنامج تطبيق بواسطة الحجم تحديد يتم لم ما) بوصة  x 14 8,5 (ملم  x 355,6 215,9 بمقاس الصفحة تنسيق يتم آخر، ظرف تحديد عند 4
.تلقائًيا الحجم استشعار هذا الورق مصدر يدعم ال 5

المدعومة الورق أنواع

الورق نوع

ورقة 650 سعة مزدوج درج

سعة اختياري درج
ورقة 550

على طباعة
الجانبين

الضوئية الماسحة
تغذية وحدة
التلقائية المستندات ورقة‑550 سعة الدرج

متعددة التغذية وحدة
100 سعة األغراض

ورقة

عادي ورق

Xالبطاقات
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الورق نوع

ورقة 650 سعة مزدوج درج

سعة اختياري درج
ورقة 550

على طباعة
الجانبين

الضوئية الماسحة
تغذية وحدة
التلقائية المستندات ورقة‑550 سعة الدرج

متعددة التغذية وحدة
100 سعة األغراض

ورقة

تدويره معاد

Xمصقول ورق

Xالعناوين ورق

VinylXX العناوين ورق

فاخر ورق

XXظرف

رأسية ذو ورق

مسبًقا مطبوعة

ملون ورق

خفيف

ثقيل

قطن/خشن

XXXXXXشفاف ورق

]x [المخصص الورق نوع

:مالحظات

.منخفضة بسرعة دائًما والبطاقات واألظرف، الملصقات، طباعة تتم•

جانب على الطباعة في مدعوم أثقل ورق أي). رطًال 90 بوزن فهرس( 2م/جم 163 وزن حتى فقط الجانبين على الطباعة في البطاقات دعم يتم•
.فقط واحد

من الفينيل ملصقات ببعض التغذية تتم قد. صالحيتها مدى لتحديد اختبارها ويجب فقط آخر إلى حين من لالستخدام مدعومة الفينيل ملصقات إن•
.أآثر موثوقة بطريقة األغراض متعددة التغذية وحدة

المدعومة الورق أوزان

ورقة 650 سعة مزدوج درج

التلقائية المستندات تغذية وحدةالجانبين على طباعةورقة 550 سعة اختياري درج
ورقة‑550 سعة الدرج

سعة األغراض متعددة التغذية وحدة
ورقة 100

2م/جم 218 إلى 60 من

إلى 16 من بوزن سندات ورق(
)رطًال 58

2م/جم 218 إلى 60 من

58 إلى 16 من بوزن سندات ورق(
)رطًال

2م/جم 218 إلى 60 من

إلى 16 من بوزن سندات ورق(
)رطًال 58

2م/جم 162 إلى 60 من

16 من بوزن سندات ورق(
)رطًال 43 إلى

2م/جم 120 إلى 52 من

إلى 14 من بوزن سندات ورق(
)رطًال 32
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الورق وزنالورق نوع

)رطًال 24 إلى 20 من بوزن سندات ورق( 2م/جم 90,3 إلى 75 منالعادي الورق

)رطًال 120 إلى 60 من بوزن آتاب( 2م/جم 176 إلى 88 منمصقول ورق

)رطًال 65 إلى 60 من بوزن غالف (محبب طويل 2م/جم 176 إلى 162 من

)رطًال 28 إلى 24,1 من بوزن سندات ورق (محبب طويل 2م/جم 105 إلى 90,3 منثقيل ورق

)أرطال 110 بوزن فهرس (محبب طويل 2م/جم 199 إلى يصل ماالبطاقات

)رطًال 80 بوزن غالف (محبب قصير 2م/جم 218 إلى يصل ما

)رطًال 58 بوزن سندات ورق( 2م/جم 218 إلى يصل ماالعناوين ورق

)رطًال 28 إلى 16 من بوزن سندات ورق( 2م/جم 105 إلى 60 مناألظرف

:مالحظات

الطولية األلياف ذي الورق باستخدام يوصى ،)رطًال 47–16 بوزن سندات ورق( 2م/جم  176و 60 بين ما وزنه يتراوح الذي الورق إلى بالنسبة•
.التحبب

يتسبب قد. خفيف ورق إلى الورق نوع تعيين مع) رطًال 20 بوزن سندات ورق( 2م/جم  75 من أقل وزنه يبلغ الذي الورق على الطباعة يجب•
.رطوبة األآثر البيئات في خاصة التغذية، في أخطاء إلى يؤدي قد مما بالغ، بشآل الورق تجعد في بذلك القيام عدم

).رطًال 43–16 بوزن سندات ورق( 2م/جم  162و 60 بين ما وزنه يتراوح الذي الورق الجانبين على الطباعة تدعم•

).رطًال 24 بوزن سندات ورق( 2م/جم  90 هو% 100 بنسبة القطني المحتوى ذي السندات ورق لوزن األقصى الحد•

الدرج تعبئة خط معلومات
عدد في التحآم طريق عن األداء تحسين يمآن. بموثوقية وتغذيتها والبطاقات الورقية الملصقات التقاط األحيان بعض في الصعب من يآون قد للبنية، وفًقا

وسائط أي تحميل عدم يجب. الورق لتعبئة األقصى الحد مؤشر هو المتصل الخط. الدرج في للتعبئة خطان يوجد. الدرج في تحميلها يتم التي الوسائط ورقات
أي مالحظة حالة في استخدامه يجب. البديل الورق تعبئة مؤشر فهو المتقطع الخط أما. الورق انحشار حاالت فستحدث وإال الخط هذا يتجاوز بما الدرج في

فقم آامل، بشآل الدرج تعبئة عند للورق انحشار حاالت حدثت إذا. والبطاقات الملصقات ذلك في بما الخاصة، الوسائط مع الموثوقية أو التغذية في مشاآل
.فقط البديل الورق تعبئة مؤشر حتى الخاصة الوسائط بتعبئة

المدعومة البطاقات

الورق وزنالتحبب اتجاهالورق نوع

)رطًال 110( 2م/جم 199التحبب طولفهرس Bristol ورق

)رطًال 110( 2م/جم 199التحبب قصير
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الورق وزنالتحبب اتجاهالورق نوع

)رطًال 100( 2م/جم 163التحبب طولبطاقة

)رطًال 125( 2م/جم 203التحبب قصير

)رطًال 65( 2م/جم 176التحبب طولغطاء

)رطًال 80( 2م/جم 218التحبب قصير

المدعومة الملصقات

نعومةالُسمكالوزنوالطول العرضالملصق نوع

× 3 (مم 216×  76ورق
1)بوصات 8,5

مم 0.20-0.13)رطًال 58( 2م/جم 218
)بوصات 0.005-0.0008(

2شيفلد 300 إلى 50 من

فينيل

األدراج في المدعوم الملصقات لحجم األدنى الحد يبلغ). بوصات 5×  3 (مم 124×  76 األغراض المتعددة التغذية وحدة في المدعوم الملصقات لحجم األدنى الحد يبلغ 1
).بوصات 8,3×  5,8 (مم 210×  148 واالختيارية القياسية

.الطباعة جودة تدهور إلى شيفلد 300 من األعلى الدرجة ذات الوسائط استخدام يؤدي قد. المثالية الدرجة هي شيفلد 50 2

.الشهر في ملصق 1500 بحوالي فقط، آلخر حين من باالستخدام الملصقات طباعة قّيد: مالحظة

الرأسية ذي الورق اتجاه

الورق اتجاهالمطبوع الجانبالطباعةالمصدر

.الدرج من األمامي الجزء نحو العلوية الحافة توجيه مع الورق بتحميل قمألعلى الوجهواحد وجه على الطباعةاألدراج

.الدرج من الخلفي الجزء نحو العلوية الحافة توجيه مع الورق بتحميل قمألسفل الوجهالجانبين على

.الطابعة في أوًال العلوية الحافة إدخال مع الورق حمِّلألسفل الوجهواحد وجه على الطباعةاالستخدامات متعددة التغذية وحدة

.الطابعة في أخيًرا العلوية الحافة إدخال مع الورق حمِّلألعلى الوجهالجانبين على

CX431و CS439و C3426و CS431و Lexmark C2326 طابعات
الوظائف المتعددة XC2326و MC3426و

.وأوزانها وأنواعها تدعمها التي الورق وأحجام واالختيارية القياسية الورق مصادر حول معلومات التالية الجداول تقدم

.المطلوب للحجم واألقرب األآبر الورق حجم حدد بالقائمة، المدرجة غير الورق ألحجام بالنسبة: مالحظة
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المدعومة الورق أحجام

قياسي أو اختياري درجالورق حجم
ورقة 250 سعة

الضوئية الماسحة زجاجADFالوجهين على طباعةاليدوية التغذية وحدة

A4

)بوصات  11,7 × 8,27 (مم  297 × 210

A51

)بوصات  8,27 × 5,83 (مم  210 × 148

X

A6

)بوصة  5,83 × 4,13 (مم  148 × 105

X

JIS B5

)بوصة  10,1 × 7,17 (مم  257 × 182

X

Oficio (Mexico(

)بوصات  13,4 × 8,5 (مم  340,4 × 215,9

X

Hagaki

)بوصة  5,83 × 3,94 (مم  148 × 100

XX

Statement

)بوصات  8,5 × 5,5 (مم  215,9 × 139,7

X

Executive

)بوصات  10,5 × 7,25 (مم  266,7 × 184,2

X

Letter

)بوصة  11 × 8,5 (مم  279,4 × 215,9

Legal

)بوصة  14 × 8,5 (مم 355,6 × 215,9

X

Folio

)بوصة  13 × 8,5 (مم 330,2 × 215,9

X

Universal2، 3

إلى) بوصة x 5,83 3,86 (مم x 148 98,4 من
215,9 355,6 x 14 8,5 (مم x بوصة(

4

Universal2، 3

إلى) بوصة x 1 1 (مم x 25,4 25,4 من
215,9 x 297 8,5 (مم x 11,69 بوصة(

XXXX

Universal2، 3

إلى) بوصة x 5,83 4,13 (مم x 148 105 من
215,9 355,6 x 14 8,5 (مم x بوصة(

XXXX

7 3/4 Envelope )3/4 7 ظرف(

)بوصات  7,5 × 3,875 (مم 190,5 × 98,4
5

XX

.ضّيق ورق أنه على A5 مقاس الورق مع التعامل يتم القصيرة، الحافة من التغذية على التشغيل عند. الطويلة الحافة من تغذية هو االفتراضي الدعم 1
.البرمجي التطبيق بواسطة تحديدها يتم لم ما) بوصة x 14 8,5 (ملم x 355,60 215,90 لـ الصفحة تنسيق يتم التحديد، عند 2
.أوًال الطابعة إلى القصيرة الحافة تدخل بحيث الضيق الورق بتحميل قم 3
.فقط) بوصات x 11,7 8,5 (ملم x 297 216 لغاية الورق حجم يدعم 4
.مرة آل في مغلًفا 40 إلى يصل ما ورقة 250 سعة االختياري الدرج يدعم. مرة آل في فقط مغلفات خمسة إلى يصل ما ورقة 250 سعة القياسي الدرج يدعم 5
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قياسي أو اختياري درجالورق حجم
ورقة 250 سعة

الضوئية الماسحة زجاجADFالوجهين على طباعةاليدوية التغذية وحدة

9 ظرف

)بوصات  8,9 × 3,875 (مم 225,4 × 98,4
5

XX

10 ظرف

)بوصات  9,5 × 4,12 (مم 241,3 × 104,8
5

XX

DL ظرف

)بوصة  8,66 × 4,33 (مم 220 × 110
5

XX

C5 ظرف

)بوصة  9,01 × 6,38 (مم 229 × 162
5

XX

B5 ظرف

)بوصة  9,84 × 6,93 (مم 250 × 176
5

XX

آخر ظرف

إلى) بوصة x 6,38 3,87 (مم x 162 98,4 من
176 x 250 6,93 (مم x 9,84 بوصة(

5
XXمنطبق غير

.ضّيق ورق أنه على A5 مقاس الورق مع التعامل يتم القصيرة، الحافة من التغذية على التشغيل عند. الطويلة الحافة من تغذية هو االفتراضي الدعم 1
.البرمجي التطبيق بواسطة تحديدها يتم لم ما) بوصة x 14 8,5 (ملم x 355,60 215,90 لـ الصفحة تنسيق يتم التحديد، عند 2
.أوًال الطابعة إلى القصيرة الحافة تدخل بحيث الضيق الورق بتحميل قم 3
.فقط) بوصات x 11,7 8,5 (ملم x 297 216 لغاية الورق حجم يدعم 4
.مرة آل في مغلًفا 40 إلى يصل ما ورقة 250 سعة االختياري الدرج يدعم. مرة آل في فقط مغلفات خمسة إلى يصل ما ورقة 250 سعة القياسي الدرج يدعم 5

المدعومة الورق أنواع

:مالحظات

.منخفضة بسرعة دائًما والبطاقات واألظرف، الملصقات، طباعة تتم•

.صالحيتها مدى لتحديد اختبارها ويجب آخر إلى حين من لالستخدام مدعومة الملصقات إن•

.فقط العادي الورق) ADF (التلقائية المستندات تغذية وحدة تدعم•

الوجهين على طباعةاليدوية التغذية وحدةورقة 250 سعة قياسي أو اختياري درجالورق نوع

العادي الورق

Xالبطاقات

Xالملصقات

Xاألظرف

المدعومة الورق أوزان

).رطًال 24–14 بوزن سندات ورق( 2م/جم 90,3–52 الورق) ADF (التلقائية المستندات تغذية وحدة تدعم: مالحظة
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الوجهين على طباعةاليدوية التغذية وحدةورقة 250 سعة قياسي أو اختياري درجووزنه الورق نوع

Light paper )خفيف ورق(

)سندات ورق رطًال 19.9–16 (محبب طويل 2م/جم 74.9–60

العادي الورق

)سندات ورق رطًال 24-20 (محبب طويل 2م/جم 75-90.3

Heavy paper )ثقيل ورق(

)سندات ورق رطًال 28-24.1 (محبب طويل 2م/جم 90.3-105

البطاقات

)سندات ورق رطًال 43-28.1 (محبب طويل 2م/جم 105.1-162

X

البطاقات

)سندات ورق رطًال 53–43,1 (محبب طويل 2م/جم 200–163

XX

الورق ملصقات

)سندات ورق رطًال 35( 2م/جم 131

X

األظرف

)سندات ورق رطًال 28–16( 2م/جم 105–60

X

CX331و Lexmark CS331 من الوظائف المتعددة والطابعات الطابعات
MC3326و MC3224و C3326و C3224و

.وأوزانها وأنواعها تدعمها التي الورق وأحجام واالختيارية القياسية الورق مصادر حول معلومات التالية الجداول تقدم

.المطلوب للحجم واألقرب األآبر الورق حجم حدد بالقائمة، المدرجة غير الورق ألحجام بالنسبة: مالحظة
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المدعومة الورق أحجام

الضوئية الماسحة زجاجADFالوجهين على طباعةاليدوية التغذية وحدةورقة‑250 سعة الدرجالورق حجم

A4

)بوصات  11,7 × 8,27 (مم  297 × 210

A51

)بوصات  8,27 × 5,83 (مم  210 × 148

X

A6

)بوصة  5,83 × 4,13 (مم  148 × 105

X

JIS B5

)بوصة  10,1 × 7,17 (مم  257 × 182

X

Oficio (Mexico(

)بوصات  13,4 × 8,5 (مم  340,4 × 215,9

X

Hagaki

)بوصة  5,83 × 3,94 (مم  148 × 100

XX

Statement

)بوصات  8,5 × 5,5 (مم  215,9 × 139,7

X

Executive

)بوصات  10,5 × 7,25 (مم  266,7 × 184,2

X

Letter

)بوصة  11 × 8,5 (مم  279,4 × 215,9

Legal

)بوصة  14 × 8,5 (مم 355,6 × 215,9

X

Folio

)بوصة  13 × 8,5 (مم 330,2 × 215,9

X

Universal3,4

إلى) بوصة x 5,83 3,86 (مم x 148 98,4 من
215,9 355,6 x 14 8,5 (مم x بوصة(

2

Universal3,4

إلى) بوصة x 1 1 (مم x 25,4 25,4 من
215,9 x 297 8,5 (مم x 11,69 بوصة(

XXXX

Universal3,4

إلى) بوصة x 5,83 4,13 (مم x 148 105 من
215,9 355,6 x 14 8,5 (مم x بوصة(

XXXX

7 3/4 Envelope )3/4 7 ظرف(

)بوصات  7,5 × 3,875 (مم 190,5 × 98,4
5

XX

.ضّيق ورق أنه على A5 مقاس الورق مع التعامل يتم القصيرة، الحافة من التغذية على التشغيل عند. الطويلة الحافة من تغذية هو االفتراضي الدعم 1
.فقط) بوصات x 11,7 8,5 (مم x 297 216 لغاية الورق حجم هذا الورق مصدر يدعم 2
.البرمجي التطبيق بواسطة تحديدها يتم لم ما) بوصة x 14 8,5 (ملم x 355,6 215,9 بمقاس الصفحة تنسيق يتم ،Universal تحديد عند 3
.أوًال الطابعة إلى القصيرة الحافة تدخل بحيث الضيق الورق حمل 4
.مرة آل في فقط مغلفات خمسة لغاية بطباعة قم 5
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الضوئية الماسحة زجاجADFالوجهين على طباعةاليدوية التغذية وحدةورقة‑250 سعة الدرجالورق حجم

9 ظرف

)بوصات  8,9 × 3,875 (مم 225,4 × 98,4
5

XX

10 ظرف

)بوصات  9,5 × 4,12 (مم 241,3 × 104,8
5

XX

DL ظرف

)بوصة  8,66 × 4,33 (مم 220 × 110
5

XX

C5 ظرف

)بوصة  9,01 × 6,38 (مم 229 × 162
5

XX

B5 ظرف

)بوصة  9,84 × 6,93 (مم 250 × 176
5

XX

3آخر أظرف نوع

إلى) بوصة x 6,38 3,87 (مم x 162 98,4 من
176 x 250 6,93 (مم x 9,84 بوصة(

5
XXمنطبق غير

.ضّيق ورق أنه على A5 مقاس الورق مع التعامل يتم القصيرة، الحافة من التغذية على التشغيل عند. الطويلة الحافة من تغذية هو االفتراضي الدعم 1
.فقط) بوصات x 11,7 8,5 (مم x 297 216 لغاية الورق حجم هذا الورق مصدر يدعم 2
.البرمجي التطبيق بواسطة تحديدها يتم لم ما) بوصة x 14 8,5 (ملم x 355,6 215,9 بمقاس الصفحة تنسيق يتم ،Universal تحديد عند 3
.أوًال الطابعة إلى القصيرة الحافة تدخل بحيث الضيق الورق حمل 4
.مرة آل في فقط مغلفات خمسة لغاية بطباعة قم 5

المدعومة الورق أنواع

:مالحظات

.منخفضة بسرعة دائًما والبطاقات واألظرف، الملصقات، طباعة تتم•

.صالحيتها مدى لتحديد اختبارها ويجب آخر إلى حين من لالستخدام مدعومة الملصقات إن•

.فقط العادي الورق) ADF (التلقائية المستندات تغذية وحدة تدعم•

الوجهين على طباعةاليدوية التغذية وحدةورقة‑250 سعة الدرجالورق نوع

العادي الورق

Xالبطاقات

Xالملصقات

Xاألظرف

المدعومة الورق أوزان

).رطًال 24–14 بوزن سندات ورق( 2م/جم 90,3–52 الورق) ADF (التلقائية المستندات تغذية وحدة تدعم: مالحظة
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الوجهين على طباعةاليدوية التغذية وحدةورقة‑250 سعة الدرجووزنه الورق نوع

Light paper )خفيف ورق(

)سندات ورق رطًال 19.9–16 (محبب طويل 2م/جم 74.9–60

العادي الورق

)سندات ورق رطًال 24-20 (محبب طويل 2م/جم 75-90.3

Heavy paper )ثقيل ورق(

)سندات ورق رطًال 28-24.1 (محبب طويل 2م/جم 90.3-105

البطاقات

)سندات ورق رطًال 43-28.1 (محبب طويل 2م/جم 105.1-162

X

البطاقات

)سندات ورق رطًال 53-28.1 (محبب طويل 2م/جم 105.1-200

XX

الورق ملصقات

)سندات ورق رطًال 35( 2م/جم 131

X

األظرف

)سندات ورق رطًال 28–16( 2م/جم 105–60

X

MB2236 MFPو Lexmark B2236 طابعة

.وأوزانها وأنواعها تدعمها التي الورق وأحجام واالختيارية القياسية الورق مصادر حول معلومات التالية الجداول تقدم

.المطلوب للحجم واألقرب األآبر الورق حجم حدد بالقائمة، المدرجة غير الورق ألحجام بالنسبة: مالحظة

المدعومة الورق أحجام

:مالحظات

.منخفضة بسرعة دائًما) بوصات 8,3 (مم 210 من أقل بعرض الورق على الطباعة تتم•

).بوصة 4,1 (مم 105 من أقل بعرض ورق على طباعة عند اليدوية التغذية وحدة استخدم•

).بوصة 11 × 8,3 (مم 279,4 × 210 هو الجانَبين على للطباعة المدعوم للورقة األدنى المقياس•

).بوصات 11,7 (مم 297 هو الضوئية الماسحة لزجاج المدعوم للورقة األقصى المقياس•

إلى الوجهين على الطباعة وحدة في الورق حجم إعداد تعيين من تأآد ،folio أو legal أو letter بحجم ورق على الوجهين على للطباعة•
Letter.
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سعة الدرجالورق حجم
ورقة‑250

التغذية وحدة
اليدوية

على طباعة
الوجهين

الماسحة زجاج
الضوئية

تغذية وحدة
التلقائية المستندات

A4

)بوصات  11,7 × 8,27 (مم  297 × 210

A5 )القصيرة الحافة من تغذية(

)بوصات  8,27 × 5,83 (مم  210 × 148

X

A5 )الطويلة الحافة من تغذية(

)بوصة  5,83 × 8,27 (مم  148 × 210

X

A6

)بوصة  5,83 × 4,13 (مم  148 × 105

X

JIS B5

)بوصة  10,1 × 7,17 (مم  257 × 182

X

Oficio (Mexico(

)بوصات  13,4 × 8,5 (مم  340,4 × 215,9

XX

Hagaki

)بوصة  5,83 × 3,94 (مم  148 × 100

XXX

Statement

)بوصات  8,5 × 5,5 (مم  215,9 × 139,7

X

Executive

)بوصات  10,5 × 7,25 (مم  266,7 × 184,2

X

Letter

)بوصة  11 × 8,5 (مم  279,4 × 215,9

Legal

)بوصة  14 × 8,5 (مم 355,6 × 215,9

X

Folio

)بوصة  13 × 8,5 (مم 330,2 × 215,9

X

Universal

إلى) بوصات x 5,8 3,9 (مم x 148 98 من
216 x 356 8,5 (مم x 14 بوصة(

XX
*

Universal

إلى) بوصات x 5,8 4,1 (مم x 148 105 من
216 x 356 8,5 (مم x 14 بوصة(

X
*

)Monarch( 3/4 7 ظرف

)بوصات  7,5 × 3,875 (مم 190,5 × 98,4

XXX

9 ظرف

)بوصات  8,9 × 3,875 (مم 225,4 × 98,4

XXX

10 ظرف

)بوصات  9,5 × 4,12 (مم 241,3 × 104,8

XXX

DL ظرف

)بوصة  8,66 × 4,33 (مم 220 × 110

XXX

.فقط) بوصات x 11,7 8,5 (مم x 297 216 لغاية الورق حجم هذا الورق مصدر يدعم* 
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سعة الدرجالورق حجم
ورقة‑250

التغذية وحدة
اليدوية

على طباعة
الوجهين

الماسحة زجاج
الضوئية

تغذية وحدة
التلقائية المستندات

C5 ظرف

)بوصة  9,01 × 6,38 (مم 229 × 162

XXX

B5 ظرف

)بوصة  9,84 × 6,93 (مم 250 × 176

XXX

Universal  ظرف

إلى) بوصة x 6,38 3,87 (مم x 162 98,4 من
176 x 250 6,93 (مم x 9,84 بوصة(

XXX

.فقط) بوصات x 11,7 8,5 (مم x 297 216 لغاية الورق حجم هذا الورق مصدر يدعم* 

المدعومة الورق أنواع

.منخفضة بسرعة دائًما والبطاقات واألظرف، الملصقات، طباعة تتم: مالحظة

التلقائية المستندات تغذية وحدةالجانبين على طباعةاليدوية التغذية وحدةورقة‑250 سعة الدرجالورق نوع

العادي الورق

XXXالبطاقات

XXXالعناوين ورق

فاخر ورق

XXXظرف

رأسية ذو ورق

مسبًقا مطبوعة

ملون ورق

خفيف

ثقيل

تدويره معاد

المدعومة الورق أوزان

التلقائية المستندات تغذية وحدةالجانبين على طباعةاليدوية التغذية وحدةورقة‑250 سعة الدرج

بوزن سندات ورق( ²م/جم 60-105
)رطًال 16-28

بوزن سندات ورق( ²م/جم 60-200
)رطًال 16-54

بوزن سندات ورق( ²م/جم 70-105
)رطًال 18,7-28

بوزن سندات ورق( ²م/جم 60-105
)رطًال 16-28
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C2325و Lexmark C2240 من الوظائف المتعددة والطابعات الطابعات
CX522و CX421و CS622و CS521و CS421و C2535و C2425و
MC2640و MC2535و MC2425و MC2325و CX625و CX622و
XC4240و XC2235و

.وأوزانها وأنواعها تدعمها التي الورق وأحجام واالختيارية القياسية الورق مصادر حول معلومات التالية الجداول تقدم

.المطلوب للحجم واألقرب األآبر الورق حجم حدد بالقائمة، المدرجة غير الورق ألحجام بالنسبة: مالحظة

المدعومة الورق أحجام

متعددة مستندات تغذية وحدة إلى باإلضافة ورقة 550 سعة درج من يتآون والذي ورقة، 650 سعة مزدوج بدرج مزودة طابعتك تآون قد: مالحظة
الذي الورق أحجام نفس ورقة، 650 سعة المزدوج الدرج من جزًءا يشآل الذي ورقة 550 سعة الورق درج يدعم. ورقة 100 سعة مدمجة األغراض

.مختلفة ورق وأوزان وأنواع أحجام المدمجة األغراض متعددة التغذية وحدة تدعم بينما. ورقة 550 سعة االختياري الورق درج يدعمه

القياسي الدرجوأبعاده الورق حجم
ورقة 250 سعة

التغذية وحدة
اليدوية

سعة اختياري درجورقة 650 سعة مزدوج اختياري درج
ورقة 550

على طباعة
الجانبين

550 سعة درج
ورقة

متعددة التغذية وحدة
االستخدامات

A4

 11.7 × 8.27 (ملم  297 × 210
)بوصة

.أوًال الطابعة إلى الطويلة الحافة ذات اليدوية التغذية وحدة إدخال مع 1 الدرج في هذا الورق حجم حمل 1
.أوًال الطابعة إلى القصيرة الحافة ذات األغراض متعددة التغذية وحدة إدخال مع 3 والدرج 2 الدرج في هذا الورق حجم حمل 2
.البرمجي التطبيق بواسطة الحجم تحديد يتم لم ما) بوصة x 14 8.5 (ملم x 355.6 215.9 بمقاس الصفحة تنسيق يتم ،"عام "تحديد عند 3
.أوًال الطابعة إلى القصيرة الحافة تدخل بحيث الضيق الورق حمل 4
.البرمجي التطبيق بواسطة الحجم تحديد يتم لم ما) بوصة x 14 8.5 (ملم x 355.6 215.9 بمقاس الصفحة تنسيق يتم ،"آخر ظرف "تحديد عند 5

75بالطابعة الخاص الورق دعم



القياسي الدرجوأبعاده الورق حجم
ورقة 250 سعة

التغذية وحدة
اليدوية

سعة اختياري درجورقة 650 سعة مزدوج اختياري درج
ورقة 550

على طباعة
الجانبين

550 سعة درج
ورقة

متعددة التغذية وحدة
االستخدامات

A51,2

 8.27 × 5.83 (ملم  210 × 148
)بوصات

X

A6

 5.83  ×  4.13 (ملم  148  ×  105
)بوصات

XXX

JIS B5

 10.1 × 7.17 (ملم  257 × 182
)بوصات

X

Letter

 11 × 8.5 (ملم  279.4 × 215.9
)بوصة

Legal

 14 × 8.5 (ملم 335.6 × 215.9
)بوصة

Executive

 10.5 × 7.25 (ملم  226.7 × 184.2
)بوصات

X

Oficio )المآسيك(

ملم 340.4 × 215.9
)بوصة 13.4 × 8.5(

Folio

 13 × 8.5 (ملم  330.2 × 215.9
)بوصة

Statement

 8.5 × 5.5 (ملم 215.9 × 139.7
)بوصات

XXX

Hagaki

 5.83 × 3.94 (ملم  148 × 100
)بوصات

XXX

Universal3,4

98,4 x 148 إلى ملم
215,9 x 355,6 ملم

)3,87 x 5,83 إلى بوصات
8,5 14 x بوصة(

XXX

.أوًال الطابعة إلى الطويلة الحافة ذات اليدوية التغذية وحدة إدخال مع 1 الدرج في هذا الورق حجم حمل 1
.أوًال الطابعة إلى القصيرة الحافة ذات األغراض متعددة التغذية وحدة إدخال مع 3 والدرج 2 الدرج في هذا الورق حجم حمل 2
.البرمجي التطبيق بواسطة الحجم تحديد يتم لم ما) بوصة x 14 8.5 (ملم x 355.6 215.9 بمقاس الصفحة تنسيق يتم ،"عام "تحديد عند 3
.أوًال الطابعة إلى القصيرة الحافة تدخل بحيث الضيق الورق حمل 4
.البرمجي التطبيق بواسطة الحجم تحديد يتم لم ما) بوصة x 14 8.5 (ملم x 355.6 215.9 بمقاس الصفحة تنسيق يتم ،"آخر ظرف "تحديد عند 5
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القياسي الدرجوأبعاده الورق حجم
ورقة 250 سعة

التغذية وحدة
اليدوية

سعة اختياري درجورقة 650 سعة مزدوج اختياري درج
ورقة 550

على طباعة
الجانبين

550 سعة درج
ورقة

متعددة التغذية وحدة
االستخدامات

Universal3,4

76,2 x 127 إلى ملم
215,9 x 355,6 3 (ملم x 5 إلى بوصات

8,5 14 x بوصة(

XXXX

Universal3,4

148 x 210 215,9 إلى ملم x 355,6 ملم
)5,83 x 8,27 إلى بوصات

8,5 14 x بوصة(

X

Universal3,4

210 x 250 215,9 إلى ملم x 355,6 ملم
)8,27 x 9,84 إلى بوصات

8,5 14 x بوصة(

73/4 Envelope )3/4 7 ظرف(

 7.5 × 3.875 (ملم  190.5 × 98.4
)بوصات

XXX

9 Envelope )9 ظرف(

 8.9 × 3.875 (ملم  225.4 × 98.4
)بوصات

XXX

10 Envelope )9 ظرف(

 9.5 × 4.12 (ملم  241.3 × 104.8
)بوصات

XXX

DL Envelope

 8.66 × 4.33 (ملم  220 × 110
)بوصات

XXX

C5 Envelope

ملم 229 × 162
)بوصات 9.01 × 6.38(

XXX

B5 Envelope

 9.84  ×  6.93 (ملم  250  ×  176
)بوصات

XXX

Monarch

 7.5 × 3.875 (ملم  190.5 × 98.425
)بوصات

XXX

5آخر ظرف

98,4 x 162 176 إلى ملم x 250 ملم
)3,87 x 6,38 إلى بوصات

6.93 x 9.84 بوصات(

XXX

.أوًال الطابعة إلى الطويلة الحافة ذات اليدوية التغذية وحدة إدخال مع 1 الدرج في هذا الورق حجم حمل 1
.أوًال الطابعة إلى القصيرة الحافة ذات األغراض متعددة التغذية وحدة إدخال مع 3 والدرج 2 الدرج في هذا الورق حجم حمل 2
.البرمجي التطبيق بواسطة الحجم تحديد يتم لم ما) بوصة x 14 8.5 (ملم x 355.6 215.9 بمقاس الصفحة تنسيق يتم ،"عام "تحديد عند 3
.أوًال الطابعة إلى القصيرة الحافة تدخل بحيث الضيق الورق حمل 4
.البرمجي التطبيق بواسطة الحجم تحديد يتم لم ما) بوصة x 14 8.5 (ملم x 355.6 215.9 بمقاس الصفحة تنسيق يتم ،"آخر ظرف "تحديد عند 5
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المدعومة الورق أنواع

:مالحظات

متعددة مستندات تغذية وحدة إلى باإلضافة ورقة 550 سعة درج من يتآون والذي ورقة، 650 سعة مزدوج بدرج مزودة طابعتك تآون قد•
نفسه الورق نوع ورقة 650 سعة المزدوج الدرج من جزًءا يشآل الذي ورقة 550 سعة الورق درج يدعم. ورقة 100 سعة مدمجة األغراض

.مختلفة ورق وأوزان وأنواع أحجام المدمجة األغراض متعددة التغذية وحدة تدعم بينما. ورقة 550 سعة الورق درج يدعمه الذي

.الدقيقة في صفحة 25 بسرعة دائًما والبطاقات واألظرف الملصقات طباعة تتم•

.فقط العادي الورق) ADF (التلقائية المستندات تغذية وحدة تدعم•

سعة القياسي الدرجالورق نوع
ورقة 250

التغذية وحدة
اليدوية

550 سعة اختياري درجورقة 650 سعة مزدوج اختياري درج
ورقة

على طباعة
الجانبين

متعددة التغذية وحدةورقة 550 سعة درج
االستخدامات

العادي الورق

Xالبطاقات

XXXاألظرف

الورق ملصقات

Xالفينيل ملصقات

المدعومة الورق أوزان

:مالحظات

متعددة مستندات تغذية وحدة إلى باإلضافة ورقة 550 سعة درج من يتآون والذي ورقة، 650 سعة مزدوج بدرج مزودة طابعتك تآون قد•
نفسها الورق أنواع ورقة 650 سعة المزدوج الدرج من جزًءا يشآل الذي ورقة 550 سعة الورق درج يدعم. ورقة 100 سعة مدمجة األغراض

.مختلفة ورق وأوزان وأنواع أحجام المدمجة األغراض متعددة التغذية وحدة تدعم بينما. ورقة 550 سعة الورق درج يدعمها التي

.الدقيقة في صفحة 25 بسرعة دائًما والبطاقات والمغلفات الملصقات طباعة تتم•

).رطًال  32–14 بوزن سندات ورق( 2م/جم 120–52 الورق) ADF (التلقائية المستندات تغذية وحدة تدعم•

القياسي الدرجووزنه الورق نوع
ورقة 250 سعة

التغذية وحدة
اليدوية

سعة اختياري درجورقة 650 سعة مزدوج اختياري درج
ورقة 550

على طباعة
الجانبين

550 سعة درج
ورقة

متعددة التغذية وحدة
االستخدامات

1خفيف ورق

ورق (محبب طويل 2م/جم 74,9–60
)رطًال19,9–16 بوزن سندات

العادي الورق

ورق (محبب طويل 2م/جم 75-90,3
)رطًال 24-20 بوزن سندات

يؤدي قد مما بالغ، بشآل الورق تجعد في بذلك القيام عدم يتسبب قد". خفيف ورق "إلى" الورق نوع "تعيين مع) رطًال 20( 2م/جم 75 من أقل بوزن الورق طباعة يجب 1
.رطوبة األآثر البيئات في خاصة التغذية، في أخطاء إلى

.صالحيتها مدى اختبار ويجب آلخر حين من لالستخدام مدعومة الخاصة الوسائط من وغيرها الملصقات إن 2
.مدعومة) رطًال 28 بوزن سندات ورق( 2م/جم 105 إلى وزنها يصل التي الورقية الملصقات إن 3
.للسندات رطًال 24 هو األقصى والوزن القطن من% 100 نسبة 4
.القطن من% 25 نسبة على رطًال 28 الوزن ذات السندات مغلفات محتوى يقتصر 5
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القياسي الدرجووزنه الورق نوع
ورقة 250 سعة

التغذية وحدة
اليدوية

سعة اختياري درجورقة 650 سعة مزدوج اختياري درج
ورقة 550

على طباعة
الجانبين

550 سعة درج
ورقة

متعددة التغذية وحدة
االستخدامات

Heavy paper )ثقيل ورق(

ورق (محبب طويل 2م/جم 90.3-105
)رطًال 28-24.1 بوزن سندات

البطاقات

محبب طويل 2م/جم 105.1-162
)رطًال 43-28.1 بوزن سندات ورق(

X

البطاقات

محبب طويل 2م/جم 105.1-200
)رطًال 53-28.1 بوزن سندات ورق(

XXXX

2الورقية الملصقات

35 بوزن سندات ورق( 2م/جم 131
)رطًال

3

2الفينيل ملصقات

35 بوزن سندات ورق( 2م/جم 131
)رطًال

X

4,5المغلفات

بوزن سندات ورق( 2م/جم 105–60
)رطًال 28–16

XXX

يؤدي قد مما بالغ، بشآل الورق تجعد في بذلك القيام عدم يتسبب قد". خفيف ورق "إلى" الورق نوع "تعيين مع) رطًال 20( 2م/جم 75 من أقل بوزن الورق طباعة يجب 1
.رطوبة األآثر البيئات في خاصة التغذية، في أخطاء إلى

.صالحيتها مدى اختبار ويجب آلخر حين من لالستخدام مدعومة الخاصة الوسائط من وغيرها الملصقات إن 2
.مدعومة) رطًال 28 بوزن سندات ورق( 2م/جم 105 إلى وزنها يصل التي الورقية الملصقات إن 3
.للسندات رطًال 24 هو األقصى والوزن القطن من% 100 نسبة 4
.القطن من% 25 نسبة على رطًال 28 الوزن ذات السندات مغلفات محتوى يقتصر 5

MX725 MFPو Lexmark MS725 طابعة
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.وأوزانها وأنواعها تدعمها التي الورق وأحجام واالختيارية القياسية الورق مصادر حول معلومات التالية الجداول تقدم

.المطلوب للحجم واألقرب األآبر الورق حجم حدد بالقائمة، المدرجة غير الورق ألحجام بالنسبة: مالحظة

المدعومة الورق أحجام

الطابعة من المدعومة الورق أحجام

ورقة، 500 سعة قياسي درجالورق حجم
أو 250 سعة اختياري درج

ورقة 550

سعة اختياري درج
ورقة 2100

متعددة التغذية وحدة
االستخدامات

الجانبين على طباعة

A4

)بوصة 11.7 × 8.3 (مم 297 × 210

A5 LEF*

)بوصات 5.8 × 8.3 (مم 148 × 210

*)SEF (القصيرة الحافة من A5 ورق تغذية

)بوصات 8.3 × 5.8 (مم 210 × 148

XX

A6

)بوصات 5.8 × 4.1 (مم 148 × 105

X

JIS B5

)بوصات 10.1 × 7.2 (مم 257 × 182

X

Oficio )المآسيك(

)بوصة 13.4 × 8.5 (مم 340 × 216

Statement

)بوصات 8.5 × 5.5 (مم 216 × 140

X

Executive

)بوصات 10.5 × 7.3 (مم 267 × 184

X

Letter

)بوصة 11 × 8.5 (مم 279 × 216

Legal

)بوصة 14 × 8.5 (مم 356 × 216

Folio

)بوصة 13 × 8.5 (مم 330 × 216

Universal

105 x 148 4.1 (مم x 5.8 إلى) بوصات
216 x 356 8.5 (مم x 14 بوصة(

X

).SEF (القصيرة الحافة من A5 ورق تغذية من بدًال) LEF (الطويلة الحافة من A5 ورق بتغذية يوصى *

اإلنهاء وحدات أو اإلخراج خيارات تدعمها التي الورق أحجام

.Lexmark MS725 الطابعة طراز في إال اإلنهاء ووحدات اإلخراج خيارات دعم يتم ال: مالحظة
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أداة أو اإلخراج توسعة أداةالورق حجم
السعة ذات اإلخراج توسعة
العالية

صندوق لبنيات
ذي البريد

الفتحات تثقيب التدبيس، إنهاء وحدةالدبابيس تشطيب وحدة

الفتحات تثقيبالتدبيستآديسالتدبيستآديس

A4

)بوصة 11.7 × 8.3 (مم 297 × 210

)LEF (الطويلة الحافة من A5 ورق تغذية

)بوصات 5.8 × 8.3 (مم 148 × 210

X

)SEF (القصيرة الحافة من A5 ورق تغذية

)بوصات 8.3 × 5.8 (مم 210 × 148

XXX

A6

)بوصات 5.8 × 4.1 (مم 148 × 105

XXXXX

JIS B5

)بوصات 10.1 × 7.2 (مم 257 × 182

XXX

Oficio )المآسيك(

)بوصة 13.4 × 8.5 (مم 340 × 216

Statement

)بوصات 8.5 × 5.5 (مم 216 × 140

XXXXX

Executive

)بوصات 10.5 × 7.3 (مم 267 × 184

XXX

Letter

)بوصة 11 × 8.5 (مم 279 × 216

Legal

)بوصة 14 × 8.5 (مم 356 × 216

X

Folio

)بوصة 13 × 8.5 (مم 330 × 216

Universal

105 x 148 4.1 (مم x 5.8 إلى) بوصات
216 x 356 8.5 (مم x 14 بوصة(

XXXXX

المدعومة الورق أنواع

الطابعة تدعمها التي الورق أنواع

درج ورقة، 500 سعة قياسي درجالورق نوع
ورقة 550 أو 250 سعة اختياري

2100 سعة اختياري درج
ورقة

الجانبين على طباعةاالستخدامات متعددة التغذية وحدة

العادي الورق

Xالبطاقات

XX*الشفاف الورق

.دقائق ثالث بعد التالية الصفحات اطبع. صفحة 20 من أآثر تطبع ال ببعض، بعضه االلتصاق من الشفاف الورق لمنع* 
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درج ورقة، 500 سعة قياسي درجالورق نوع
ورقة 550 أو 250 سعة اختياري

2100 سعة اختياري درج
ورقة

الجانبين على طباعةاالستخدامات متعددة التغذية وحدة

XXالملصقات

XXالفينيل ملصقات

فاخر ورق

رأسية ذو ورق

مسبًقا مطبوعة

Xملون ورق

Xخفيف

Xثقيل

Xقطن/خشن

Custom Type )الورق نوع
]x) [المخصص

X

.دقائق ثالث بعد التالية الصفحات اطبع. صفحة 20 من أآثر تطبع ال ببعض، بعضه االلتصاق من الشفاف الورق لمنع* 

اإلنهاء وحدات أو اإلخراج خيارات تدعمها التي الورق أنواع

.Lexmark MS725 الطابعة طراز في إال اإلنهاء ووحدات اإلخراج خيارات دعم يتم ال: مالحظة

توسعة أداة أو اإلخراج توسعة أداةالورق نوع
العالية السعة ذات اإلخراج

صندوق لبنيات
ذي البريد

الفتحات تثقيب التدبيس، إنهاء وحدةالدبابيس تشطيب وحدة

الفتحات تثقيب)تدبيس( Stapleتآديس)تدبيس( Stapleتآديس

العادي الورق

XXXXXXالبطاقات

XXXXالشفاف الورق

XXXXXXالملصقات

XXXXXXالفينيل ملصقات

فاخر ورق

رأسية ذو ورق

مسبًقا مطبوعة

XXXXXXملون ورق
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توسعة أداة أو اإلخراج توسعة أداةالورق نوع
العالية السعة ذات اإلخراج

صندوق لبنيات
ذي البريد

الفتحات تثقيب التدبيس، إنهاء وحدةالدبابيس تشطيب وحدة

الفتحات تثقيب)تدبيس( Stapleتآديس)تدبيس( Stapleتآديس

XXXXXXخفيف

XXXXXXثقيل

XXXXXXقطن/خشن

Custom Type )نوع
]x) [المخصص الورق

XXXXXX

المدعومة الورق أوزان

الطابعة تدعمها التي الورق أوزان

500 سعة قياسي درجووزنه الورق نوع
سعة اختياري درج ورقة،
ورقة 550 أو 250

سعة اختياري درج
ورقة 2100

متعددة التغذية وحدة
االستخدامات

الجانبين على طباعة

1سندات ورق أو عادي ورق

سندات ورق( ²م/جم 176-60 بوزن طويل محبب
)رطًال 47-16 بوزن

شفاف ورق

ورق( ²م/جم 146-138 بوزن طويل محبب
)رطًال 39-37 بوزن سندات

XX

2المتآاملة النماذج

47-37 بوزن سندات ورق( ²م/جم 140-175
)رطًال

X

المتآاملة النماذج

36-20 بوزن سندات ورق( ²م/جم 75-135
)رطًال

X

).رطًال 47( ²م/جم 176 وزنه يفوق الذي للورق مفّضل القصير المحبب 1
.أوًال الطابعة للضغط الحساسة المنطقة تدخل أن يجب 2
.القطن من% 25 نسبة على رطًال 28 الوزن ذات السندات مغلفات محتوى يقتصر 3

اإلنهاء وحدات أو اإلخراج خيارات تدعمها التي الورق أوزان

.Lexmark MS725 الطابعة طراز في إال اإلنهاء ووحدات اإلخراج خيارات دعم يتم ال: مالحظة

اإلخراج توسعة أداةووزنه الورق نوع
توسعة أداة أو

السعة ذات اإلخراج
العالية

لبنيات
صندوق
ذي البريد

تثقيب التدبيس، إنهاء وحدةالدبابيس تشطيب وحدة
الفتحات

تثقيبالتدبيستآديسالتدبيستآديس
الفتحات

سندات ورق أو عادي ورق

47-16 بوزن سندات ورق( ²م/جم 176-60 بوزن طويل محبب
)رطًال

XXXX
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اإلخراج توسعة أداةووزنه الورق نوع
توسعة أداة أو

السعة ذات اإلخراج
العالية

لبنيات
صندوق
ذي البريد

تثقيب التدبيس، إنهاء وحدةالدبابيس تشطيب وحدة
الفتحات

تثقيبالتدبيستآديسالتدبيستآديس
الفتحات

سندات ورق أو عادي ورق

24-16 بوزن سندات ورق( ²م/جم 90-60 بوزن طويل محبب
)رطًال

البطاقات

125 بوزن سندات ورق( ²م/جم 203 بوزن طويل محبب
)رطًال

XXXX

البطاقات

110 بوزن سندات ورق( ²م/جم 199 بوزن طويل محبب
)رطًال

XXXX

البطاقات

)رطًال 65 بوزن سندات ورق( ²م/جم 176 بوزن طويل محبب

XXXXXX

البطاقات

)رطًال 90 بوزن سندات ورق( ²م/جم 163 بوزن طويل محبب

XXXX

شفاف ورق

بوزن سندات ورق( ²م/جم 146-138 بوزن طويل محبب
)رطًال 37-39

XXXX

الورق ملصقات

)رطًال 48 بوزن سندات ورق( ²م/جم 180

XXXXXX

المتآاملة النماذج

)رطًال 47-37 بوزن سندات ورق( ²م/جم 140-175

XXXXXX

المتآاملة النماذج

)رطًال 36-20 بوزن سندات ورق( ²م/جم 75-135

XXXXXX

والملصقات البطاقات إرشادات

والملصقات البطاقات أوزان دعم

.MX725و Lexmark MS725 الطابعة طرازي في فقط التالية الوسائط أنواع دعم يتم

والبوليستر الفينيل ملصقات•

الضيقة الوسائط دفعات مهام•

.األغراض متعددة التغذية ووحدة األدراج تدعمها التي لألوزان األقصى الحد التالي الجدول يسرد

Paper Source
)الورق مصدر(

الملصقات1البطاقات

فينيلبوليسترمزدوج ويب ورقالورقغطاءبطاقةفهرس Bristol ورق

االختيارية األدراج
ورقة 550 سعة والقياسية

110( 2م/جم 199
)أرطال

125( 2م/جم 203
)رطًال

65( 2م/جم 176
)رطًال

2م/جم 2300م/جم 2220م/جم 2180م/جم 180

.المحددة التوصيات على للحصول 14 الصفحة على" التحبب اتجاه"العبارة راجع 1
.األغراض متعددة التغذية وحدة من المقبولة غير التغذية مواجهة تتم قد الملصقات، تصميم خصائص بسبب 2

84بالطابعة الخاص الورق دعم



Paper Source
)الورق مصدر(

الملصقات1البطاقات

فينيلبوليسترمزدوج ويب ورقالورقغطاءبطاقةفهرس Bristol ورق

متعددة التغذية وحدة
2األغراض

110( 2م/جم 199
)أرطال

125( 2م/جم 203
)رطًال

65( 2م/جم 176
)رطًال

2م/جم 2260م/جم 2220م/جم 2180م/جم 180

.المحددة التوصيات على للحصول 14 الصفحة على" التحبب اتجاه"العبارة راجع 1
.األغراض متعددة التغذية وحدة من المقبولة غير التغذية مواجهة تتم قد الملصقات، تصميم خصائص بسبب 2

)بوصات 0.012-0.004 (مم 0.305-0.102الُسمكالملصقات

*شيفلد400-100النعومة

.الطباعة تدهور إلى شيفلد 300 من األعلى الدرجة ذات الوسائط استخدام يؤدي قد. المثالية الدرجة هي شيفلد 250–150* 

ومنع التغذية موثوقية لتحسين الملصقات تطبيقات في خاص صهر وحدة منظف استخدم. الليزر لطابعات بالنسبة الطباعة مواد أصعب إحدى الملصقات تعد
.الوجهين على الطباعة

ماسحة على اشتمالها من تأآد جديدة، خرطوشة تطلب عندما. الملصقات تشغيل عند ،40X8579 القطعة رقم الصهر، وحدة زيت منظف بترآيب يوصى
.المناسبة الصهر وحدة

محولي قوائم راجع الوجهين، على الملصقات لطباعة. التطبيق لهذا خصوًصا تصميمها تم التي الملصقات لبعض الوجهين على الطباعة إجراء يمآن
Lexmark 40 القطعة رقم الشمع، ماسحة ترآيب عليك يجب. بنجاح الملصقات من النوع هذا طوروا الذين المحولين على للتعرفX8581 .تحتوي
للخرطوشة العادي االستخدام في المنتصف نقطة عند الشمع ماسحة بتغيير قم. شمع ماسحتي على الوجهين على الملصقات لطباعة المصممة الخراطيش

الزيت فينيل ملصقات خراطيش عن معلومات على للحصول والملصقات المستلزمات بمتخصص اتصل. اإلضافي والتحسين التنظيف أداء لتوفير
.والشمع

.الفينيل ملصقات استخدام عند الشمع بماسحات يوصى ال: مالحظة

الدرج تعبئة خط معلومات

ورقات عدد في التحآم طريق عن األداء تحسين يمآن. بموثوقية وتغذيتها والبطاقات الملصقات التقاط األحيان بعض في الصعب من يآون قد للبنية، وفًقا
في وسائط أي تحميل عدم يجب. الورق لتعبئة األقصى الحد مؤشر هو المتصل الخط. الدرج في للتعبئة خطان يوجد. الدرج في تحميلها يتم التي الوسائط
أي مالحظة حالة في استخدامه ويجب البديل الورق تعبئة مؤشر فهو المتقطع الخط أما. الورق انحشار حاالت فستحدث وإال الخط هذا يتجاوز بما الدرج
فقم آامل، بشآل الدرج تعبئة عند للورق انحشار حاالت حدثت إذا. والبطاقات الملصقات ذلك في بما الخاصة، الوسائط مع الموثوقية أو التغذية في مشاآل
.فقط البديل الورق تعبئة مؤشر حتى الخاصة الوسائط بتعبئة

.Lexmark مبيعات بمندوب اتصل الوسائط، من المختلفة األنواع وتغذية الطابعة ُطرز حول المعلومات من مزيد على للحصول

:ملصقات على الطباعة عند

.الدرج في تحميلها تم التي الملصقات ليطابق الورق قائمة في ووزنه ومادته ونوعه الورق حجم عيِّن التحآم، لوحة من•

.التغذية مشاآل الطباعة مواد بين الجمع يسبب أن يمآن. الدرج نفس في الشفاف الورق أو الورق مع الملصقات بتحميل تقم ال•
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الالصقة المواد تلوث قد. الورق انحشار إلى يؤدي مما الطباعة، أثناء الملصقات تقشير في الجزئية األوراق تتسبب قد. آاملة ملصقات أوراق استخدم•
.والخرطوشة الطابعة ضمانات أيًضا تبطل قد آما. بك الخاصة الطابعة

أفضل التسجيل أصبح الورقة، في الملصقات ازدادت آلما. األساسي الوزن من أآثر التسجيل على الورقة في الملصقات عدد يؤثر أن يمآن الطباعة، أثناء
.عادًة

:البطاقات على الطباعة عند

.الدرج في تحميلها تم التي البطاقات ليطابق الورق قائمة من ووزنه ومادته ونوعه الورق حجم عيِّن التحآم، لوحة من•

.الورق انحشار تسبب فقد. المجعدة البطاقات تستخدم ال•

:يلي ما إلى انظر المعلومات، من مزيد على للحصول

9 الصفحة على" االلتقاط بآرة تقنية"العبارة•

14 الصفحة على" التحبب اتجاه"العبارة•

22 الصفحة على" الصيانة إجراءات"العبارة•

25 الصفحة على" وإصالحها األخطاء استآشاف"العبارة•

23 الصفحة على" المرجعية الحافة لمحاذاة األساسية األضالع نمط تصميم إرشادات"العبارة•

MS822و MS821و M5270و M5255و Lexmark B2865 طابعات
MS826و MS825و MS823و

.وأوزانها وأنواعها تدعمها التي الورق وأحجام واالختيارية القياسية الورق مصادر حول معلومات التالية الجداول تقدم

.المطلوب للحجم واألقرب األآبر الورق حجم حدد بالقائمة، المدرجة غير الورق ألحجام بالنسبة: مالحظة
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المدعومة الورق أحجام

الطابعة من المدعومة الورق أحجام

500 سعة قياسي درجالورق حجم
سعة اختياري درج ورقة،
ورقة 550 أو 250

سعة اختياري درج
ورقة 2100

متعددة التغذية وحدة
االستخدامات

الوجهين على طباعة

A4

)بوصة 11.7 × 8.3 (مم 297 × 210

LEF(1 (الطويلة الحافة من A5 ورق تغذية

)بوصات 5.8 × 8.3 (مم 148 × 210

SEF(1 (القصيرة الحافة من A5 ورق تغذية

)بوصات 8.3 × 5.8 (مم 210 × 148

XX

A6

)بوصات 5.8 × 4.1 (مم 148 × 105

X

JIS B5

)بوصات 10.1 × 7.2 (مم 257 × 182

X

Oficio (Mexico(

)بوصة 13.4 × 8.5 (مم 340 × 216

Statement

)بوصات 8.5 × 5.5 (مم 216 × 140

X

Executive

)بوصات 10.5 × 7.3 (مم 267 × 184

X

Letter

)بوصة 11 × 8.5 (مم 279 × 216

Legal

)بوصة 14 × 8.5 (مم 356 × 216

Folio

)بوصة 13 × 8.5 (مم 330 × 216

Universal

مم x 356 216 إلى مم x 127 76.2 من

)بوصة x 14 8.5 إلى) بوصة x 5 3 من(

XXX

Universal

إلى) بوصات x 5,8 4,1 (مم x 148 105 من
216 x 356 8,5 (مم x 14 بوصة(

X

)Monarch( 3/4 7 ظرف 

)بوصات 7.5 × 3.9 (مم 191 × 98

XX

9 ظرف 

)بوصات 8.9 × 3.9 (مم 225 × 98

XX

).SEF (القصيرة الحافة من A5 ورق تغذية من بدًال) LEF (الطويلة الحافة من A5 ورق بتغذية يوصى 1
.الورق من النوع هذا صالحية مدى اختبار يجب). بوصات 4.5 (مم 101.6 عرضها يفوق التي األظرف تتجعد قد 2
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500 سعة قياسي درجالورق حجم
سعة اختياري درج ورقة،
ورقة 550 أو 250

سعة اختياري درج
ورقة 2100

متعددة التغذية وحدة
االستخدامات

الوجهين على طباعة

102 ظرف

)بوصات 9.5 × 4.1 (مم 241 × 105

XX

DL2 ظرف

)بوصات 8.7 × 4.3 (مم 220 × 110

XX

C52 ظرف

)بوصات 9 × 6.4 (مم 229 × 162

XX

B52 ظرف

)بوصات 9.8 × 6.9 (مم 250 × 176

XX

2آخر ظرف

98.4 x 162 3.9 (مم x 6.4 إلى) بوصات
176 x 250 6.9 (مم x 9.8 بوصات(

XX

).SEF (القصيرة الحافة من A5 ورق تغذية من بدًال) LEF (الطويلة الحافة من A5 ورق بتغذية يوصى 1
.الورق من النوع هذا صالحية مدى اختبار يجب). بوصات 4.5 (مم 101.6 عرضها يفوق التي األظرف تتجعد قد 2

اإلنهاء وحدات أو اإلخراج خيارات تدعمها التي الورق أحجام

أو اإلخراج توسعة أداةالورق حجم
ذات اإلخراج توسعة أداة

وحدة أو العالية السعة
الفصل مع التآديس

بريد صندوق
أربع على يحتوي
حاويات

الفتحات تثقيب التدبيس، إنهاء وحدةالدبابيس تشطيب وحدة

Stapleتآديس
)تدبيس(

Stapleتآديس
)تدبيس(

الفتحات تثقيب

A4

)بوصة 11.7 × 8.3 (مم 297 × 210

)LEF (الطويلة الحافة من A5 ورق تغذية

)بوصات 5.8 × 8.3 (مم 148 × 210

X

)SEF (القصيرة الحافة من A5 ورق تغذية

)بوصات 8.3 × 5.8 (مم 210 × 148

XXX

A6

)بوصات 5.8 × 4.1 (مم 148 × 105

XXXXX

JIS B5

)بوصات 10.1 × 7.2 (مم 257 × 182

XXX

Oficio (Mexico(

)بوصة 13.4 × 8.5 (مم 340 × 216

Statement

)بوصات 8.5 × 5.5 (مم 216 × 140

XXXXX

Executive

)بوصات 10.5 × 7.3 (مم 267 × 184

XXX

Letter

)بوصة 11 × 8.5 (مم 279 × 216

Legal

)بوصة 14 × 8.5 (مم 356 × 216

X
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أو اإلخراج توسعة أداةالورق حجم
ذات اإلخراج توسعة أداة

وحدة أو العالية السعة
الفصل مع التآديس

بريد صندوق
أربع على يحتوي
حاويات

الفتحات تثقيب التدبيس، إنهاء وحدةالدبابيس تشطيب وحدة

Stapleتآديس
)تدبيس(

Stapleتآديس
)تدبيس(

الفتحات تثقيب

Folio

)بوصة 13 × 8.5 (مم 330 × 216

Universal

إلى) بوصات x 5,8 4,1 (مم x 148 105 من
216 x 356 8,5 (مم x 14 بوصة(

XXXXX

Universal

مم x 356 216 إلى مم x 127 76.2 من

)بوصة x 14 8.5 إلى) بوصة x 5 3 من(

XXXXXX

)Monarch( 3/4 7 ظرف 

)بوصات 7.5 × 3.9 (مم 191 × 98

XXXXXX

9 ظرف 

)بوصات 8.9 × 3.9 (مم 225 × 98

XXXXXX

10 ظرف 

)بوصات 9.5 × 4.1 (مم 241 × 105

XXXXXX

DL ظرف

)بوصات 8.7 × 4.3 (مم 220 × 110

XXXXXX

C5 ظرف

)بوصات 9 × 6.4 (مم 229 × 162

XXXXXX

B5 ظرف

)بوصات 9.8 × 6.9 (مم 250 × 176

XXXXXX

أخرى أظرف

98.4 x 162 3.9 (مم x 6.4 إلى) بوصات
176 x 250 6.9 (مم x 9.8 بوصات(

XXXXXX

المدعومة الورق أنواع

الطابعة تدعمها التي الورق أنواع

درج ورقة، 500 سعة قياسي درجالورق نوع
ورقة 550 أو 250 سعة اختياري

2100 سعة اختياري درج
ورقة

الجانبين على طباعةاالستخدامات متعددة التغذية وحدة

العادي الورق

Xالبطاقات

XX*الشفاف الورق

XXالملصقات

فاخر ورق

.دقائق ثالث بعد التالية الصفحات اطبع. صفحة 20 من أآثر تطبع ال ببعض، بعضه االلتصاق من الشفاف الورق لمنع* 
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درج ورقة، 500 سعة قياسي درجالورق نوع
ورقة 550 أو 250 سعة اختياري

2100 سعة اختياري درج
ورقة

الجانبين على طباعةاالستخدامات متعددة التغذية وحدة

XXظرف

)Rough envelope (خشن ظرفXX

رأسية ذو ورق

مسبًقا مطبوعة

Xملون ورق

Xخفيف

Xثقيل

Xقطن/خشن

x[X [مخصص نوع

.دقائق ثالث بعد التالية الصفحات اطبع. صفحة 20 من أآثر تطبع ال ببعض، بعضه االلتصاق من الشفاف الورق لمنع* 

اإلنهاء وحدات أو اإلخراج خيارات تدعمها التي الورق أنواع

أداة أو اإلخراج توسعة أداةالورق نوع
العالية السعة ذات اإلخراج توسعة

صندوق لبنيات
ذي البريد

الفتحات تثقيب التدبيس، إنهاء وحدةالدبابيس تشطيب وحدة

الفتحات تثقيب)تدبيس( Stapleتآديس)تدبيس( Stapleتآديس

العادي الورق

XXXXXXالبطاقات

XXXXالشفاف الورق

XXXXXXالملصقات

فاخر ورق

XXXXXXظرف

)Rough envelope(
خشن ظرف

XXXXXX

رأسية ذو ورق

مسبًقا مطبوعة

XXXXXXملون ورق

XXXXXXخفيف
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أداة أو اإلخراج توسعة أداةالورق نوع
العالية السعة ذات اإلخراج توسعة

صندوق لبنيات
ذي البريد

الفتحات تثقيب التدبيس، إنهاء وحدةالدبابيس تشطيب وحدة

الفتحات تثقيب)تدبيس( Stapleتآديس)تدبيس( Stapleتآديس

XXXXXXثقيل

XXXXXXقطن/خشن

x[XXXXXX [مخصص نوع

المدعومة الورق أوزان

الطابعة تدعمها التي الورق أوزان

500 سعة قياسي درجووزنه الورق نوع
سعة اختياري درج ورقة،
ورقة 550 أو 250

سعة اختياري درج
ورقة 2100

متعددة التغذية وحدة
االستخدامات

الجانبين على طباعة

1سندات ورق أو عادي ورق

سندات ورق( ²م/جم 176-60 بوزن طويل محبب
)رطًال 47-16 بوزن

شفاف ورق

سندات ورق( ²م/جم 146-138 بوزن طويل محبب
)رطًال 39-37 بوزن

XX

2المتآاملة النماذج

47-37 بوزن سندات ورق( ²م/جم 140-175
)رطًال

X

المتآاملة النماذج

36-20 بوزن سندات ورق( ²م/جم 75-135
)رطًال

X

3مغلفات

28-16 بوزن سندات ورق( ²م/جم 60-105
)رطًال

X

).رطًال 47( ²م/جم 176 وزنه يفوق الذي للورق مفّضل القصير المحبب 1
.أوًال الطابعة للضغط الحساسة المنطقة تدخل أن يجب 2
.القطن من% 25 نسبة على رطًال 28 الوزن ذات السندات مغلفات محتوى يقتصر 3

اإلنهاء وحدات أو اإلخراج خيارات تدعمها التي الورق أوزان

توسعة أداةووزنه الورق نوع
أداة أو اإلخراج
اإلخراج توسعة
العالية السعة ذات

لبنيات
صندوق
ذي البريد

تثقيب التدبيس، إنهاء وحدةالدبابيس تشطيب وحدة
الفتحات

تثقيبالتدبيستآديسالتدبيستآديس
الفتحات

سندات ورق أو عادي ورق

47-16 بوزن سندات ورق( ²م/جم 176-60 بوزن طويل محبب
)رطًال

XXXX
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توسعة أداةووزنه الورق نوع
أداة أو اإلخراج
اإلخراج توسعة
العالية السعة ذات

لبنيات
صندوق
ذي البريد

تثقيب التدبيس، إنهاء وحدةالدبابيس تشطيب وحدة
الفتحات

تثقيبالتدبيستآديسالتدبيستآديس
الفتحات

سندات ورق أو عادي ورق

24-16 بوزن سندات ورق( ²م/جم 90-60 بوزن طويل محبب
)رطًال

البطاقات

125 بوزن سندات ورق( ²م/جم 203 بوزن طويل محبب
)رطًال

XXXX

البطاقات

110 بوزن سندات ورق( ²م/جم 199 بوزن طويل محبب
)رطًال

XXXX

البطاقات

)رطًال 65 بوزن سندات ورق( ²م/جم 176 بوزن طويل محبب

XXXXXX

البطاقات

)رطًال 90 بوزن سندات ورق( ²م/جم 163 بوزن طويل محبب

XXXX

شفاف ورق

بوزن سندات ورق( ²م/جم 146-138 بوزن طويل محبب
)رطًال 37-39

XXXX

الورق ملصقات

)رطًال 48 بوزن سندات ورق( ²م/جم 180

XXXXXX

المتآاملة النماذج

)رطًال 47-37 بوزن سندات ورق( ²م/جم 140-175

XXXXXX

المتآاملة النماذج

)رطًال 36-20 بوزن سندات ورق( ²م/جم 75-135

XXXXXX

األظرف

)رطًال 28-16 بوزن سندات ورق( ²م/جم 60-105

XXXXXX

والملصقات البطاقات إرشادات

والملصقات البطاقات أوزان دعم

:الطابعة هذه على التالية الوسائط أنواع دعم يتم ال

والبوليستر الفينيل ملصقات•

طراز استخدم الملصقات، هذه عليها تعمل التي للتطبيقات بالنسبة. الطابعة وتلف الطباعة جودة في مشاآل إلى الملصقات هذه طباعة تؤدي أن يمآن
.MX725 أو Lexmark MS725 الطابعة

الضيقة الوسائط دفعات مهام•

إذا. آبير بشآل المعلومات نقل معدل يقل قد آما الطابعة سرعة تنخفض قد ،)بوصات 8.3 (مم 210 عن عرضه يقل الذي الورق على الطباعة عند
لطباعة تصميمه تم الذي ،MX725 أو Lexmark MS725 الطابعة طراز فاستخدم بانتظام، الضيق الورق على الآبيرة المهام بطباعة تقوم آنت

.Lexmark مبيعات بمندوب اتصل المعلومات، من مزيد على للحصول. أآبر بسرعة الضيق الورق من أآثر أو صفحات 10 تبلغ دفعات

وسائط يعتبر وال) LEF (الطويلة الحافة من التغذية أيًضا عليه ُيطلق الذي العرضي، االتجاه هو A5 للمقاس االفتراضي االتجاه إن: مالحظة
.ضيقة
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:األغراض متعددة التغذية ووحدة األدراج تدعمها التي لألوزان األقصى الحد التالي الجدول يسرد

Paper Source )الورق مصدر(

الملصقات1البطاقات

مزدوج ويب ورقالورقغطاءبطاقةفهرس Bristol ورق

2م/جم 2180م/جم 180)رطًال 65( 2م/جم 176)رطًال 125( 2م/جم 203)أرطال 110( 2م/جم 199ورقة 550 سعة والقياسية االختيارية األدراج

2م/جم 2180م/جم 180)رطًال 65( 2م/جم 176)رطًال 125( 2م/جم 203)أرطال 110( 2م/جم 2199األغراض متعددة التغذية وحدة

.المحددة التوصيات على للحصول 14 الصفحة على" التحبب اتجاه"العبارة راجع 1
.األغراض متعددة التغذية وحدة من المقبولة غير التغذية مواجهة تتم قد الملصقات، تصميم خصائص بسبب 2

)بوصات 0.012-0.004 (مم 0.305-0.102الُسمكالملصقات

*شيفلد400-100النعومة

.الطباعة تدهور إلى شيفلد 300 من األعلى الدرجة ذات الوسائط استخدام يؤدي قد. المثالية الدرجة هي شيفلد 250–150* 

الدرج تعبئة خط معلومات

عدد في التحآم طريق عن األداء تحسين يمآن. بموثوقية وتغذيتها والبطاقات الورقية الملصقات التقاط األحيان بعض في الصعب من يآون قد للبنية، وفًقا
وسائط أي تحميل عدم يجب. الورق لتعبئة األقصى الحد مؤشر هو المتصل الخط. الدرج في للتعبئة خطان يوجد. الدرج في تحميلها يتم التي الوسائط ورقات

مالحظة حالة في استخدامه ويجب البديل الورق تعبئة مؤشر فهو المتقطع الخط أما. الورق انحشار حاالت فستحدث وإال الخط هذا يتجاوز بما الدرج في
آامل، بشآل الدرج تعبئة عند للورق انحشار حاالت حدثت إذا. والبطاقات الملصقات ذلك في بما الخاصة، الوسائط مع الموثوقية أو التغذية في مشاآل أي
.فقط البديل الورق تعبئة مؤشر حتى الخاصة الوسائط بتعبئة فقم

.Lexmark مبيعات بمندوب اتصل الوسائط، من المختلفة األنواع وتغذية الطابعة ُطرز حول المعلومات من مزيد على للحصول

:الورقية الملصقات على الطباعة عند

.الدرج في تحميلها تم التي الملصقات ليطابق الورق قائمة في ووزنه ومادته ونوعه الورق حجم عيِّن التحآم، لوحة من•

.التغذية مشاآل الطباعة مواد بين الجمع يسبب أن يمآن. الورق درج نفس في الشفاف الورق أو الورق مع الملصقات بتحميل تقم ال•

الالصقة المواد تلوث قد. الورق انحشار إلى يؤدي مما الطباعة، أثناء الملصقات تقشير في الجزئية األوراق تتسبب قد. آاملة ملصقات أوراق استخدم•
.والخرطوشة الطابعة ضمانات أيًضا تبطل قد آما. بك الخاصة الطابعة

أفضل التسجيل أصبح الورقة، في الملصقات ازدادت آلما. األساسي الوزن من أآثر التسجيل على الورقة في الملصقات عدد يؤثر أن يمآن الطباعة، أثناء
.عادًة

:البطاقات على الطباعة عند

.الدرج في تحميلها تم التي البطاقات ليطابق الورق قائمة من ووزنه ومادته ونوعه الورق حجم عيِّن التحآم، لوحة من•

.الورق انحشار تسبب فقد. المجعدة البطاقات تستخدم ال•
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:يلي ما إلى انظر المعلومات، من مزيد على للحصول

9 الصفحة على" االلتقاط بآرة تقنية"العبارة•

14 الصفحة على" التحبب اتجاه"العبارة•

22 الصفحة على" الصيانة إجراءات"العبارة•

25 الصفحة على" وإصالحها األخطاء استآشاف"العبارة•

23 الصفحة على" المرجعية الحافة لمحاذاة األساسية األضالع نمط تصميم إرشادات"العبارة•

MX722و MX721و Lexmark MB2770 من الوظائف المتعددة الطابعات
XM5370و XM5365و

.وأوزانها وأنواعها تدعمها التي الورق وأحجام واالختيارية القياسية الورق مصادر حول معلومات التالية الجداول تقدم

.المطلوب للحجم واألقرب األآبر الورق حجم حدد بالقائمة، المدرجة غير الورق ألحجام بالنسبة: مالحظة

المدعومة الورق أحجام

500 سعة قياسي درجالورق حجم
سعة اختياري درج ورقة،
ورقة 550 أو 250

سعة اختياري درج
ورقة 2100

متعددة التغذية وحدة
االستخدامات

الجانبين على طباعة

A4

)بوصة 11.7 × 8.3 (مم 297 × 210

LEF(1 (الطويلة الحافة من A5 ورق تغذية

)بوصات 5.8 × 8.3 (مم 148 × 210

)SEF (القصيرة الحافة من A5 ورق تغذية

)بوصات 8.3 × 5.8 (مم 210 × 148

XX

A6

)بوصات 5.8 × 4.1 (مم 148 × 105

X

).SEF (القصيرة الحافة من A5 ورق تغذية من بدًال) LEF (الطويلة الحافة من A5 ورق بتغذية يوصى 1
.الورق من النوع هذا صالحية مدى اختبار يجب). بوصات 4.5 (مم 101.6 عرضها يفوق التي األظرف تتجعد قد 2
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500 سعة قياسي درجالورق حجم
سعة اختياري درج ورقة،
ورقة 550 أو 250

سعة اختياري درج
ورقة 2100

متعددة التغذية وحدة
االستخدامات

الجانبين على طباعة

JIS B5

)بوصات 10.1 × 7.2 (مم 257 × 182

X

Oficio )المآسيك(

)بوصة 13.4 × 8.5 (مم 340 × 216

Statement

)بوصات 8.5 × 5.5 (مم 216 × 140

X

Executive

)بوصات 10.5 × 7.3 (مم 267 × 184

X

Letter

)بوصة 11 × 8.5 (مم 279 × 216

Legal

)بوصة 14 × 8.5 (مم 356 × 216

Folio

)بوصة 13 × 8.5 (مم 330 × 216

Universal

105 x 148 4.1 (مم x 5.8 إلى) بوصات
216 x 356 8.5 (مم x 14 بوصة(

X

)Monarch( 3/4 7 ظرف 

)بوصات 7.5 × 3.9 (مم 191 × 98

XX

9 ظرف 

)بوصات 8.9 × 3.9 (مم 225 × 98

XX

102 ظرف

)بوصات 9.5 × 4.1 (مم 241 × 105

XX

DL2 ظرف

)بوصات 8.7 × 4.3 (مم 220 × 110

XX

C52 ظرف

)بوصات 9 × 6.4 (مم 229 × 162

XX

B52 ظرف

)بوصات 9.8 × 6.9 (مم 250 × 176

XX

2آخر ظرف

98.4 x 162 3.9 (مم x 6.4 إلى) بوصات
176 x 250 6.9 (مم x 9.8 بوصات(

XX

).SEF (القصيرة الحافة من A5 ورق تغذية من بدًال) LEF (الطويلة الحافة من A5 ورق بتغذية يوصى 1
.الورق من النوع هذا صالحية مدى اختبار يجب). بوصات 4.5 (مم 101.6 عرضها يفوق التي األظرف تتجعد قد 2
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المدعومة الورق أنواع

درج ورقة، 500 سعة قياسي درجالورق نوع
ورقة 550 أو 250 سعة اختياري

2100 سعة اختياري درج
ورقة

الجانبين على طباعةاالستخدامات متعددة التغذية وحدة

العادي الورق

Xالبطاقات

XX*الشفاف الورق

XXالملصقات

فاخر ورق

XXظرف

)Rough envelope (خشن ظرفXX

رأسية ذو ورق

مسبًقا مطبوعة

Xملون ورق

Xخفيف

Xثقيل

Xقطن/خشن

x[X [مخصص نوع

.دقائق ثالث بعد التالية الصفحات اطبع. صفحة 20 من أآثر تطبع ال ببعض، بعضه االلتصاق من الشفاف الورق لمنع* 

المدعومة الورق أوزان

500 سعة قياسي درجووزنه الورق نوع
سعة اختياري درج ورقة،

ورقة 550 أو 250

سعة اختياري درج
ورقة 2100

متعددة التغذية وحدة
االستخدامات

الجانبين على طباعة

1سندات ورق أو عادي ورق

بوزن سندات ورق( ²م/جم 176-60 بوزن طويل محبب
)رطًال 16-47

البطاقات

125 بوزن سندات ورق( ²م/جم 203 بوزن طويل محبب
)رطًال

X

).رطًال 47( ²م/جم 176 وزنه يفوق الذي للورق مفّضل القصير المحبب 1
.أوًال الطابعة للضغط الحساسة المنطقة تدخل أن يجب2
.القطن من% 25 نسبة على رطًال 28 الوزن ذات السندات مغلفات محتوى يقتصر 3

96بالطابعة الخاص الورق دعم



500 سعة قياسي درجووزنه الورق نوع
سعة اختياري درج ورقة،

ورقة 550 أو 250

سعة اختياري درج
ورقة 2100

متعددة التغذية وحدة
االستخدامات

الجانبين على طباعة

البطاقات

110 بوزن سندات ورق( ²م/جم 199 بوزن طويل محبب
)رطًال

X

البطاقات

65 بوزن سندات ورق( ²م/جم 176 بوزن طويل محبب
)رطًال

X

شفاف ورق

بوزن سندات ورق( ²م/جم 146-138 بوزن طويل محبب
)رطًال 37-39

XX

الورق ملصقات

)رطًال 48 بوزن سندات ورق( ²م/جم 180

X

2مضمنة نماذج

)رطًال 47-37 بوزن سندات ورق( ²م/جم 140-175

X

مضمنة نماذج

)رطًال 36-20 بوزن سندات ورق( ²م/جم 75-135

X

3مغلفات

)رطًال 28-16 بوزن سندات ورق( ²م/جم 60-105

X

).رطًال 47( ²م/جم 176 وزنه يفوق الذي للورق مفّضل القصير المحبب 1
.أوًال الطابعة للضغط الحساسة المنطقة تدخل أن يجب2
.القطن من% 25 نسبة على رطًال 28 الوزن ذات السندات مغلفات محتوى يقتصر 3

والملصقات البطاقات إرشادات

والملصقات البطاقات أوزان دعم

:الطابعة هذه على التالية الوسائط أنواع دعم يتم ال

والبوليستر الفينيل ملصقات•

طراز استخدم الملصقات، هذه عليها تعمل التي للتطبيقات بالنسبة. الطابعة وتلف الطباعة جودة في مشاآل إلى الملصقات هذه طباعة تؤدي أن يمآن
.MX725 أو Lexmark MS725 الطابعة

الضيقة الوسائط دفعات مهام•

إذا. آبير بشآل المعلومات نقل معدل يقل قد آما الطابعة سرعة تنخفض قد ،)بوصات 8.3 (مم 210 عن عرضه يقل الذي الورق على الطباعة عند
الطراز هذا تصميم تم فقد. MX725 أو Lexmark MS725 الطابعة طراز فاستخدم بانتظام، الضيق الورق على الآبيرة المهام بطباعة تقوم آنت

.Lexmark مبيعات بمندوب اتصل المعلومات، من مزيد على للحصول. أآبر بسرعة الضيق الورق من أآثر أو صفحات 10 تبلغ التي الدفعات لطباعة

وسائط يعتبر وال) LEF (الطويلة الحافة من التغذية أيًضا عليه ُيطلق الذي العرضي، االتجاه هو A5 للمقاس االفتراضي االتجاه إن: مالحظة
.ضيقة

:األغراض متعددة التغذية ووحدة األدراج تدعمها التي لألوزان األقصى الحد التالي الجدول يسرد
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Paper Source )الورق مصدر(

الملصقات*البطاقات

مزدوج ويب ورقالورقغطاءبطاقةفهرس Bristol ورق

2م/جم 2180م/جم 180)رطًال 65( 2م/جم 176)رطًال 125( 2م/جم 203)أرطال 110( 2م/جم 199ورقة 550 سعة والقياسية االختيارية األدراج

2م/جم 2180م/جم 180)رطًال 65( 2م/جم 176)رطًال 125( 2م/جم 203)أرطال 110( 2م/جم 2199األغراض متعددة التغذية وحدة

.المحددة التوصيات على للحصول 14 الصفحة على" التحبب اتجاه"العبارة راجع* 
.األغراض متعددة التغذية وحدة من المقبولة غير التغذية مواجهة تتم قد الملصقات، تصميم خصائص بسبب 2

)بوصات 0.012-0.004 (مم 0.305-0.102الُسمكالملصقات

*شيفلد400-100النعومة

.الطباعة تدهور إلى شيفلد 300 من األعلى الدرجة ذات الوسائط استخدام يؤدي قد. المثالية الدرجة هي شيفلد 250–150* 

الدرج تعبئة خط معلومات

عدد في التحآم طريق عن األداء تحسين يمآن. بموثوقية وتغذيتها والبطاقات الورقية الملصقات التقاط األحيان بعض في الصعب من يآون قد للبنية، وفًقا
وسائط أي تحميل عدم يجب. الورق لتعبئة األقصى الحد مؤشر هو المتصل الخط. الدرج في للتعبئة خطان يوجد. الدرج في تحميلها يتم التي الوسائط ورقات

أي مالحظة حالة في استخدامه يجب. البديل الورق تعبئة مؤشر فهو المتقطع الخط أما. الورق انحشار حاالت فستحدث وإال الخط هذا يتجاوز بما الدرج في
فقم آامل، بشآل الدرج تعبئة عند للورق انحشار حاالت حدثت إذا. والبطاقات الملصقات ذلك في بما الخاصة، الوسائط مع الموثوقية أو التغذية في مشاآل
.فقط البديل الورق تعبئة مؤشر حتى الخاصة الوسائط بتعبئة

.Lexmark مبيعات بمندوب اتصل الوسائط، من المختلفة األنواع وتغذية الطابعة ُطرز حول المعلومات من مزيد على للحصول

:الورقية الملصقات على الطباعة عند

.الدرج في تحميلها تم التي الملصقات ليطابق الورق قائمة في ووزنه ومادته ونوعه الورق حجم عيِّن التحآم، لوحة من•

.التغذية مشاآل الطباعة مواد بين الجمع يسبب أن يمآن. الورق درج نفس في الشفاف الورق أو الورق مع الملصقات بتحميل تقم ال•

الالصقة المواد تلوث قد. الورق انحشار إلى يؤدي مما الطباعة، أثناء الملصقات تقشير في الجزئية األوراق تتسبب قد. آاملة ملصقات أوراق استخدم•
.والخرطوشة الطابعة ضمانات أيًضا تبطل قد آما. بك الخاصة الطابعة

أفضل التسجيل أصبح الورقة، في الملصقات ازدادت آلما. األساسي الوزن من أآثر التسجيل على الورقة في الملصقات عدد يؤثر أن يمآن الطباعة، أثناء
.عادًة

:البطاقات على الطباعة عند

.الدرج في تحميلها تم التي البطاقات ليطابق الورق قائمة من ووزنه ومادته ونوعه الورق حجم عيِّن التحآم، لوحة من•

.الورق انحشار تسبب فقد. المجعدة البطاقات تستخدم ال•

:يلي ما إلى انظر المعلومات، من مزيد على للحصول

9 الصفحة على" االلتقاط بآرة تقنية"العبارة•

14 الصفحة على" التحبب اتجاه"العبارة•
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22 الصفحة على" الصيانة إجراءات"العبارة•

25 الصفحة على" وإصالحها األخطاء استآشاف"العبارة•

23 الصفحة على" المرجعية الحافة لمحاذاة األساسية األضالع نمط تصميم إرشادات"العبارة•

XM7355و MX826و Lexmark MX822 من الوظائف المتعددة الطابعات
XM7370و

.وأوزانها وأنواعها تدعمها التي الورق وأحجام واالختيارية القياسية الورق مصادر حول معلومات التالية الجداول تقدم

.المطلوب للحجم واألقرب األآبر الورق حجم حدد بالقائمة، المدرجة غير الورق ألحجام بالنسبة: مالحظة

المدعومة الورق أحجام

الطابعة من المدعومة الورق أحجام

قياسي أو اختياري درجالورق حجم
ورقة 550 سعة

سعة اختياري درج
ورقة 2100

متعددة التغذية وحدة
االستخدامات

الجانبين على طباعة

A4

)بوصة 11.7 × 8.3 (مم 297 × 210

LEF(1 (الطويلة الحافة من A5 ورق تغذية

)بوصات 5.8 × 8.3 (مم 148 × 210

)SEF (القصيرة الحافة من A5 ورق تغذية

)بوصات 8.3 × 5.8 (مم 210 × 148

XX

A6

)بوصات 5.8 × 4.1 (مم 148 × 105

X

).SEF (القصيرة الحافة من A5 ورق تغذية من بدًال) LEF (الطويلة الحافة من A5 ورق بتغذية يوصى 1
.الورق من النوع هذا صالحية مدى اختبار يجب). بوصات 4.5 (مم 101.6 عرضها يفوق التي األظرف تتجعد قد 2
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قياسي أو اختياري درجالورق حجم
ورقة 550 سعة

سعة اختياري درج
ورقة 2100

متعددة التغذية وحدة
االستخدامات

الجانبين على طباعة

JIS B5

)بوصات 10.1 × 7.2 (مم 257 × 182

X

Oficio )المآسيك(

)بوصة 13.4 × 8.5 (مم 340 × 216

Statement

)بوصات 8.5 × 5.5 (مم 216 × 140

X

Executive

)بوصات 10.5 × 7.3 (مم 267 × 184

X

Letter

)بوصة 11 × 8.5 (مم 279 × 216

Legal

)بوصة 14 × 8.5 (مم 356 × 216

Folio

)بوصة 13 × 8.5 (مم 330 × 216

Universal

105 x 148 4.1 (مم x 5.8 إلى) بوصات
216 x 356 8.5 (مم x 14 بوصة(

X

)Monarch( 3/4 7 ظرف

)بوصات 7.5 × 3.9 (مم 191 × 98

XX

9 Envelope )9 ظرف(

)بوصات 8.9 × 3.9 (مم 225 × 98

XX

102 ظرف

)بوصات 9.5 × 4.1 (مم 241 × 105

XX

DL2 ظرف

)بوصات 8.7 × 4.3 (مم 220 × 110

XX

C52 ظرف

)بوصات 9 × 6.4 (مم 229 × 162

XX

B52 ظرف

)بوصات 9.8 × 6.9 (مم 250 × 176

XX

2أخرى أظرف

98.4 x 162 3.9 (مم x 6.4 إلى) بوصات
176 x 250 6.9 (مم x 9.8 بوصات(

XX

).SEF (القصيرة الحافة من A5 ورق تغذية من بدًال) LEF (الطويلة الحافة من A5 ورق بتغذية يوصى 1
.الورق من النوع هذا صالحية مدى اختبار يجب). بوصات 4.5 (مم 101.6 عرضها يفوق التي األظرف تتجعد قد 2
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اإلنهاء وحدات أو اإلخراج خيارات تدعمها التي الورق أحجام

مع تجميع وحدةالورق حجم
الفصل

صندوق لبنيات
ذي البريد

الفتحات تثقيب التدبيس، إنهاء وحدةالدبابيس تشطيب وحدة

الفتحات تثقيبالتدبيستآديسالتدبيستآديس

A4

)بوصة 11.7 × 8.3 (مم 297 × 210

)LEF (الطويلة الحافة من A5 ورق تغذية

)بوصات 5.8 × 8.3 (مم 148 × 210

X

)SEF (القصيرة الحافة من A5 ورق تغذية

)بوصات 8.3 × 5.8 (مم 210 × 148

XXX

A6

)بوصات 5.8 × 4.1 (مم 148 × 105

XXXXX

JIS B5

)بوصات 10.1 × 7.2 (مم 257 × 182

XXX

Oficio )المآسيك(

)بوصة 13.4 × 8.5 (مم 340 × 216

Statement

)بوصات 8.5 × 5.5 (مم 216 × 140

XXX

Executive

)بوصات 10.5 × 7.3 (مم 267 × 184

XXX

Letter

)بوصة 11 × 8.5 (مم 279 × 216

Legal

)بوصة 14 × 8.5 (مم 356 × 216

X

Folio

)بوصة 13 × 8.5 (مم 330 × 216

Universal

105 x 148 4.1 (مم x 5.8 إلى) بوصات
216 x 356 8.5 (مم x 14 بوصة(

XXXXX

)Monarch( 3/4 7 ظرف

)بوصات 7.5 × 3.9 (مم 191 × 98

XXXXXX

9 Envelope )9 ظرف(

)بوصات 8.9 × 3.9 (مم 225 × 98

XXXXXX

10 Envelope )10 ظرف(

)بوصات 9.5 × 4.1 (مم 241 × 105

XXXXXX

DL Envelope

)بوصات 8.7 × 4.3 (مم 220 × 110

XXXXXX

C5 Envelope

)بوصات 9 × 6.4 (مم 229 × 162

XXXXXX

B5 Envelope

)بوصات 9.8 × 6.9 (مم 250 × 176

XXXXXX
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مع تجميع وحدةالورق حجم
الفصل

صندوق لبنيات
ذي البريد

الفتحات تثقيب التدبيس، إنهاء وحدةالدبابيس تشطيب وحدة

الفتحات تثقيبالتدبيستآديسالتدبيستآديس

أخرى أظرف

98.4 x 162 3.9 (مم x 6.4 إلى) بوصات
176 x 250 6.9 (مم x 9.8 بوصات(

XXXXXX

المدعومة الورق أنواع

الطابعة تدعمها التي الورق أنواع

550 سعة قياسي أو اختياري درجالورق نوع
ورقة

2100 سعة اختياري درج
ورقة

الجانبين على طباعةاالستخدامات متعددة التغذية وحدة

العادي الورق

Xالبطاقات

XX*الشفاف الورق

XXالملصقات

فاخر ورق

XXظرف

)Rough envelope (خشن ظرفXX

رأسية ذو ورق

مسبًقا مطبوعة

Xملون ورق

Xخفيف

Xثقيل

Xقطن/خشن

x[X [مخصص نوع

.دقائق ثالث بعد التالية الصفحات اطبع. صفحة 20 من أآثر تطبع ال ببعض، بعضه االلتصاق من الشفاف الورق لمنع* 

اإلنهاء وحدات أو اإلخراج خيارات تدعمها التي الورق أنواع

البريد صندوق لبنياتالفصل مع تجميع وحدةالورق نوع
ذي

الفتحات تثقيب التدبيس، إنهاء وحدةالدبابيس تشطيب وحدة

الفتحات تثقيب)تدبيس( Stapleتآديس)تدبيس( Stapleتآديس

العادي الورق
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البريد صندوق لبنياتالفصل مع تجميع وحدةالورق نوع
ذي

الفتحات تثقيب التدبيس، إنهاء وحدةالدبابيس تشطيب وحدة

الفتحات تثقيب)تدبيس( Stapleتآديس)تدبيس( Stapleتآديس

XXXXXXالبطاقات

XXXXشفاف ورق

XXXXXXالملصقات

فاخر ورق

XXXXXXظرف

)Rough envelope (ظرف
خشن

XXXXXX

رأسية ذو ورق

مسبًقا مطبوعة

XXXXXXملون ورق

XXXXXXخفيف

XXXXXXثقيل

XXXXXXقطن/خشن

x[XXXXXX [مخصص نوع

المدعومة الورق أوزان

الطابعة تدعمها التي الورق أوزان

قياسي أو اختياري درجووزنه الورق نوع
ورقة 550 سعة

سعة اختياري درج
ورقة 2100

متعددة التغذية وحدة
االستخدامات

الجانبين على طباعة

1سندات ورق أو عادي ورق

بوزن سندات ورق( ²م/جم 176-60 بوزن طويل محبب
)رطًال 16-47

البطاقات

125 بوزن سندات ورق( ²م/جم 203 بوزن طويل محبب
)رطًال

X

البطاقات

110 بوزن سندات ورق( ²م/جم 199 بوزن طويل محبب
)رطًال

X

).رطًال 47( ²م/جم 176 وزنه يفوق الذي للورق مفّضل القصير المحبب 1
.أوًال الطابعة للضغط الحساسة المنطقة تدخل أن يجب 2
.القطن من% 25 نسبة على رطًال 28 الوزن ذات السندات مغلفات محتوى يقتصر 3
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قياسي أو اختياري درجووزنه الورق نوع
ورقة 550 سعة

سعة اختياري درج
ورقة 2100

متعددة التغذية وحدة
االستخدامات

الجانبين على طباعة

البطاقات

65 بوزن سندات ورق( ²م/جم 176 بوزن طويل محبب
)رطًال

X

شفاف ورق

بوزن سندات ورق( ²م/جم 146-138 بوزن طويل محبب
)رطًال 37-39

XX

الورق ملصقات

)رطًال 48 بوزن سندات ورق( ²م/جم 180

X

2المتآاملة النماذج

)رطًال 47-37 بوزن سندات ورق( ²م/جم 140-175

X

المتآاملة النماذج

)رطًال 36-20 بوزن سندات ورق( ²م/جم 75-135

X

3مغلفات

)رطًال 28-16 بوزن سندات ورق( ²م/جم 60-105

X

).رطًال 47( ²م/جم 176 وزنه يفوق الذي للورق مفّضل القصير المحبب 1
.أوًال الطابعة للضغط الحساسة المنطقة تدخل أن يجب 2
.القطن من% 25 نسبة على رطًال 28 الوزن ذات السندات مغلفات محتوى يقتصر 3

اإلنهاء وحدات أو اإلخراج خيارات تدعمها التي الورق أوزان

تجميع وحدةووزنه الورق نوع
الفصل مع

لبنيات
صندوق
ذي البريد

تثقيب التدبيس، إنهاء وحدةالدبابيس تشطيب وحدة
الفتحات

تثقيبالتدبيستآديسالتدبيستآديس
الفتحات

سندات ورق أو عادي ورق

47-16 بوزن سندات ورق( ²م/جم 176-60 بوزن طويل محبب
)رطًال

XXXX

سندات ورق أو عادي ورق

24-16 بوزن سندات ورق( ²م/جم 90-60 بوزن طويل محبب
)رطًال

البطاقات

)رطًال 125 بوزن سندات ورق( ²م/جم 203 بوزن طويل محبب

XXXX

البطاقات

)رطًال 110 بوزن سندات ورق( ²م/جم 199 بوزن طويل محبب

XXXX

البطاقات

)رطًال 65 بوزن سندات ورق( ²م/جم 176 بوزن طويل محبب

XXXXXX

البطاقات

)رطًال 90 بوزن سندات ورق( ²م/جم 163 بوزن طويل محبب

XXXX

شفاف ورق

39-37 بوزن سندات ورق( ²م/جم 146-138 بوزن طويل محبب
)رطًال

XXXX

104بالطابعة الخاص الورق دعم



تجميع وحدةووزنه الورق نوع
الفصل مع

لبنيات
صندوق
ذي البريد

تثقيب التدبيس، إنهاء وحدةالدبابيس تشطيب وحدة
الفتحات

تثقيبالتدبيستآديسالتدبيستآديس
الفتحات

الورق ملصقات

)رطًال 48 بوزن سندات ورق( ²م/جم 180

XXXXXX

المتآاملة النماذج

)رطًال 47-37 بوزن سندات ورق( ²م/جم 140-175

XXXXXX

المتآاملة النماذج

)رطًال 36-20 بوزن سندات ورق( ²م/جم 75-135

XXXXXX

األظرف

)رطًال 28-16 بوزن سندات ورق( ²م/جم 60-105

XXXXXX

والملصقات البطاقات إرشادات

والملصقات البطاقات أوزان دعم

:الطابعة هذه على التالية الوسائط أنواع دعم يتم ال

والبوليستر الفينيل ملصقات•

طراز استخدم الملصقات، هذه عليها تعمل التي للتطبيقات بالنسبة. الطابعة وتلف الطباعة جودة في مشاآل إلى الملصقات هذه طباعة تؤدي أن يمآن
.MX725 أو Lexmark MS725 الطابعة

الضيقة الوسائط دفعات مهام•

إذا. آبير بشآل المعلومات نقل معدل يقل قد آما الطابعة سرعة تنخفض قد ،)بوصات 8.3 (مم 210 عن عرضه يقل الذي الورق على الطباعة عند
لطباعة تصميمه تم الذي ؛MX725 أو Lexmark MS725 الطابعة طراز فاستخدم بانتظام، الضيق الورق على الآبيرة المهام بطباعة تقوم آنت

.Lexmark مبيعات بمندوب اتصل المعلومات، من مزيد على للحصول. أآبر بسرعة الضيق الورق من أآثر أو صفحات 10 تبلغ دفعات

وسائط يعتبر وال) LEF (الطويلة الحافة من التغذية أيًضا عليه ُيطلق الذي العرضي، االتجاه هو A5 للمقاس االفتراضي االتجاه إن: مالحظة
.ضيقة

:األغراض متعددة التغذية ووحدة األدراج تدعمها التي لألوزان األقصى الحد التالي الجدول يسرد

Paper Source )الورق مصدر(

الملصقات1البطاقات

مزدوج ويب ورقالورقغطاءبطاقةفهرس Bristol ورق

550 سعة والقياسية االختيارية األدراج
1ورقة

2م/جم 2180م/جم 180)رطًال 65( 2م/جم 176)رطًال 125( 2م/جم 203)أرطال 110( 2م/جم 199

2م/جم 2180م/جم 180)رطًال 65( 2م/جم 176)رطًال 125( 2م/جم 203)أرطال 110( 2م/جم 2199 األغراض متعددة التغذية وحدة

.المحددة التوصيات على للحصول 14 الصفحة على" التحبب اتجاه"العبارة راجع 1
.األغراض متعددة التغذية وحدة من المقبولة غير التغذية مواجهة تتم قد الملصقات، تصميم خصائص بسبب 2

)بوصات 0.012-0.004 (مم 0.305-0.102الُسمكالملصقات

*شيفلد400-100النعومة

.الطباعة تدهور إلى شيفلد 300 من األعلى الدرجة ذات الوسائط استخدام يؤدي قد. المثالية الدرجة هي شيفلد 250–150* 
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الدرج تعبئة خط معلومات

عدد في التحآم طريق عن األداء تحسين يمآن. بموثوقية وتغذيتها والبطاقات الورقية الملصقات التقاط األحيان بعض في الصعب من يآون قد للبنية، وفًقا
وسائط أي تحميل عدم يجب. الورق لتعبئة األقصى الحد مؤشر هو المتصل الخط. الدرج في للتعبئة خطان يوجد. الدرج في تحميلها يتم التي الوسائط ورقات

مالحظة حالة في استخدامه ويجب البديل الورق تعبئة مؤشر فهو المتقطع الخط أما. الورق انحشار حاالت فستحدث وإال الخط هذا يتجاوز بما الدرج في
آامل، بشآل الدرج تعبئة عند للورق انحشار حاالت حدثت إذا. والبطاقات الملصقات ذلك في بما الخاصة، الوسائط مع الموثوقية أو التغذية في مشاآل أي
.فقط البديل الورق تعبئة مؤشر حتى الخاصة الوسائط بتعبئة عندئذ فقم

.Lexmark مبيعات بمندوب اتصل الوسائط، من المختلفة األنواع وتغذية الطابعة ُطرز حول المعلومات من مزيد على للحصول

:الورقية الملصقات على الطباعة عند

.الدرج في تحميلها تم التي الملصقات ليطابق الورق قائمة في ووزنه ومادته ونوعه الورق حجم عيِّن التحآم، لوحة من•

.التغذية مشاآل الطباعة مواد بين الجمع يسبب أن يمآن. الورق درج نفس في الشفاف الورق أو الورق مع الملصقات بتحميل تقم ال•

الالصقة المواد تلوث قد. الورق انحشار إلى يؤدي مما الطباعة، أثناء الملصقات تقشير في الجزئية األوراق تتسبب قد. آاملة ملصقات أوراق استخدم•
.والخرطوشة الطابعة ضمانات أيًضا تبطل قد آما. بك الخاصة الطابعة

أفضل التسجيل أصبح الورقة، في الملصقات ازدادت آلما. األساسي الوزن من أآثر التسجيل على الورقة في الملصقات عدد يؤثر أن يمآن الطباعة، أثناء
.عادًة

:البطاقات على الطباعة عند

.الدرج في تحميلها تم التي البطاقات ليطابق الورق قائمة من ووزنه ومادته ونوعه الورق حجم عيِّن التحآم، لوحة من•

.الورق انحشار تسبب فقد. المجعدة البطاقات تستخدم ال•

:يلي ما إلى انظر المعلومات، من مزيد على للحصول

9 الصفحة على" االلتقاط بآرة تقنية"العبارة•

14 الصفحة على" التحبب اتجاه"العبارة•

22 الصفحة على" الصيانة إجراءات"العبارة•

25 الصفحة على" وإصالحها األخطاء استآشاف"العبارة•

23 الصفحة على" المرجعية الحافة لمحاذاة األساسية األضالع نمط تصميم إرشادات"العبارة•

M1242و B2650و B2546و B2442و Lexmark B2338 طابعات
MS621و MS521و MS421و MS321و M3250و M1246و
MS622و

106بالطابعة الخاص الورق دعم



.وأوزانها وأنواعها تدعمها التي الورق وأحجام واالختيارية القياسية الورق مصادر حول معلومات التالية الجداول تقدم

.المطلوب للحجم واألقرب األآبر الورق حجم حدد بالقائمة، المدرجة غير الورق ألحجام بالنسبة: مالحظة

المدعومة الورق أحجام

قياسيالورق حجم

سعة درج

ورقة

الدرج

550 أو 250 سعة االختياري

ورقة

الوجهين على طباعةاالستخدامات متعددة التغذية وحدة

A4

210 x 297 مم

)8.3 x 11.7 بوصة(

A5

210 x 148 مم

)8.3 x 5.8 بوصات(

X

)LEF (الطويلة الحافة من A5 ورق تغذية

148 x 210 مم

)5.8 x 8.3 بوصات(

XX

A6

105 x 148 مم

)4.1 x 5.8 بوصات(

XX

JIS B5

182 x 257 مم

)7.2 x 10.1 بوصات(

X
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قياسيالورق حجم

سعة درج

ورقة

الدرج

550 أو 250 سعة االختياري

ورقة

الوجهين على طباعةاالستخدامات متعددة التغذية وحدة

Oficio (Mexico(

216 x 340 مم

)8.5 x 13.4 بوصة(

Hagaki

100 x 148 مم

)3,9 x 5,8 بوصات(

XXX

األعمال بطاقة

50,8 x 88,9 مم

)2 x 3,5 بوصات(

XXXX

Statement

140 x 216 مم

)5.5 x 8.5 بوصات(

X

Executive

184 x 267 مم

)7.3 x 10.5 بوصات(

X

Letter

216 x 279 مم

)8.5 x 11 بوصة(

Legal

216 x 356 مم

)8.5 x 14 بوصة(

Folio

216 x 330 مم

)8.5 x 13 بوصة(

Universal

مم x 356 216 إلى مم x 127 76.2 من

)بوصة x 14 8.5 إلى) بوصة x 5 3 من(

XXX

Universal

مم x 356 216 إلى مم x 148 105 من

)بوصة x 14 8.5 إلى) بوصة x 5,83 4,13 من(

XXX

Universal

مم x 356 216 إلى مم x 210 148 من

)بوصة x 14 8.5 إلى) بوصة x 8,27 5,83 من(

XXX

)Monarch( 3/4 7 ظرف

98 x 191 مم

)3.9 x 7.5 بوصات(

XXX

9 ظرف

98 x 225 مم

)3.9 x 8.9 بوصات(

XXX
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قياسيالورق حجم

سعة درج

ورقة

الدرج

550 أو 250 سعة االختياري

ورقة

الوجهين على طباعةاالستخدامات متعددة التغذية وحدة

10 ظرف

105 x 241 مم

)4.1 x 9.5 بوصات(

XXX

DL ظرف

110 x 220 مم

)4.3 x 8.7 بوصات(

XXX

C5 ظرف

162 x 229 مم

)6.4 x 9 بوصات(

XXX

B5 ظرف

176 x 250 مم

)6.9 x 9.8 بوصات(

XXX

آخر ظرف

مم x 356 216 إلى مم x 127 76.2 من

)بوصة x 14 8.5 إلى بوصات x 5 3 من( 

XXX

المدعومة الورق أنواع

قياسيالورق نوع

سعة درج

ورقة

الدرج

550 أو 250 سعة االختياري

ورقة

الوجهين على طباعةاالستخدامات متعددة التغذية وحدة

العادي الورق

XXXالبطاقات

XXشفاف ورق

تدويره معاد

1Xالملصقات ورق

2السندات ورق

رأسية ذو ورق

مسبًقا مطبوعة

ملون ورق

الورقية الملصقات من صفحة 20 عن يزيد ال ما بطباعة ويوصى. آلخر حين من لالستخدام مدعومة الليزر لطابعات المصممة الواحد الوجه ذات الورقية الملصقات 1
.مدعومة غير الوجهين ذات الملصقات أو األدوية ملصقات أو الفينيل من المصنوعة الملصقات. شهر آل

).رطًال 24( 2م/جم 90 إلى تصل ورق بأوزان الجانبين على الطباعة وضع في مدعومان الثقيل والورق السندات ورق 2

109بالطابعة الخاص الورق دعم



قياسيالورق نوع

سعة درج

ورقة

الدرج

550 أو 250 سعة االختياري

ورقة

الوجهين على طباعةاالستخدامات متعددة التغذية وحدة

Light paper )خفيف ورق(

2ثقيل ورق

قطن/خشن

XXXظرف

)Rough envelope (ظرف
خشن

XXX

الورقية الملصقات من صفحة 20 عن يزيد ال ما بطباعة ويوصى. آلخر حين من لالستخدام مدعومة الليزر لطابعات المصممة الواحد الوجه ذات الورقية الملصقات 1
.مدعومة غير الوجهين ذات الملصقات أو األدوية ملصقات أو الفينيل من المصنوعة الملصقات. شهر آل

).رطًال 24( 2م/جم 90 إلى تصل ورق بأوزان الجانبين على الطباعة وضع في مدعومان الثقيل والورق السندات ورق 2

المدعومة الورق أوزان

الجانبين على طباعةاالستخدامات متعددة التغذية وحدةالدرجالورق نوع

2م/جم 120 إلى 60 منالعادي الورق

)رطًال 32 إلى 16 من(

2م/جم 216 إلى 60 من

)رطًال 58 إلى 16 من(

2م/جم 90 إلى 60 من

)رطًال 24 إلى 16 من(

2م/جم 216 إلى 60 منمتاحة غيرالبطاقات

)رطًال 58 إلى 16 من(

متاحة غير

2م/جم 120 إلى 60 منشفاف ورق

)رطًال 32 إلى 16 من(

2م/جم 216 إلى 60 من

)رطًال 58 إلى 16 من(

متاحة غير

2م/جم 120 إلى 60 من*الملصقات

)رطًال 32 إلى 16 من(

2م/جم 216 إلى 60 من

)رطًال 58 إلى 16 من(

متاحة غير

متاحة غيرمتاحة غيرمتاحة غيراألظرف

الورقية الملصقات من صفحة 20 عن يزيد ال ما بطباعة ويوصى. آلخر حين من لالستخدام مدعومة الليزر لطابعات المصممة الواحد الوجه ذات الورقية الملصقات* 
.مدعومة غير الوجهين ذات الملصقات أو األدوية ملصقات أو الفينيل من المصنوعة الملصقات. شهر آل

MB2442و Lexmark MB2338 من الوظائف المتعددة الطابعات
XM1242و MX421و MX321و
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.وأوزانها وأنواعها تدعمها التي الورق وأحجام واالختيارية القياسية الورق مصادر حول معلومات التالية الجداول تقدم

.المطلوب للحجم واألقرب األآبر الورق حجم حدد بالقائمة، المدرجة غير الورق ألحجام بالنسبة: مالحظة

المدعومة الورق أحجام

قياسيالورق حجم

سعة درج

ورقة

الدرج

250 سعة االختياري
550 أو

ورقة

متعددة التغذية وحدة
االستخدامات

على طباعة
الوجهين

ADFالماسحة زجاج
الضوئية

A4

210 x 297 مم

)8.3 x 11.7 بوصة(

A5

210 x 148 مم

)8.3 x 5.8 بوصات(

X

)LEF (الطويلة الحافة من A5 ورق تغذية

148 x 210 مم

)5.8 x 8.3 بوصات(

XX

A6

105 x 148 مم

)4.1 x 5.8 بوصات(

XX

JIS B5

182 x 257 مم

)7.2 x 10.1 بوصات(

X

Oficio (Mexico(

216 x 340 مم

)8.5 x 13.4 بوصة(

Hagaki

100 x 148 مم

)3,9 x 5,8 بوصات(

XXXX

111بالطابعة الخاص الورق دعم



قياسيالورق حجم

سعة درج

ورقة

الدرج

250 سعة االختياري
550 أو

ورقة

متعددة التغذية وحدة
االستخدامات

على طباعة
الوجهين

ADFالماسحة زجاج
الضوئية

األعمال بطاقة

50,8 x 88,9 مم

)2 x 3,5 بوصات(

XXXXX

Statement

140 x 216 مم

)5.5 x 8.5 بوصات(

X

Executive

184 x 267 مم

)7.3 x 10.5 بوصات(

X

Letter

216 x 279 مم

)8.5 x 11 بوصة(

Legal

216 x 356 مم

)8.5 x 14 بوصة(

Folio

216 x 330 مم

)8.5 x 13 بوصة(

Universal

مم x 356 216 إلى مم x 127 76,2 من

)بوصة x 14 8.5 إلى بوصات x 5 3 من(

XXX
2

Universal

مم x 356 216 إلى مم x 148 105 من

)بوصة x 14 8.5 إلى بوصات x 5.83 4.13 من(

XXX

Universal

مم x 356 216 إلى مم x 210 148 من

)بوصة x 14 8.5 إلى) بوصة x 8,27 5,83 من(

XXXX

)Monarch( 3/4 7 ظرف

98 x 191 مم

)3.9 x 7.5 بوصات(

XXXX

9 ظرف

98 x 225 مم

)3.9 x 8.9 بوصات(

XXXX

10 ظرف

105 x 241 مم

)4.1 x 9.5 بوصات(

XXXX

DL ظرف

110 x 220 مم

)4.3 x 8.7 بوصات(

XXXX
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قياسيالورق حجم

سعة درج

ورقة

الدرج

250 سعة االختياري
550 أو

ورقة

متعددة التغذية وحدة
االستخدامات

على طباعة
الوجهين

ADFالماسحة زجاج
الضوئية

C5 ظرف

162 x 229 مم

)6.4 x 9 بوصات(

XXXX

B5 ظرف

176 x 250 مم

)6.9 x 9.8 بوصات(

XXXX

آخر ظرف

مم x 356 216 إلى مم x 127 76.2 من

)بوصة x 14 8.5 إلى بوصات x 5 3 من( 

XXXX

المدعومة الورق أنواع

قياسيالورق نوع

سعة درج

ورقة

الدرج

250 سعة االختياري
550 أو

ورقة

متعددة التغذية وحدة
االستخدامات

الماسحة زجاجADFالوجهين على طباعة
الضوئية

العادي الورق

XXXXالبطاقات

XXXشفاف ورق

تدويره معاد

1XXالملصقات ورق

2السندات ورق

رأسية ذو ورق

مسبًقا مطبوعة

ملون ورق

Light paper )ورق
)خفيف

2ثقيل ورق

قطن/خشن

الورقية الملصقات من صفحة 20 عن يزيد ال ما بطباعة ويوصى. آلخر حين من لالستخدام مدعومة الليزر لطابعات المصممة الواحد الوجه ذات الورقية الملصقات 1
.مدعومة غير الوجهين ذات الملصقات أو األدوية ملصقات أو الفينيل من المصنوعة الملصقات. شهر آل

).رطًال 24( 2م/جم 90 إلى تصل ورق بأوزان الجانبين على الطباعة وضع في مدعومان الثقيل والورق السندات ورق 2
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قياسيالورق نوع

سعة درج

ورقة

الدرج

250 سعة االختياري
550 أو

ورقة

متعددة التغذية وحدة
االستخدامات

الماسحة زجاجADFالوجهين على طباعة
الضوئية

XXXXظرف

)Rough envelope(
خشن ظرف

XXXX

الورقية الملصقات من صفحة 20 عن يزيد ال ما بطباعة ويوصى. آلخر حين من لالستخدام مدعومة الليزر لطابعات المصممة الواحد الوجه ذات الورقية الملصقات 1
.مدعومة غير الوجهين ذات الملصقات أو األدوية ملصقات أو الفينيل من المصنوعة الملصقات. شهر آل

).رطًال 24( 2م/جم 90 إلى تصل ورق بأوزان الجانبين على الطباعة وضع في مدعومان الثقيل والورق السندات ورق 2

المدعومة الورق أوزان

الجانبين على طباعةADFاالستخدامات متعددة التغذية وحدةالدرجالورق نوع

2م/جم 120 إلى 60 منالعادي الورق

)رطًال 32 إلى 16 من(

2م/جم 216 إلى 60 من

)رطًال 58 إلى 16 من(

:القياسي المقاس ذو الورق

2م/جم 120 إلى 52 من

)رطًال 32 إلى 14 من(

:العام الحجم ذات الوسائط

2م/جم 90 إلى 60 من

)رطًال 24 إلى 16 من(

2م/جم 90 إلى 60 من

)رطًال 24 إلى 16 من(

2م/جم 216 إلى 60 منمتاحة غيرالبطاقات

)رطًال 58 إلى 16 من(

2م/جم 120 إلى 52 من

)رطًال 32 إلى 14 من(

متاحة غير

2م/جم 120 إلى 60 منشفاف ورق

)رطًال 32 إلى 16 من(

2م/جم 216 إلى 60 من

)رطًال 58 إلى 16 من(

متاحة غيرمتاحة غير

2م/جم 120 إلى 60 من*الملصقات

)رطًال 32 إلى 16 من(

2م/جم 216 إلى 60 من

)رطًال 58 إلى 16 من(

متاحة غيرمتاحة غير

2م/جم 216 إلى 60 منمتاحة غيرمتاحة غيراألظرف

)رطًال 58 إلى 16 من(

متاحة غير

آل الورقية الملصقات من صفحة 20 عن يزيد ال ما بطباعة ويوصى. آلخر حين من لالستخدام مدعومة الليزر لطابعات المصممة الواحد الوجه ذات الورقية الملصقات *
.مدعومة غير الوجهين ذات الملصقات أو األدوية ملصقات أو الفينيل من المصنوعة الملصقات. شهر

MB2650و Lexmark MB2546 من الوظائف المتعددة الطابعات
XM3250و XM1246و XM1242و MX622و MX522و MX521و
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.وأوزانها وأنواعها تدعمها التي الورق وأحجام واالختيارية القياسية الورق مصادر حول معلومات التالية الجداول تقدم

.المطلوب للحجم واألقرب األآبر الورق حجم حدد بالقائمة، المدرجة غير الورق ألحجام بالنسبة: مالحظة

المدعومة الورق أحجام

قياسيالورق حجم

سعة درج

ورقة

الدرج

250 سعة االختياري
550 أو

ورقة

متعددة التغذية وحدة
االستخدامات

على طباعة
الوجهين

ADFالماسحة زجاج
الضوئية

A4

210 x 297 مم

)8.3 x 11.7 بوصة(

A5

210 x 148 مم

)8.3 x 5.8 بوصات(

X

)LEF (الطويلة الحافة من A5 ورق تغذية

148 x 210 مم

)5.8 x 8.3 بوصات(

XX

A6

105 x 148 مم

)4.1 x 5.8 بوصات(

XX

JIS B5

182 x 257 مم

)7.2 x 10.1 بوصات(

X

Oficio (Mexico(

216 x 340 مم

)8.5 x 13.4 بوصة(

Hagaki

100 x 148 مم

)3,9 x 5,8 بوصات(

XXXX
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قياسيالورق حجم

سعة درج

ورقة

الدرج

250 سعة االختياري
550 أو

ورقة

متعددة التغذية وحدة
االستخدامات

على طباعة
الوجهين

ADFالماسحة زجاج
الضوئية

األعمال بطاقة

50,8 x 88,9 مم

)2 x 3,5 بوصات(

XXXXX

Statement

140 x 216 مم

)5.5 x 8.5 بوصات(

X

Executive

184 x 267 مم

)7.3 x 10.5 بوصات(

X

Letter

216 x 279 مم

)8.5 x 11 بوصة(

Legal

216 x 356 مم

)8.5 x 14 بوصة(

Folio

216 x 330 مم

)8.5 x 13 بوصة(

Universal

مم x 356 216 إلى مم x 127 76.2 من

)بوصة x 14 8.5 إلى) بوصة x 5 3 من(

XXXX

Universal

مم x 356 216 إلى مم x 148 105 من

)بوصة x 14 8.5 إلى) بوصة x 5,83 4,13 من(

XXX

Universal

مم x 356 216 إلى مم x 210 148 من

)بوصة x 14 8.5 إلى) بوصة x 8,27 5,83 من(

XXXX

)Monarch( 3/4 7 ظرف

98 x 191 مم

)3.9 x 7.5 بوصات(

XXXX

9 ظرف

98 x 225 مم

)3.9 x 8.9 بوصات(

XXXX

10 ظرف

105 x 241 مم

)4.1 x 9.5 بوصات(

XXXX

DL ظرف

110 x 220 مم

)4.3 x 8.7 بوصات(

XXXX
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قياسيالورق حجم

سعة درج

ورقة

الدرج

250 سعة االختياري
550 أو

ورقة

متعددة التغذية وحدة
االستخدامات

على طباعة
الوجهين

ADFالماسحة زجاج
الضوئية

C5 ظرف

162 x 229 مم

)6.4 x 9 بوصات(

XXXX

B5 ظرف

176 x 250 مم

)6.9 x 9.8 بوصات(

XXXX

آخر ظرف

مم x 356 216 إلى مم x 127 76.2 من

)بوصة x 14 8.5 إلى بوصات x 5 3 من( 

XXXX

المدعومة الورق أنواع

قياسيالورق نوع

سعة درج

ورقة

الدرج

250 سعة االختياري
550 أو

ورقة

متعددة التغذية وحدة
االستخدامات

الماسحة زجاجADFالوجهين على طباعة
الضوئية

العادي الورق

XXXXالبطاقات

XXXشفاف ورق

تدويره معاد

1XXالملصقات ورق

2السندات ورق

رأسية ذو ورق

مسبًقا مطبوعة

ملون ورق

Light paper )ورق
)خفيف

2ثقيل ورق

قطن/خشن

الورقية الملصقات من صفحة 20 عن يزيد ال ما بطباعة ويوصى. آلخر حين من لالستخدام مدعومة الليزر لطابعات المصممة الواحد الوجه ذات الورقية الملصقات 1
.مدعومة غير الوجهين ذات الملصقات أو األدوية ملصقات أو الفينيل من المصنوعة الملصقات. شهر آل

).رطًال 24( 2م/جم 90 إلى تصل ورق بأوزان الجانبين على الطباعة وضع في مدعومان الثقيل والورق السندات ورق 2
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قياسيالورق نوع

سعة درج

ورقة

الدرج

250 سعة االختياري
550 أو

ورقة

متعددة التغذية وحدة
االستخدامات

الماسحة زجاجADFالوجهين على طباعة
الضوئية

XXXXظرف

)Rough envelope(
خشن ظرف

XXXX

الورقية الملصقات من صفحة 20 عن يزيد ال ما بطباعة ويوصى. آلخر حين من لالستخدام مدعومة الليزر لطابعات المصممة الواحد الوجه ذات الورقية الملصقات 1
.مدعومة غير الوجهين ذات الملصقات أو األدوية ملصقات أو الفينيل من المصنوعة الملصقات. شهر آل

).رطًال 24( 2م/جم 90 إلى تصل ورق بأوزان الجانبين على الطباعة وضع في مدعومان الثقيل والورق السندات ورق 2

المدعومة الورق أوزان

الجانبين على طباعةADFاالستخدامات متعددة التغذية وحدةالدرجالورق نوع

2م/جم 120 إلى 60 منالعادي الورق

)رطًال 32 إلى 16 من(

2م/جم 216 إلى 60 من

)رطًال 58 إلى 16 من(

:القياسي المقاس ذو الورق

2م/جم 120 إلى 52 من

)رطًال 32 إلى 14 من(

:العام الحجم ذات الوسائط

2م/جم 90 إلى 60 من

)رطًال 24 إلى 16 من(

2م/جم 90 إلى 60 من

)رطًال 24 إلى 16 من(

2م/جم 216 إلى 60 منمتاحة غيرالبطاقات

)رطًال 58 إلى 16 من(

2م/جم 120 إلى 52 من

)رطًال 32 إلى 14 من(

متاحة غير

2م/جم 120 إلى 60 منشفاف ورق

)رطًال 32 إلى 16 من(

2م/جم 216 إلى 60 من

)رطًال 58 إلى 16 من(

متاحة غيرمتاحة غير

2م/جم 120 إلى 60 من*الملصقات

)رطًال 32 إلى 16 من(

2م/جم 216 إلى 60 من

)رطًال 58 إلى 16 من(

متاحة غيرمتاحة غير

2م/جم 216 إلى 60 منمتاحة غيرمتاحة غيراألظرف

)رطًال 58 إلى 16 من(

متاحة غير

الورقية الملصقات من صفحة 20 عن يزيد ال ما بطباعة ويوصى. آلخر حين من لالستخدام مدعومة الليزر لطابعات المصممة الواحد الوجه ذات الورقية الملصقات* 
.مدعومة غير الوجهين ذات الملصقات أو األدوية ملصقات أو الفينيل من المصنوعة الملصقات. شهر آل

CS921و Lexmark C9235 من الوظائف المتعددة والطابعات الطابعات
CX927و CX924و CX923و CX922و CX921و CS927و CS923و
XC9265و XC9255و XC9245و XC9235و XC9225و
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.وأوزانها وأنواعها تدعمها التي الورق وأحجام واالختيارية القياسية الورق مصادر حول معلومات التالية الجداول تقدم

.المطلوب للحجم واألقرب األآبر الورق حجم حدد بالقائمة، المدرجة غير الورق ألحجام بالنسبة: مالحظة

المدعومة الورق أحجام

الطابعة من المدعومة الورق أحجام

الورق حجم

وأبعاده

500 سعة درج
ورقة

x 500 2 سعة درج
ورقة

سعة درج
ورقة 2500

سعة درج
ورقة 3000

متعددة التغذية وحدة
3 األغراض

على طباعة
الجانبين

7 3/4 Envelope )3/4 7 ظرف(

98 x 191 مم

)3.9 x 7.5 بوصات(

XXXXX

9 Envelope )9 ظرف(

98.4 x 225 مم

)3.9 x 8.9 بوصات(

XXXXX

10 Envelope )10 ظرف(

105 x 241 مم

)4.1 x 9.5 بوصات(

XXXXX

11 x 17

279.4 x 431.8 مم

)11 x 17 بوصة(

11XX1

12 x 18

305 x 457 مم

)12 x 18 بوصة(

1، 4XXX1

.فقط القصيرة الحافة اتجاه من الورق هذا تحميل يتم 1
.فقط الطويلة الحافة اتجاه من الورق هذا تحميل يتم 2
.الحجم استشعار بدون الورق حجم الورق مصدر يدعم 3
.1 الدرج في الورقة هذه دعم يتم ال 4
).بوصة x 18 12.6 إلى بوصات x 5.83 5.5 (مم x 458 320 إلى مم x 148 139.7 بين العامة األحجام الوجهين على الطباعة تدعم 5
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الورق حجم

وأبعاده

500 سعة درج
ورقة

x 500 2 سعة درج
ورقة

سعة درج
ورقة 2500

سعة درج
ورقة 3000

متعددة التغذية وحدة
3 األغراض

على طباعة
الجانبين

A3

297 x 420 مم

)11.69 x 16.54 بوصة(

11XX1

A4

210 x 297 مم

)8.3 x 11.7 بوصة(

22

A5

148 x 210 مم

)5.8 x 8.3 بوصات(

11XX

A6

105 x 148 مم

)4.1 x 5.8 بوصات(

XXXX1

B5 Envelope

176 x 250 مم

)6.9 x 9.8 بوصات(

XXXXX

C5 Envelope

162 x 229 مم

)6.4 x 9 بوصات(

XXXXX

DL Envelope

110 x 220 مم

)4.3 x 8.7 بوصات(

XXXXX

Executive

184 x 267 مم

)7.3 x 10.5 بوصات(

XX

Folio

216 x 330 مم

)8.5 x 13 بوصة(

XX

JIS B4

257 x 364 مم

)10.12 x 14.33 بوصة(

11XX1

JIS B5

182 x 257 مم

)7.2 x 10.1 بوصات(

XX

.فقط القصيرة الحافة اتجاه من الورق هذا تحميل يتم 1
.فقط الطويلة الحافة اتجاه من الورق هذا تحميل يتم 2
.الحجم استشعار بدون الورق حجم الورق مصدر يدعم 3
.1 الدرج في الورقة هذه دعم يتم ال 4
).بوصة x 18 12.6 إلى بوصات x 5.83 5.5 (مم x 458 320 إلى مم x 148 139.7 بين العامة األحجام الوجهين على الطباعة تدعم 5
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الورق حجم

وأبعاده

500 سعة درج
ورقة

x 500 2 سعة درج
ورقة

سعة درج
ورقة 2500

سعة درج
ورقة 3000

متعددة التغذية وحدة
3 األغراض

على طباعة
الجانبين

Legal

216 x 356 مم

)8.5 x 14 بوصة(

11XX1

Letter

216 x 279 مم

)8.5 x 11 بوصة(

22

Oficio

216 x 340 مم

)8.5 x 13.4 بوصة(

XX

آخر ظرف

:األقصى الحد

297 x 427.6 مم

)11.69 x 16.83 بوصة(

XXXXX

SRA3

)بوصة 17.7 × 12.6 (مم  450 × 320
1، 4XXX1

Statement

140 x 216 مم

)5.5 x 8.5 بوصات(

11XX

Universal

 x 1200 320 إلى مم x 139.7 90 من
مم

إلى بوصات x 5.5 3.5 من(
12.6 x 47.24 بوصة(

XX5

.فقط القصيرة الحافة اتجاه من الورق هذا تحميل يتم 1
.فقط الطويلة الحافة اتجاه من الورق هذا تحميل يتم 2
.الحجم استشعار بدون الورق حجم الورق مصدر يدعم 3
.1 الدرج في الورقة هذه دعم يتم ال 4
).بوصة x 18 12.6 إلى بوصات x 5.83 5.5 (مم x 458 320 إلى مم x 148 139.7 بين العامة األحجام الوجهين على الطباعة تدعم 5

الضوئية والماسحة) ADF (التلقائية المستندات تغذية وحدة من المدعومة الورق أحجام

الضوئية الماسحةADFاألبعادالورق حجم

3 x 576.2 x 127 مم

)3 x 5 بوصات(

X1،2

4 x 6101.6 x 152.4 مم

)4 x 6 بوصات(
21،2

7 3/4 Envelope )98)3/4 7 ظرف x 191 مم

)3.9 x 7.5 بوصات(

XX

.فقط القصيرة الحافة اتجاه من الورق هذا تحميل يتم 1
.الحجم استشعار بدون الورق حجم الورق مصدر يدعم 2
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الضوئية الماسحةADFاألبعادالورق حجم

مم x 225 998 ظرف

)3.9 x 8.9 بوصات(

XX

مم x 241 10105 ظرف

)4.1 x 9.5 بوصات(

XX

11 x 17279.4 x 431.8 مم

)11 x 17 بوصة(

12 x 18305 x 457 مم

)12 x 18 بوصة(

XX

A3297 x 420 مم

)11.69 x 16.54 بوصة(

A4210 x 297 مم

)8.3 x 11.7 بوصة(

A5148 x 210 مم

)5.8 x 8.3 بوصات(
2

A6105 x 148 مم

)4.1 x 5.8 بوصات(
1،21،2

مم B5176 x 250 ظرف

)6.9 x 9.8 بوصات(

XX

C5 Envelope162 x 229 مم

)6.4 x 9 بوصات(

XX

مم DL110 x 220 ظرف

)4.3 x 8.7 بوصات(

XX

X1،2متاحة غيراألعمال بطاقة

22متاحة غير]x [المخصص الضوئي المسح حجم

Hagaki100 x 148 مم

)3.94 x 5.83 بوصة(

Executive184 x 267 مم

)7.3 x 10.5 بوصات(

Folio216 x 330 مم

)8.5 x 13 بوصة(

JIS B4257 x 364 مم

)10.12 x 14.33 بوصة(

JIS B5182 x 257 مم

)7.2 x 10.1 بوصات(

Letter216 x 279 مم

)8.5 x 11 بوصة(

.فقط القصيرة الحافة اتجاه من الورق هذا تحميل يتم 1
.الحجم استشعار بدون الورق حجم الورق مصدر يدعم 2
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الضوئية الماسحةADFاألبعادالورق حجم

Legal216 x 356 مم

)8.5 x 14 بوصة(

Oficio216 x 340 مم

)8.5 x 13.4 بوصة(
22

مم x 250 176 إلى مم x 162 98 منآخر ظرف

)بوصات x 9.8 6.9 إلى بوصات x 6.3 3.9 من(

XX

SRA3320 x 450 مم

)12.6 x 17.7 بوصة(

XX

Statement140 x 216 مم

)5.5 x 8.5 بوصات(

Universal89 من x 98.4 297 إلى مم x 431.8 مم

)بوصة x 17.00 11.69 إلى بوصات x 3.87 3.50 من(
22

.فقط القصيرة الحافة اتجاه من الورق هذا تحميل يتم 1
.الحجم استشعار بدون الورق حجم الورق مصدر يدعم 2

اإلنهاء وحدة من المدعومة الورق أحجام

.اإلنهاء تتطلب ال التي الطباعة لمهام حتى االفتراضية الحاوية القياسية اإلنهاء وحدة حاوية تصبح إنهاء، وحدة تثبيت عند: مالحظة

المدعومة الورق أحجام

الآتيبات إنهاء وحدة2 الفتحات تثقيب التدبيس، إنهاء وحدة حاوية1 الفتحات تثقيب التدبيس، إنهاء وحدة حاويةالدبابيس تشطيب وحدةالورق حجم

11 x 17

12 x 18115

A3X15

A4

A5114X

A611XX

ExecutiveX

Folio1X

JIS B5X

JIS B4

.الفتحات ثقب أو التدبيس أو بالتآديس، تقوم ال اإلنهاء وحدة ولآن الورق دعم يتم 1
.بتدبيسه تقوم ال لآنها فيه الفتحات وثقب الورق بتآديس تقوم اإلنهاء وحدة آانت إذا إال مدعوم الورق دعم يتم ال 2
).بوصة x 18 12.6 إلى بوصة x 11 8.27 (مم x 457.2 320 إلى مم x 279.4 210 يبلغ الورق حجم آان إذا إال الورق دعم يتم ال 3
.فيه الفتحات بثقب تقوم ال ولآنها وتدبيسه الورق بتآديس تقوم اإلنهاء وحدة آانت إذا إال الورق دعم يتم ال 4
.فيه الفتحات ثقب أو بتدبيسه تقوم ال ولآنها الورق بتآديس تقوم اإلنهاء وحدة آانت إذا إال الورق دعم يتم ال 5
.فتحتين لتثقيب إال الورق دعم يتم ال 6
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الآتيبات إنهاء وحدة2 الفتحات تثقيب التدبيس، إنهاء وحدة حاوية1 الفتحات تثقيب التدبيس، إنهاء وحدة حاويةالدبابيس تشطيب وحدةالورق حجم

Legal6

Letter

Oficio1X

SRA3131

Statement111X

Universal153

.الفتحات ثقب أو التدبيس أو بالتآديس، تقوم ال اإلنهاء وحدة ولآن الورق دعم يتم 1
.بتدبيسه تقوم ال لآنها فيه الفتحات وثقب الورق بتآديس تقوم اإلنهاء وحدة آانت إذا إال مدعوم الورق دعم يتم ال 2
).بوصة x 18 12.6 إلى بوصة x 11 8.27 (مم x 457.2 320 إلى مم x 279.4 210 يبلغ الورق حجم آان إذا إال الورق دعم يتم ال 3
.فيه الفتحات بثقب تقوم ال ولآنها وتدبيسه الورق بتآديس تقوم اإلنهاء وحدة آانت إذا إال الورق دعم يتم ال 4
.فيه الفتحات ثقب أو بتدبيسه تقوم ال ولآنها الورق بتآديس تقوم اإلنهاء وحدة آانت إذا إال الورق دعم يتم ال 5
.فتحتين لتثقيب إال الورق دعم يتم ال 6

المدعومة الورق أنواع

الطابعة تدعمها التي الورق أنواع

.منخفضة بسرعة دائمًا والبطاقات واألظرف، الشفاف، والورق الملصقات، طباعة تتم: مالحظة

x 500 2 سعة درجالورق نوع

ورقة

متعددة التغذية وحدةورقة 3000 سعة درجورقة 2500 سعة درج
االستخدامات

الجانبين على طباعة

فاخر ورق

XXXXدرج

البطاقات

ملون ورق

Custom Type )الورق نوع
)المخصص

مصقول ورق

ثقيل مصقول ورق

ثقيل ورق

XXXXالملصقات

رأسية ذو ورق

خفيف ورق

.ببعض بعضه الورق التصاق لمنع ورقة 20 تتعدى ال دفعات في اطبع 1
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x 500 2 سعة درجالورق نوع

ورقة

متعددة التغذية وحدةورقة 3000 سعة درجورقة 2500 سعة درج
االستخدامات

الجانبين على طباعة

العادي الورق

مسبًقا مطبوعة

تدويره معاد

XXXXخشن ظرف

خشن قطن

1XXXXالشفاف الورق

XXXXXالفينيل ملصقات

.ببعض بعضه الورق التصاق لمنع ورقة 20 تتعدى ال دفعات في اطبع 1

الضوئية الماسحةADFالورق نوع

فاخر ورق

درج

البطاقات

ملون ورق

Custom Type )المخصص الورق نوع(

مصقول ورق

ثقيل مصقول ورق

ثقيل ورق

الملصقات

رأسية ذو ورق

خفيف ورق

العادي الورق

مسبًقا مطبوعة

تدويره معاد

خشن ظرف

خشن قطن

1الشفاف الورق

الفينيل ملصقات

.ببعض بعضه الورق التصاق لمنع ورقة 20 تتعدى ال دفعات في اطبع 1
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اإلنهاء وحدة تدعمها التي الورق أنواع

الآتيبات إنهاء وحدةالفتحات تثقيب التدبيس، إنهاء وحدةالدبابيس تشطيب وحدةالورق نوع

الفتحات تثقيبالتدبيسإنهاء بدونالتدبيسإنهاء بدون

فاخر ورق

XXXالبطاقات

Xمصقول ورق

XXXثقيل مصقول ورق

XXXXالملصقات

العادي الورق

تدويره معاد

1XXXXالشفاف الورق

XXXXXXالفينيل ملصقات

XXXXدرج

XXXXخشن ظرف

رأسية ذو ورق

مسبًقا مطبوعة

ملون ورق

خفيف ورق

XXXXثقيل ورق

XXXXخشن قطن

Custom Type )المخصص الورق نوع(

.ببعض بعضه الورق التصاق لمنع ورقة 20 تتعدى ال دفعات في اطبع 1

المدعومة الورق أوزان

تغذية وحدةورقة 3000 سعة درجورقة 2500 سعة درجورقة x 500 2 سعة درجورقة 550 سعة قياسي درجالورق نوع

التغذية وحدة

)رطًال 68–16( 2م/جم 256–60العادي الورق

)رطًال 68–16( 2م/جم 256–60مصقول ورق

)رطًال 68–16( 2م/جم 256–60البطاقات

)رطًال 68–16( 2م/جم 256–60متاحة غيرمتاحة غيرمتاحة غيرمتاحة غيرالملصقات

)رطًال 68–20( 2م/جم 256–75متاحة غيرمتاحة غيرمتاحة غيرمتاحة غيراألظرف
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CS820و Lexmark C6160 الوظائف المتعددة والطابعات الطابعات
XC6152و CX860و CX827و CX825و CX820و CS827و
XC8163و XC8160و XC8155و XC6153و

.وأوزانها وأنواعها تدعمها التي الورق وأحجام واالختيارية القياسية الورق مصادر حول معلومات التالية الجداول تقدم

.المطلوب للحجم واألقرب األآبر الورق حجم حدد بالقائمة، المدرجة غير الورق ألحجام بالنسبة: مالحظة

المدعومة الورق أحجام

المدعومة المدخالت أحجام

سعة الورق درجاألبعادالورق حجم

ورقة 550

سعة الورق درج

ورقة 2200

درج

األظرف

التغذية وحدة

1األغراض متعددة

الطباعة

الجانبين على

ADF

3 x 576.2 x 127 مم

)3 x 5 بوصات(

XXXXX

4 x 6101.6 x 152.4 مم

)4 x 6 بوصات(

XXXXX

A4210 x 297 مم

)8.3 x 11.7 بوصة(

X

A5 210العرضي االتجاه في x 148 مم

)8.3 x 5.8 بوصات(

XX

A5 2148الطولي االتجاه في x 210 مم

)5.8 x 8.3 بوصات(

XX

.تلقائًيا الحجم استشعار هذا الورق مصدر يدعم ال 1
.ورقة 550 سعة االختيارية القياسية الورق أدراج في" عام "آـ الطولي االتجاه في A5 مقاس الورق عن اإلبالغ يتم 2
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سعة الورق درجاألبعادالورق حجم

ورقة 550

سعة الورق درج

ورقة 2200

درج

األظرف

التغذية وحدة

1األغراض متعددة

الطباعة

الجانبين على

ADF

A6105 x 148 مم

)4.1 x 5.8 بوصات(

XXX

)بوصات 8.5 (مم 215.9: عرض أقصىشعار

)بوصة 52 (مم 1320.8: طول أقصى

XXXXX

Executive184.2 x 266.7 مم

)7.3 x 10.5 بوصات(

XX

Folio215.9 x 330.2 مم

)8.5 x 13 بوصة(

X

JIS B5182 x 257 مم

)7.2 x 10.1 بوصات(

XX

Legal215.9 x 355.6 مم

)8.5 x 14 بوصة(

X

Letter215.9 x 279.4 مم

)8.5 x 11 بوصة(

X

Oficio216 x 340 مم

)8.5 x 13.4 بوصة(

X

Statement139.7 x 215.9 مم

)5.5 x 8.5 بوصات(

XX

Universal

إلى مم x 148 139.7 من
215.9 x 355.6 مم

إلى بوصات x 5.8 5.5 من(
8.5 x 14 بوصة(

XXXXX

Universal76.2 من x 127 229 إلى مم x 359.9 مم

)بوصة x 14.2 9 إلى بوصات x 5 3 من(

XXX

Universal98.4 من x 162 176 إلى مم x 250 مم

إلى بوصات x 6.4 3.9 من(
6.9 x 9.8 بوصات(

XXXXX

Universal210 من x 215.9 210 إلى مم x 1321 مم

إلى بوصات x 8.5 8.27 من(
8.27 x 52 بوصة(

XXXXX

مم x 190.5 3/498 7 ظرف

)3.9 x 7.5 بوصات(

XXXX

مم x 225.4 998.4 ظرف 

)3.86 x 8.9 بوصات(

XXXX

مم x 241.3 10104.8 ظرف 

)4.1 x 9.5 بوصات(

XXXX

مم B5176 x 250 ظرف

)6.9 x 9.8 بوصات(

XXXX

.تلقائًيا الحجم استشعار هذا الورق مصدر يدعم ال 1
.ورقة 550 سعة االختيارية القياسية الورق أدراج في" عام "آـ الطولي االتجاه في A5 مقاس الورق عن اإلبالغ يتم 2
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سعة الورق درجاألبعادالورق حجم

ورقة 550

سعة الورق درج

ورقة 2200

درج

األظرف

التغذية وحدة

1األغراض متعددة

الطباعة

الجانبين على

ADF

مم C4229 x 324 ظرف

)9 x 13 بوصة(

XXXXX

مم C5162 x 229 ظرف

)6.4 x 9 بوصات(

XXXX

مم DL110 x 220 ظرف

)4.3 x 8.7 بوصات(

XXXX

مم x 359.9 229 إلى مم x 162 98.4 منآخر ظرف

إلى بوصات x 6.4 3.9 من(
9 x 14.2 بوصة(

XXXXX

.تلقائًيا الحجم استشعار هذا الورق مصدر يدعم ال 1
.ورقة 550 سعة االختيارية القياسية الورق أدراج في" عام "آـ الطولي االتجاه في A5 مقاس الورق عن اإلبالغ يتم 2

المدعومة المخرجات أحجام

قياسياألبعادالورق حجم

الحاوية

1المواضع المتعددة الفتحات وتثقيب التدبيس إنهاء وحدةالدبابيس تشطيب وحدة

تثقيبالتدبيسإزاحةالتدبيسإزاحة

الفتحات

ذات البريد علبة

الحاويتين

3 x 576.2 x 127 مم

)3 x 5 بوصات(

XXXX

4 x 6101.6 x 152.4 مم

)4 x 6 بوصات(

XXXX

A4210 x 297 مم

)8.3 x 11.7 بوصة(

A5 210العرضي االتجاه في x 148 مم

)8.3 x 5.8 بوصات(

XX

A5 2148الطولي االتجاه في x 210 مم

)5.8 x 8.3 بوصات(

XXX

A6105 x 148 مم

)4.1 x 5.8 بوصات(

XXXXX

Executive184.2 x 266.7 مم

)7.3 x 10.5 بوصات(

X

Folio215.9 x 330.2 مم

)8.5 x 13 بوصة(

JIS B5182 x 257 مم

)7.2 x 10.1 بوصات(

X

Legal215.9 x 355.6 مم

)8.5 x 14 بوصة(

X

.XC8100و CX860و CX825 الفئة من الُطرز إال الخيار هذا يدعم ال 1
.ورقة 550 سعة االختيارية القياسية الورق أدراج في" عام "آـ الطولي االتجاه في A5 مقاس الورق عن اإلبالغ يتم 2
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قياسياألبعادالورق حجم

الحاوية

1المواضع المتعددة الفتحات وتثقيب التدبيس إنهاء وحدةالدبابيس تشطيب وحدة

تثقيبالتدبيسإزاحةالتدبيسإزاحة

الفتحات

ذات البريد علبة

الحاويتين

Letter215.9 x 279.4 مم

)8.5 x 11 بوصة(

Oficio216 x 340 مم

)8.5 x 13.4 بوصة(

Statement139.7 x 215.9 مم

)5.5 x 8.5 بوصات(

XXX

Universal

إلى مم x 148 139.7 من
215.9 x 359.9 مم

إلى بوصات x 5.8 5.5 من(
8.5 x 14.2 بوصة(

XXXXX

Universal76.2 من x 127 229 إلى مم x 359.9 
مم

)بوصة x 14.2 9 إلى بوصات x 5 3 من(

XXXX

Universal98.4 من x 162 176 إلى مم x 250 مم

إلى بوصات x 6.4 3.9 من(
6.9 x 9.8 بوصات(

XXXXXX

Universal210 من x 215.9 210 إلى مم x 1321 
مم

إلى بوصات x 8.5 8.27 من(
)8.27 x 52 بوصة(

XXXXXX

مم x 190.5 3/498 7 ظرف

)3.9 x 7.5 بوصات(

XXXXXX

مم x 225.4 998.4 ظرف 

)3.86 x 8.9 بوصات(

XXXXXX

مم x 241.3 10104.8 ظرف 

)4.1 x 9.5 بوصات(

XXXXXX

مم B5176 x 250 ظرف

)6.9 x 9.8 بوصات(

XXXXXX

مم C4229 x 324 ظرف

)9 x 13 بوصة(

XXXXXX

مم C5162 x 229 ظرف

)6.4 x 9 بوصات(

XXXXXX

مم DL110 x 220 ظرف

)4.3 x 8.7 بوصات(

XXXXXX

 x 359.9 229 إلى مم x 162 98.4 منآخر ظرف
مم

إلى بوصات x 6.4 3.9 من(
)9 x 14.2 بوصة(

XXXXXX

.XC8100و CX860و CX825 الفئة من الُطرز إال الخيار هذا يدعم ال 1
.ورقة 550 سعة االختيارية القياسية الورق أدراج في" عام "آـ الطولي االتجاه في A5 مقاس الورق عن اإلبالغ يتم 2
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المدعومة الورق أنواع

المدعومة المدخالت أنواع

.منخفضة بسرعة دائًما والبطاقات واألظرف، الملصقات، طباعة تتم: مالحظة

سعة درجالورق نوع

ورقة 550

سعة درج

ورقة 2200

درج

األظرف

التغذية وحدة

األغراض متعددة

الطباعة

الجانبين على

ADF

Xالعادي الورق

21XX1X البطاقات

Xتدويره معاد

XXمصقول ورق

XXثقيل مصقول ورق

XXXXالملصقات

XXXXالفينيل ملصقات

Xفاخر ورق

XXXXدرج

XXXXخشن ظرف

XXXXXشفاف ورق

Xرأسية ذو ورق

Xمسبًقا مطبوعة

Xملون ورق

Xخفيف ورق

Xثقيل ورق

Xخشن قطن

.البطاقات وزن من 2م/جم 176 إلى يصل ما الورق هذا مصدر يدعم 1
.ورقة 550 سعة القياسي الدرج باستخدام واحد وجه على الطباعة في إال 2م/جم 176 عن وزنها يزيد التي البطاقات دعم يتم ال 2

المدعومة المخرجات أنواع

*المواضع المتعددة الفتحات وتثقيب التدبيس إنهاء وحدةالدبابيس تشطيب وحدةالورق نوع

قياسية حاوية)تدبيس( Stapleإزاحةإنهاء بدون

العادي التآديس(

)واألوفست

ذات البريد علبة

الحاويتين

التدبيس

وتثقيب

الفتحات

العادي الورق

.XC8100و CX860و CX825 الطابعة ُطرز إال الخيار هذا يدعم ال *
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*المواضع المتعددة الفتحات وتثقيب التدبيس إنهاء وحدةالدبابيس تشطيب وحدةالورق نوع

قياسية حاوية)تدبيس( Stapleإزاحةإنهاء بدون

العادي التآديس(

)واألوفست

ذات البريد علبة

الحاويتين

التدبيس

وتثقيب

الفتحات

XXXالبطاقات

XXXXشفاف ورق

تدويره معاد

XXمصقول ورق

XXثقيل مصقول ورق

XXXXالملصقات

XXXXالفينيل ملصقات

فاخر ورق

XXXدرج

XXXخشن ظرف

رأسية ذو ورق

مسبًقا مطبوعة

ملون ورق

خفيف ورق

ثقيل ورق

خشن قطن

.XC8100و CX860و CX825 الطابعة ُطرز إال الخيار هذا يدعم ال *

المدعومة الورق أوزان

االستخدامات متعددة التغذية وحدةاألظرف درجورقة 2200 سعة درجورقة 550 سعة قياسي درجالورق نوع

)رطًال 47-16( 2م/جم 176-60متاحة غير)رطًال 32-16( 2م/جم 120-360)رطًال 47–16( 2م/جم 176–1.260عادي ورق

)رطًال 28-24( 2م/جم 105-90متاحة غيرمتاحة غيرمتاحة غيرالشعارات ورق

)رطًال 120-60( 2م/جم 176-88متاحة غيرمتاحة غير)رطًال 120-60( 2م/جم 176-88مصقول ورق

)رطًال 120-90( 2م/جم 176-163متاحة غيرمتاحة غير)رطًال 192-60( 2م/جم 300-88البطاقات

.الجانبين على الطباعة في األقل على) رطًال 24( 2م/جم 90 يزن الذي التحبب قصير الورق دعم يتم 1
.الجانبين على الطباعة في األقل على) رطًال 32–20( 2م/جم 120–75 يزن الذي تدويره الُمعاد الورق دعم يتم 2
.الجانبين على الطباعة في أيًضا مدعوم الورق وزن 3
.رطًال 24 يبلغ% 100 بنسبة قطني بمحتوى السندات ورق لوزن األقصى الحد 4
.القطن من% 25 نسبة على رطًال 28 بوزن األظرف محتوى يقتصر 5
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االستخدامات متعددة التغذية وحدةاألظرف درجورقة 2200 سعة درجورقة 550 سعة قياسي درجالورق نوع

)رطًال 59-53( 2م/جم 220-199متاحة غيرمتاحة غير)رطًال 192-60( 2م/جم 300-88الملصقات

–16( 2م/جم 105–60متاحة غيرمتاحة غيراألظرف
5 ،4)رطًال 28

)رطًال 28-16( 2م/جم 60-105

.الجانبين على الطباعة في األقل على) رطًال 24( 2م/جم 90 يزن الذي التحبب قصير الورق دعم يتم 1
.الجانبين على الطباعة في األقل على) رطًال 32–20( 2م/جم 120–75 يزن الذي تدويره الُمعاد الورق دعم يتم 2
.الجانبين على الطباعة في أيًضا مدعوم الورق وزن 3
.رطًال 24 يبلغ% 100 بنسبة قطني بمحتوى السندات ورق لوزن األقصى الحد 4
.القطن من% 25 نسبة على رطًال 28 بوزن األظرف محتوى يقتصر 5

المدعومة البطاقات

التحبب اتجاهالورق نوع
الورق وزن

الجانبين على طباعةاالستخدامات متعددة التغذية وحدةورقة 550 سعة اختياري درجالقياسي الدرج

Bristol ورق
فهرس

)رطًال 90( 2م/جم 163)رطًال 90( 2م/جم 163)رطًال 90( 2م/جم 163)رطًال 166( 2م/جم 300التحبب طول

)أرطال 110( 2م/جم 199)أرطال 110( 2م/جم 199)أرطال 110( 2م/جم 199)رطًال 166( 2م/جم 300التحبب قصير

)رطل 100( 2م/جم 163)رطل 100( 2م/جم 163)رطل 100( 2م/جم 163)رطًال 184( 2م/جم 300التحبب طولبطاقة

)رطًال 125( 2م/جم 203)رطًال 125( 2م/جم 203)رطًال 125( 2م/جم 203)رطًال 184( 2م/جم 300التحبب قصير

)رطًال 65( 2م/جم 176)رطًال 65( 2م/جم 176)رطًال 65( 2م/جم 176)أرطال 110( 2م/جم 300التحبب طولغطاء

)رطًال 80( 2م/جم 218)رطًال 80( 2م/جم 218)رطًال 80( 2م/جم 218)أرطال 110( 2م/جم 300التحبب قصير

المدعومة الملصقات

النعومةالُسمكالوزنوالطول العرضالملصق نوع

مم 216 × 76الورق
أ)بوصات 8.5 × 3(

2م/جم 180 إلى يصل

)رطًال 48(
مم 0.13-0.20

)بوصات 0.005-0.0008(
بشيفلد 300–50

2م/جم 180 إلى يصلمزدوج ويب

)رطًال 48(

2م/جم 220 إلى يصلبوليستر

)رطًال 59(

2م/جم 300 إلى يصلفينيل

)رطًال 92(

2م/جم 175 إلى تصلمتاحة غيرالمتآاملة النماذج

جـ)رطًال 47(
متاحة غيرمتاحة غير

األدراج في المدعومة الملصقات لحجم األدنى الحد يبلغ). بوصات 5 × 3 (مم 124 × 76 األغراض متعددة التغذية وحدة في المدعومة الملصقات لحجم األدنى الحد يبلغ أ
).بوصات 8.3 × 5.8 (مم 210 × 148 واالختيارية القياسية

.الطباعة جودة تدهور إلى شيفلد 300 من األعلى الدرجة ذات الوسائط استخدام يؤدي قد. المثالية الدرجة هي شيفلد 50 ب
.األسطر ثنائية الطباعة في فقط مدعوم الوزن جـ
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الرأسية ذي الورق اتجاه

الورق اتجاهالمطبوع الجانبالطباعةالمصدر

نحو العلوية الحافة توجيه مع الورق بتحميل قمألعلى الوجهواحد وجه على الطباعةاألدراج
.للدرج األيسر الجانب

نحو العلوية الحافة توجيه مع الورق بتحميل قمألسفل الوجهالجانبين على
.للدرج األيمن الجانب

في أوًال العلوية الحافة إدخال مع الورق حمِّلألسفل الوجهواحد وجه على الطباعةاالستخدامات متعددة التغذية وحدة
.الطابعة

في أخيًرا العلوية الحافة إدخال مع الورق حمِّلألعلى الوجهالجانبين على
.الطابعة

:مالحظات

.للدرج األيمن الجانب نحو العلوية الحافة توجيه مع ألسفل وجهه يآون بحيث الورق بتحميل قم اإلنهاء، تتطلب التي واحد وجه على الطباعة مهام إلى بالنسبة•
.الطابعة في أخيًرا العلوية الحافة إدخال مع ألعلى وجهه يآون بحيث الورق بتحميل قم األغراض، متعددة التغذية وحدة إلى بالنسبة

.للدرج األيسر الجانب نحو العلوية الحافة توجيه مع ألعلى وجهه يآون بحيث الورق بتحميل قم اإلنهاء، تتطلب التي الوجهين على الطباعة مهام إلى بالنسبة•
.الطابعة في أوًال العلوية الحافة إدخال مع ألسفل وجهه يآون بحيث الورق بتحميل قم األغراض، متعددة التغذية وحدة إلى بالنسبة

CS720و Lexmark C4150 الوظائف المتعددة والطابعات الطابعات
XC4140و CX727و CX725و CS728و CS727و CS725و
XC4153و XC4150و XC4143و

.وأوزانها وأنواعها تدعمها التي الورق وأحجام واالختيارية القياسية الورق مصادر حول معلومات التالية الجداول تقدم

.المطلوب للحجم واألقرب األآبر الورق حجم حدد بالقائمة، المدرجة غير الورق ألحجام بالنسبة: مالحظة
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المدعومة الورق أحجام

سعة درجاألبعادالورق حجم

األظرف

التغذية وحدة

*األغراض متعددة

الطباعة

الجانبين على

ADF

A4210 x 297 مم

)8.3 x 11.7 بوصة(

مم x 148 210الطويلة الحافة من A5 ورق

)8.3 x 5.8 بوصات(

X

مم x 210 148القصيرة الحافة من A5 ورق

)5.8 x 8.3 بوصات(

A6105 x 148 مم

)4.1 x 5.8 بوصات(

)بوصات 8.5 (مم 215.9: عرض أقصىشعار

)بوصة 52 (مم 1320.8: طول أقصى

XXX

Executive184.2 x 266.7 مم

)7.3 x 10.5 بوصات(

Folio215.9 x 330.2 مم

)8.5 x 13 بوصة(

JIS B5182 x 257 مم

)7.2 x 10.1 بوصات(

Legal215.9 x 355.6 مم

)8.5 x 14 بوصة(

Letter215.9 x 279.4 مم

)8.5 x 11 بوصة(

Oficio215.9 x 340 مم

)8.5 x 13.4 بوصة(

Statement139.7 x 215.9 مم

)5.5 x 8.5 بوصات(

Universal
مم x 355.6 215.9 إلى مم x 148 105 من

)بوصة x 14 8.5 إلى بوصات x 5.83 4.13 من(

X

Universal76.2 من x 127 215.9 إلى مم x 355.6 مم

)بوصة x 14 8.5 إلى بوصات x 5 3 من(

XXX

مم x 190.5 3/498.4  7 ظرف

)3.9 x 7.5 بوصات(

XXX

مم x 225.4 998.4 ظرف 

)3.86 x 8.9 بوصات(

XXX

مم x 241.3 10104.8 ظرف 

)4.1 x 9.5 بوصات(

XX

مم B5176 x 250 ظرف

)6.9 x 9.8 بوصات(

XX

.تلقائًيا الحجم استشعار هذا الورق مصدر يدعم ال *
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سعة درجاألبعادالورق حجم

األظرف

التغذية وحدة

*األغراض متعددة

الطباعة

الجانبين على

ADF

مم C5162 x 229 ظرف

)6.4 x 9 بوصات(

XX

مم DL110 x 220 ظرف

)4.3 x 8.7 بوصات(

XX

Monarch98.4 x 190.5 مم

)3.9 x 7.5 بوصات(

XXX

مم x 250 176 إلى مم x 162 98.4 منآخر ظرف

)بوصات x 9.84 6.93 إلى بوصات x 6.38 3.87 من(

XXX

.تلقائًيا الحجم استشعار هذا الورق مصدر يدعم ال *

المدعومة الورق أنواع

.منخفضة بسرعة دائًما والبطاقات واألظرف، الملصقات، طباعة تتم: مالحظة

ADFاالستخدامات متعددة التغذية وحدةورقة 550 سعة درجالورق نوع

العادي الورق

Xبطاقات

تدويره معاد

Xمصقول ورق

Xثقيل مصقول ورق

Xالعناوين ورق

VinylX العناوين ورق

فاخر ورق

Xظرف

Xخشن ظرف

XXXشفاف ورق

رأسية ذو ورق

مسبًقا مطبوعة

ملون ورق

خفيف ورق

ثقيل ورق

Custom Type )المخصص الورق نوع(
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المدعومة الورق أوزان

الورق وزنالورق نوع

)رطًال 24-20( 2م/جم 90,3-75العادي الورق

)رطًال 120–60 بوزن آتاب( 2م/جم 176–88مصقول ورق

)رطًال 65–60 بوزن غالف (محبب طويل 2م/جم 176–162

)رطًال 28–24,1 بوزن سندات ورق (محبب طويل 2م/جم 105–90,3ثقيل ورق

)أرطال 110 (محبب طويل 2م/جم 199 إلى يصل ماالبطاقات

)رطًال 80 (محبب قصير 2م/جم 218 إلى يصل ما

)رطًال 58( 2م/جم 218العناوين ورق

)سندات ورق رطًال 28–16( 2م/جم 105–60األظرف

الدرج تعبئة خط معلومات
عدد في التحآم طريق عن األداء تحسين يمآن. بموثوقية وتغذيتها والبطاقات الورقية الملصقات التقاط األحيان بعض في الصعب من يآون قد للبنية، وفًقا

وسائط أي تحميل عدم يجب. الورق لتعبئة األقصى الحد مؤشر هو المتصل الخط. الدرج في للتعبئة خطان يوجد. الدرج في تحميلها يتم التي الوسائط ورقات
أي مالحظة حالة في استخدامه يجب. البديل الورق تعبئة مؤشر فهو المتقطع الخط أما. الورق انحشار حاالت فستحدث وإال الخط هذا يتجاوز بما الدرج في

فقم آامل، بشآل الدرج تعبئة عند للورق انحشار حاالت حدثت إذا. والبطاقات الملصقات ذلك في بما الخاصة، الوسائط مع الموثوقية أو التغذية في مشاآل
.فقط البديل الورق تعبئة مؤشر حتى الخاصة الوسائط بتعبئة

المدعومة البطاقات

الورق وزنالتحبب اتجاهالورق نوع

)أرطال 110( 2م/جم 199التحبب طولفهرس Bristol ورق

)أرطال 110( 2م/جم 199التحبب قصير

)رطل 100( 2م/جم 163التحبب طولبطاقة

)رطًال 125( 2م/جم 203التحبب قصير

)رطًال 65( 2م/جم 176التحبب طولغطاء

)رطًال 80( 2م/جم 218التحبب قصير
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المدعومة الملصقات

النعومةالُسمكالوزنوالطول العرضالملصق نوع

مم 216 × 76الورق
*)بوصات 8.5 × 3(

مم 0.20-0.13)رطًال 58( 2م/جم 218
)بوصات 0.005-0.0008(

†شيفلد 50-300

فينيل

في المدعومة الملصقات لحجم األدنى الحد يبلغ). بوصات 5 × 3 (مم 124 × 76 األغراض متعددة التغذية وحدة في المدعومة الملصقات لحجم األدنى الحد يبلغ *
).بوصات 8.3 × 5.8 (مم 210 × 148 واالختيارية القياسية األدراج

.الطباعة جودة تدهور إلى شيفلد 300 من األعلى الدرجة ذات الوسائط استخدام يؤدي قد. المثالية الدرجة هي شيفلد  50 †

.الشهر في ملصق 1500 بحوالي فقط، آلخر حين من باالستخدام الملصقات طباعة قّيد: مالحظة

الرأسية ذي الورق اتجاه

الورق اتجاهالمطبوع الجانبالطباعةالمصدر

.الدرج من األمامي الجزء نحو العلوية الحافة توجيه مع الورق بتحميل قمألعلى الوجهواحد وجه على الطباعةاألدراج

.الدرج من الخلفي الجزء نحو العلوية الحافة توجيه مع الورق بتحميل قمألسفل الوجهالجانبين على

.الطابعة في أوًال العلوية الحافة إدخال مع الورق حمِّلألسفل الوجهواحد وجه على الطباعةاالستخدامات متعددة التغذية وحدة

.الطابعة في أخيًرا العلوية الحافة إدخال مع الورق حمِّلألعلى الوجهالجانبين على
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القاموس

.الدرج من المادة من ورقة التقاط في تساعد التي البآرةااللتقاط أسطوانة

النهائية المقوى الورق طبقة ُتعد. العتيقة النهائية والطبقات البيض قشر تشبه خشن سطح ذات نهائية طبقةالمقوى الورق إنهاء
.للحبر جيًدا نفاًذا يوفر مما نسبًيا، ماصة

)للضغط الحساسة المادة (الملصق غالف مادة في المقصوصة القوالب أو الثقوب بطول صغيرة مناطقاألربطة
والقوالب الثقوب من التمزق ومنع النموذج استقرار على األربطة تساعد. قصها يتم ال البطاقات، في أو

.المقصوصة

.الدرج من المادة من واحدة ورقة إلزالة الطابعة بها تقوم التي الميآانيآية الحرآةااللتقاط

بخالف ما شيء في الطابعة عبر الورق تحرك بسبب الورقة حافة إلى بالنسبة المطبوعة الخطوط ميلاالنحراف
.المستقيم المسار

.الحادة غير القطع سآين بسبب التحويل خالل الورق حافة انثناءاالنقالب

.ثنيها عند المثقوبة المادة تجعدالبروز

التحبب ويشير. الورقة بعرض األلياف سير إلى القصير التحبب يشير. الطباعة مادة في األلياف اتجاهالتحبب
.الورقة بطول األلياف سير إلى الطويل

يتضمن. محددة لتطبيقات مصممة مقصوصة ورقية منتجات إلى األساسي المخزون تحول التي العمليةالتحويل
واألغلفة األحبار ووضع القوالب وقص المخزون، وثقب الحجم، حسب األساسي المخزون قص التحويل
.العلوية

.مًعا ليتماسك ليتراآب؛ مرصوص؛ بشآل بعض مع بعضه ليتناسبالتداخل

التصوير باسم أيًضا ُيعرف. األساسية المادة سطح فوق الحبر تصميم أو صورة ترفع التي الطباعة عمليةالحراري التصوير
.الآهربائي الحراري

.الطباعة عملية أثناء الظهارة عن الملصقات تقشرالتطّبق

.الطابعة عبر وتحرآه الورق درج من المخزون خروج آيفيةالتغذية

.اإلخراج حاوية في الورق تآديس آيفيةالتآديس

"الليزر ثقوب"العبارة أيًضا راجع. التمزق لتسهيل ثقبها يتم التي جًدا الصغيرة الفتحات أو الثقوب من خطالثقب
.140 الصفحة على

.140 الصفحة على" الليزر ثقوب"العبارة انظرالصغر بالغة الثقوب

.أوًال بالطابعة الورق مسار تدخل التي الطباعة مادة حافةاألمامية الحافة

يتمتع الذي أو جًدا الثقيل المخزون على بالطباعة عادًة تتعلق. المطبوعة الصورة حول سوداء بقع ظهورالرش
.الحبر لمسحوق طارد بسطح

.وصقله الورق سطح لتنعيم التصنيع خالل المعدنية األسطوانات عبر الورق نقل عمليةالصقل

المادة" تآوي "مضغوط قطن وأسطوانات ومصقولة مسّخنة فوالذية أسطوانات عبر الورق فيها يمر عمليةالفائق الصقل
.ومصقولة اللمعان عالية نهائية طبقة لتقديم

.الطباعة مادة على ولصقه الحبر مسحوق بإذابة الطابعة فيها تقوم التي العمليةالصهر

القص عمليات تخترق ال. الورق على فردية ملصقات لتشآيل) الغالف مخزون (المادة قص: الملصقاتالمقصوص القالب
تمتد قد. المخزون في المطلوبة األشآال إلنشاء القوالب باستخدام تتم قص عمليات: البطاقات. البطانة
.139 الصفحة على" األربطة"العبارة أيًضا راجع. بالآامل المخزون إلى تمتد ال أو القص عمليات

تشتمل ربما. البطانة إلى القص هذا يمتد ال. بينية إضافية مناطق أي بدون بعض، مع بعضه متساطح قصالتناآبي القص
.ُمزالة حافة مصفوفة على تشتمل ال أو التناآبي القص ملصقات

ورقية منتجات إلى ويحولونه الُمصنِّعة الشرآة من األساسي المخزون يتلقون الذين الطباعة مواد موّردوالمحولون
.مقصوصة
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تلك هي المآشوفة المصفوفة. الملصقات حول المقصوصة القوالب مخزون من الضرورية غير األجزاءالمصفوفة
.البطانة من الملصقات تقشير لتسهيل إزالتها تتم التي

.الطابعة تلوث يسبب أن يمآن مما الملصقات، عن بعيًدا الالصق انتقالالنضح

.الملصقات مخزون أو الورق من) صفحة (واحدة قطعةالمقصوصة الورقة

.المعينة المادة لهذه القياسي بالحجم المخزون أو األوراق من معين لعدد باألرطال الوزناألساسي الوزن

.الطباعة عملية أثناء الملصق تقشر مقاومة على الالصق قدرةتحرير

عملية أثناء التآديس من الورقة فصل على الطابعة يساعد الذي الورق درج زاوية في المعدني اللسانالزاوية ترس
.االلتقاط

يشتمل. بارزة صور ماآينة باستخدام تصميم أو صورة دمغ طريق عن األساسية المادة سطح رفع عمليةالبارزة الصور تشآيل
ضغط يتم الجهاز، عبر الطباعة مادة مرور وأثناء. السطح على مرتفعة صورة ذات أسطوانة على الجهاز
.140 الصفحة على" الغائرة الصور تشآيل"العبارة أيًضا راجع. المادة على الصورة

على" البارزة الصور تشآيل"العبارة أيًضا راجع. البطاقات أو الملصق سطح على صورة ضغط عمليةالغائرة الصور تشآيل
.140 الصفحة

ومقاومة األوفست طباعة جودة مستويات تحسن التي) خارجًيا أو داخلًيا (الورق على الموضوعة اإلضافاتالحجم تغيير
.السوائل

.للبطانة الخلفي الجانب عبر قص عمليات. الخطية القص عمليات أو الخلفية الشقوق باسم أيًضا ُتعرفالخلفية تقسيمات
.الالصق تلوث احتمالية من الخلفية الشقوق تزيد

تلوث يسبب قد الذي األمر الصهر، وحدة مجموعة أو بالطابعة االلتقاط آلية إلى النموذج من الحبر نقلالحبر تلوث
.الطابعة

.الصمغ تلوث باسم أيًضا ُيعرف. الطابعة تلوث يسبب أن يمآن مما الملصق، عن بعيًدا الالصق انتقالالالصق تلوث

تسبب وال ومخلفاته الورق غبار من القليل تخرج التي) البوصة في ثقًبا 30 إلى 20 (الصغيرة الثقوبالليزر ثقوب
.البيانات ثقوب أو الصغر بالغة الثقوب باسم أيًضا ُتعرف. عادًة التداخل

تضع التي الطابعات بخالف (الورق مسار عبر الورق لتغذية ثابًتا مرجًعا تستخدم التي للطابعات بالنسبةالتشغيل حافة
إدارتها تتم والتي األجهزة مرجع بجوار الموضوعة الطباعة مادة حافة تمثل ،)المسار وسط في الورق

من اليسرى الحافة هي التشغيل حافة تآون ،Lexmark طابعات لمعظم بالنسبة. الطابعة في بالبآرات
.الطولية الصفحة

.المطبوعة الورقة على الحبر مسحوق اللتصاق النوعي القياسالصهر درجة

.والصلب السائل من آل بخصائص يتسمالسائل شبه

أيًضا ُيعرف. الملصقات حافة بطول الصقة مناطق بأي يسمح ال. فقط المحددة المناطق في الالصق وضعالمنطقة طالء
.الشريط وطالء والفاصل الجاف، المتراآب والطرف النمط، وطالء المنقوش، الالصق باسم

.عادًة بالرطوبة يرتبط المادة حافة على انحناء أو تمّوجطي

.الملصق وبطانة الغالف مخزون من آًال تخترق التي القص عملياتالسندان قص عمليات

ومستقيمة مسّطحة واالستمرار نفسها دعم على المادة قدرة مدى إلى تشير. العمود قوة باسم أيًضا ُتعرفاألشعة قوة
.الطباعة عملية أثناء

.البطانة عن فصله قبل الملصق بها يتمتع التي االحتجاز، قوة أو قوة، أقصىالسحب قوة

.الالصق تماسك قوةالقص قوة

ألنواع الالزمة االلتقاط قوة بضبط للطابعة تسمح موازنة نابض بواسطة معلقة بالمسننات ُتدار التقاط ذراعااللتقاط بآرة مجموعة
.تلقائًيا الطباعة مواد من مختلفة

غالفه في الورق اترك. الورق وتغذية الطباعة جودة من آل على تؤثر التي الورق، في الرطوبة آميةMoisture محتوى
الرطوبة لتغيرات الورق تعرض من الحد إلى بذلك القيام يؤدي. الستخدامه جاهًزا تآون أن إلى األصلي
.الورق تتلف أن يمآن التي
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المعالج الخشب لب من جودة األعلى الجاف التصوير ورق صناعة تتم. الورق تصنيع في المستخدمة المادةاأللياف محتوى
تغذية مشاآل من يقلل مما الثبات من عالية درجة للورق يوفر المحتوى هذا. بالمئة 100 بنسبة آيميائًيا
تؤدي أن يمآن بخصائص القطن مثل ألياف على يحتوي الذي الورق يتمتع. أفضل طباعة وجودة الورق
.الورق تغذية عملية تدهور إلى

.المثقوبة والمناطق المقصوصة القوالب على للضغط الحساسة المادة بأعلى توجد الالصق من صغيرة قطعالقص مخلفات
.الالصق قص بقوة وتتعلق الحادة غير الشفرة على مؤشرات القص مخلفات ُتعد

.األحبار تجفيف في للمساعدة الطباعة عمليات بعض خالل وضعه يتم مسحوقاألوفست مسحوق

.المطبوعة الصورة إلنشاء الطباعة مادة أو بالورقة تلتصق التي المادةالحبر مسحوق

في بما الملصقات، حول المقصوصة القوالب مخزون من ضروري غير جزء على تشتمل التي الملصقاتالآلية األشرطة مصفوفة
.الظهارة من الملصقات تقشير لتسهيل إزالته تتم الذي الملصقات، بين الجزء ذلك

.المقصوص للورق الخارجية بالحافة المحيطة المنطقة من إزالته تمت بجزء مزودة ملصقاتالمآشوفة الحافة مصفوفة

المواد أو القديمة المواد في هذا يحدث ما عادًة. الغالف إلى للخارج الالصق أو الرآيزة من المواد انتقالالزيت نزف
.والنزف والنزيف النفاذ، باسم أيًضا ُتعرف. الحرارة درجة في شديدة لتغيرات تتعرض التي

بشآل بالورق يندمج ال الحبر مسحوق فإن الخشونة، شديد الورق آان إذا. الطباعة مادة نعومة درجةنعومة
تغذية مشاآل يسبب أن فيمآن النعومة، شديد الورق آان إذا. الطباعة جودة رداءة إلى يؤدي مما صحيح،
.نعومة األآثر الورق إلى األقل القيم وتشير الشيفلد؛ بنقاط النعومة قياس يتم. الطابعة في الورق
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19  الغالف أوراق
19  العلوية األغلفة
18  البطانات
18  الالصقة المواد
19  البوليستر ملصقات
22  الوجهين على الطباعة ملصقات
19  الفينيل ملصقات
18  للورق مواجه

ن
19  الزيت نزف
138 ,133 ,66  الملصق نعومة

و
 ورق

12  مسبًقا المطبوعة النماذج
11  تحديد
13  تدويره معاد
12  رأسية ذو ورق
 رأسية ذو ورق

12  تحديد
 تدويره معاد ورق

13  استخدام
13  السمات
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