
 

Факс машина с телефон

и копирен апарат

 

Tермочувствителна

 

HFC325

Просто идеалният факс
Факс машината Philips HFC325 е оборудвана с телефон със запис на до 50 имена за набиране, има модем със скорост 9600 bps,

устройство за автоматично подаване на документи за 10 листа и функция за копиране с 16 степени на сивото.

Компактен факс с термочувствителна технология

Бързо предаване на факс с модема 9600 bps

Отпечатване на отчет за изпратените факсове

Запаметява до 15 страници

Богат на функции телефон

Позволява повторно набиране на последните 10 номера

Позволява запис на 50 имена за набиране и разпознаване на повикващия

Лесна за използване копирна машина

Устройство за автоматично подаване на документи за 10 листа

Отпечатване с фина/фото разделителна способност



Факс машина с телефон и копирен апарат HFC325/BGB

Спецификации Акценти

Tермочувствителна факс машина

Устройство за автом. подаване на документи за 10

листа: да

Скорост на модема 9600 bps: автоматично

пренасочване

Хоризонтална разделителна способност: 8 пиксела/

мм

Съвместимост със стандарта ITU Group 3: T.30

стандартен/T.30 нов

Памет: до 15 страници

Антетка на страницата: да

Отчет за изпратените факсове: с умалено копие на

първата страница

Вертикалната разделителна способност: фина: 7,7

линии/мм

Вертикалната разделителна способност: стандартна:

3,85 линии/мм

Ролка хартия: 30 метра

Предварително зададени формуляри за факс: да

Метод на отпечатване: термочувствителна

технология

Телефон

Разпознаване на повикващия (CLIP)*: да

Характерни тонове на звънене**: да

Записани имена за набиране:: 50

Набиране при включен микрофон: да

Отпечатване на дневника на изходящите

повиквания: да

Повторно набиране на последните 10 номера: да

Мелодии на звънене::

Мелодии на звънене::

10

Бутони за бързо набиране:: 10

Копирна машина

Фина/фото разделителна способност

Нива на сивото: 16

Консумация на мощност

Режим на готовност: обикн. 1,8 W

Размери

Опакован (Ш x Д x В): 393 x 343 x 160 мм

Неопакован: 352 x 246 x 102 мм

Тегло

Опакован (заедно с документация на български

език): 2,85 кг

Неопакован (без аксесоари): 2,03 кг

Относителна влажност

Работен режим: 15-85%

Съхранение опакован: 5-95%

Температурен диапазон

Работен режим: 5°C - 40°C

Съхранение опакован: -25°C - 50°C

Стандартният пакет включва

Факс машина: вкл. кабели

Ръководство за потребителя: да

Отпечатване с фина/фото разделителна способност

Отпечатване с фина/фото разделителна способност

Функция за повторно набиране на 10 номера

Позволява повторно набиране на последните 10

номера

Автоматично подаващо устройство

Устройство за автоматично подаване на документи

за 10 листа

Записани имена за набиране

Позволява запис на 50 имена за набиране и

разпознаване на повикващия

Отчет за изпратените факсове

Отпечатване на отчет за изпратените факсове

Запаметява до 15 страници

Запаметява до 15 страници

Модем 9600 bps

Бързо предаване на факс с модема 9600 bps

 

* В зависимост от предлагането на услугата в мрежата на местния

оператор

* * В зависимост от предлагането на услугата разпознаване на

повикващия
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