
 

Fax s telefonem a
kopírovacím zařízením

 

Termální

 

HFC325

Prostě perfektní fax
Fax Philips HFC325 je vybaven telefonem s pamětí až na 50 jmen. Rychlost modemu je 9 600 b/s, automatický

podavač dokumentů pojme 10 listů, kopírování využívá 16 odstínů šedé.

Kompaktní termofax

Rychlý přenos faxu pomocí modemu s rychlostí 9 600 b/s

Tiskne hlášení o odeslání

Lze uložit až 15 stran

Telefon s množstvím funkcí

Umožňuje opakované vytáčení posledních 10 čísel

Disponuje pamětí až na 50 jmen a umožňuje identifikaci volajícího

Snadno použitelná kopírka

Automatický podavač dokumentů na 10 listů

Výtisky v jemném fotogr. rozlišení



Fax s telefonem a kopírovacím zařízením HFC325/CZB

Přednosti Specifikace

Výtisky ve fotogr. rozlišení

Výtisky v jemném fotogr. rozlišení

10 čísel opakovaného vytáčení

Umožňuje opakované vytáčení posledních

10 čísel

ADF

Automatický podavač dokumentů na 10 listů

Položky vytáčení jmen

Disponuje pamětí až na 50 jmen a umožňuje

identifikaci volajícího

Hlášení o odeslání

Tiskne hlášení o odeslání

Lze uložit až 15 stran

Lze uložit až 15 stran

Modem s rychlostí 9 600 b/s

Rychlý přenos faxu pomocí modemu s rychlostí

9 600 b/s

 

Termofax

Automatický podavač dok. na 10 stran: ano

Rychlost modemu 9 600 b/s: automatický

návrat

Horizontální rozlišení: 8 pixelů/mm

Kompatibilní se standardem ITU Group 3:

T.30 standardní/T.30 nový

Paměť: až 15 stran

Záhlaví strany: ano

Hlášení o odeslání: se zmenšenou kopií první

strany

Vertikální rozlišení v kvalitě fine:

7,7 řádků/mm

Vertikální rozlišení – standardní:

3,85 řádku/mm

Role papíru: 30 metrů

Předem definované fax. formuláře: ano

Metoda tisku: termální

Telefon

Identifikace volajícího (CLIP)*: ano

Výrazné vyzvánění**: ano

Položky vytáčení jmen:: 50

Vytáčení při zavěšení: ano

Tisk protokolu odchozích hovorů: ano

Opakované vytáčení posledních 10 čísel: ano

Melodie vyzvánění:: 10

Klávesy zkráceného vytáčení:: 10

Kopírka

Rozlišení fine/fotogr.: Ano

Odstíny šedé: 16

Spotřeba energie

Pohotovostní režim: běžně 1,8 W

Rozměry

Zabaleno (Š x H x V): 393 x 343 x 160 mm

Rozbaleno: 352 x 246 x 102 mm

Hmotnost

Zabaleno (vč. místní sady): 2,85 kg

Rozbaleno (bez příslušenství): 2,03 kg

Relativní vlhkost

Provoz: 15–85 %

Skladování balení: 5–95 %

Rozsah teplot

Provoz: 5 °C až 40 °C

Skladování balení: −25 °C až 50 °C

Standardní balení zahrnuje

Fax: včetně kabelů

Uživatelský návod: ano

* Závisí na dostupnosti služby u místních operátorů sítě

* * Závisí na dostupnosti služby identifikace volajícího
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