
 

Φαξ με τηλέφωνο και

φωτοτυπικό

 

Θερμοευαίσθητο

 

HFC325

Απλά το ιδανικό φαξ
Το φαξ HFC325 της Philips διαθέτει τηλέφωνο με δυνατότητα καταχώρησης έως και 50 επαφών. Διαθέτει επίσης ταχύτητα

μόντεμ 9.600 bps και αυτόματη τροφοδοσία εγγράφων 10 σελίδων, καθώς επίσης και λειτουργία φωτοτυπικού με 16 κλίμακες

του γκρι.

Συμπαγές θερμοευαίσθητο φαξ

Γρήγορη αποστολή φαξ με ταχύτητα μόντεμ 9.600 bps

Δυνατότητα εκτύπωσης αποστολής αναφοράς

Αποθηκεύει έως και 15 σελίδες

Τηλέφωνο πολλαπλών λειτουργιών

Επιτρέπει την επανάκληση των τελευταίων 10 αριθμών

Παρέχει δυνατότητα καταχώρισης έως και 50 επαφών, και αναγνώριση κλήσης.

Εύχρηστο φωτοτυπικό

Αυτόματη τροφοδοσία εγγράφων 10 σελίδων

Εκτυπώνει σε καλή ανάλυση/ανάλυση φωτογραφίας



Φαξ με τηλέφωνο και φωτοτυπικό HFC325/GRB

Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Εκτυπώνει σε καλή ανάλυση/ανάλυση φωτογραφίας

Εκτυπώνει σε καλή ανάλυση/ανάλυση φωτογραφίας

Λειτουργία επανάκλησης 10 αριθμών

Επιτρέπει την επανάκληση των τελευταίων 10

αριθμών

ADF (αυτόματη τροφοδοσία εγγράφων)

Αυτόματη τροφοδοσία εγγράφων 10 σελίδων

Δυνατότητα καταχώρησης επαφών

Παρέχει δυνατότητα καταχώρισης έως και 50

επαφών, και αναγνώριση κλήσης.

Αποστολή αναφοράς

Δυνατότητα εκτύπωσης αποστολής αναφοράς

Αποθηκεύει έως και 15 σελίδες

Αποθηκεύει έως και 15 σελίδες

Ταχύτητα μόντεμ 9.600 bps

Γρήγορη αποστολή φαξ με ταχύτητα μόντεμ 9.600 bps

 

Θερμοευαίσθητο φαξ

Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων 10 σελίδων: ναι

Ταχύτητα μόντεμ 9.600 bps: αυτόματη υποχώρηση

Οριζόντια ανάλυση: 8 pixel/χιλ.

Συμβατό με ITU Group 3: T.30 standard/T.30 new

Μνήμη: έως και 15 σελίδες

Κεφαλίδα σελίδας: ναι

Αποστολή αναφοράς: με μειωμένη πρώτη σελίδα

Κάθετη ανάλυση καλή: 7,7 γραμμές/χιλ.

Κάθετη ανάλυση τυπική: 3,85 γραμμές/χιλ.

Ρολό χαρτιού: 30 μέτρα

Προκαθορισμένες φόρμες φαξ:

ναι

Μέθοδος εκτύπωσης: θερμοευαίσθητο

Τηλέφωνο

Αναγνώριση κλήσεων (CLIP)*: ναι

Χαρακτηριστικοί ήχοι κλήσης**: ναι

Δυνατότητα καταχώρησης επαφών:: 50

Κλήση με κατεβασμένο ακουστικό: ναι

Εκτύπωση μητρώου εξερχόμενων κλήσεων: ναι

Επανάκληση των τελευταίων 10 αριθμών: ναι

Μελωδίες κλήσης::

10

Γρήγορες κλήσεις:: 10

Φωτοτυπικό

Καλή ανάλυση/ανάλυση φωτογραφίας

Κλίμακα του γκρι: 16

Κατανάλωση ισχύος

Κατάσταση αναμονής: τυπ. 1,8 W

Διαστάσεις

Κλειστό (ΠxΒxΥ): 393x343x160 χιλ.

Ανοιχτό: 352x246x102 χιλ.

Βάρος

Κλειστό (μαζί με κιτ χώρας): 2,85 κ.

Ανοιχτό (χωρίς αξεσουάρ): 2,03 κ.

Σχετική υγρασία

Λειτουργία: 15 - 85%

Φύλαξη στη συσκευασία: 5 - 95%

Eύρος θερμοκρασιών

Λειτουργία: 5°C - 40°C

Φύλαξη στη συσκευασία: -25°C - 50°C

Η τυπική συσκευασία περιλαμβάνει

Μηχάνημα φαξ: καλώδια

Οδηγός χρήσης: ναι

* Εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας στο τοπικό δίκτυο

* * Εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα αναγνώρισης κλήσεων
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