
 

Fax cu telefon şi
copiator

 

Termosensibil

 

HFC325

Pur şi simplu un fax perfect
Faxul Philips HFC325 este echipat cu un telefon cu până la 50 de intrări pentru apelarea după nume. Are un

modem cu viteza de 9.600 b/s şi un alimentator automat pentru documente cu 10 pagini, precum şi o funcţie de

copiere cu 16 nuanţe de gri.

Fax compact termosensibil

Transmisie rapidă prin fax cu modem 9.600

Imprimă rapoarte de trimitere

Stochează până la 15 pagini

Telefon complex

Permite reapelarea ultimelor 10 numere

Suportă 50 de intrări pentru apelarea după nume şi identificarea apelantului

Copiator uşor de utilizat

Alimentator automat pentru documente de 10 pagini

Imprimă la rezoluţie precisă/foto



Fax cu telefon şi copiator HFC325/ROB

Repere Specificaţii

Imprimă la rezoluţie precisă/foto

Imprimă la rezoluţie precisă/foto

Funcţie de reapelare cu 10 numere

Permite reapelarea ultimelor 10 numere

ADF

Alimentator automat pentru documente de 10

pagini

Intrări apelare nume

Suportă 50 de intrări pentru apelarea după

nume şi identificarea apelantului

Trimitere raport

Imprimă rapoarte de trimitere

Stochează până la 15 pagini

Stochează până la 15 pagini

Viteză modem 9.600 bps

Transmisie rapidă prin fax cu modem 9.600

 

Fax termosensibil

Alimentator automat documente de 10 pagini

Viteză modem 9.600 bps: revenire automată

Rezoluţie orizontală: 8 pixeli/mm

Compatibil cu ITU Group 3: T.30

standard/T.30 nou

Memorie: până la 15 pagini

Antet pagină

Trimitere raport: cu copiere redusă prima

pagină

Rezoluţie verticală precisă: 7,7 linii/mm

Rezoluţie verticală standard: 3,85 linii/mm

Rolă de hârtie: 30 metri

Formate fax predefinite

Metodă de imprimare: termosensibil

Telefon

Identificare apelant (CLIP)*

Tonuri de apel distincte**

Intrări apelare nume:: 50

Formare când se află în bază

Imprimare jurnal apeluri efectuate

Reapelarea ultimelor 10 numere

Melodii sonerie:: 10

Taste de apelare rapidă:: 10

Copiator

Rezoluţie precisă/foto

Nuanţe gri: 16

Consum de curent

Stand by: tip. 1,8 W

Dimensiuni

Ambalat (lxAxÎ): 393 x 343 x 160 mm

Neambalat: 352 x 146 x 102 mm

Greutate

Ambalat (inclusiv setul specific ţării): 2,85 kg

Neambalat (fără accesorii): 2,03 kg

Umiditate relativă

Funcţionare: 15–85%

Ambalat pentru depozitare: 5–95%

Interval de temperatură

Funcţionare: 5 °C–40 °C

Ambalat pentru depozitare: -25 °C–50 °C

Pachetul standard include

Fax: incl. cabluri

Ghid pentru utilizare

* În funcţie de disponibilitatea serviciului în reţeaua

operatorului local

* * În funcţie de disponibilitatea identificării apelantului
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