
 

Faks ile telefon ve
fotokopi

 

Termal Hassas

 

HFC325

Kolay faks uygulaması
Philips HFC325 faks, 50 arama girişi yapılabilecek bir telefonla birlikte gelir. 9,600 bps modem hızına, 10 sayfalık

otomatik belge besleyicisine ve 16 gri tonlamada kopyalama fonksiyonuna sahiptir.

Kompakt termik hassasiyetli faks

9.600 modemle hızlı faks iletimi

İleti raporunu yazdırır

15 sayfaya kadar saklama

Özellik bakımından zengin telefon

Son 10 numaranın yeniden aranmasını sağlar

50 kişilik numara girişi ve arayan kimliği

Kullanımı kolay fotokopi makinesi

10 sayfalık otomatik belge besleyici

Hassas/fotoğraf çözünürlüğünde baskı



Faks ile telefon ve fotokopi HFC325/TRB

Özellikler Teknik Özellikler

Hassas/fotoğraf çözünürlüğünde baskı

Hassas/fotoğraf çözünürlüğünde baskı

10 numaralık yeniden arama fonksiyonu

Son 10 numaranın yeniden aranmasını sağlar

ADF

10 sayfalık otomatik belge besleyici

İsme göre arama

50 kişilik numara girişi ve arayan kimliği

İleti raporu

İleti raporunu yazdırır

15 sayfaya kadar saklama

15 sayfaya kadar saklama

9.600 bps modem

9.600 modemle hızlı faks iletimi

 

Termal Hassas Faks

10 sayfalık otomatik belge besleyici

9.600 bps modem hızı: otomatik geri çekilme

Yatay çözünürlük: 8 piksel/mm

ITU Grup 3 uyumlu: T.30 standart/T.30 yeni

Hafıza: 15 sayfaya kadar

Sayfa başlığı

İleti raporu: ilk sayfada azaltılmış kopyalama

Dikey çözünürlük hassas: 7,7 satır/mm

Dikey çözünürlük standart: 3,85 satır/mm

Kağıt makarası: 30 metre

Hazır faks biçimleri

Baskı yöntemi: termal hassas

Telefon

Arayan kimliği (CLIP)*

Özel zil sesleri**

İsme göre arama:: 50

Kapalıyken arama

Giden çağrı kaydı yazdırma

Son 10 numaranın yeniden aranması

Zil sesleri:: 10

Arama kısayolları:: 10

Fotokopi

Hassas/fotoğraf çözünürlüğü

Gri ölçek: 16

Güç kullanımı

Bekleme: tipik 1,8 W

Boyutlar

Ambalajlı (GxDxY): 393 x 343 x 160 mm

Ambalajsız: 352x146x102 mm

Ağırlık

Ambalajlı (ülke kiti ile birlikte): 2,85 kg

Ambalajsız (aksesuarlar olmadan): 2,03 kg

Bağıl nem

Çalışma: %15 - 85

Ambalajda saklama: %5 - 95

Sıcaklık aralığı

Çalışma: 5°C - 40°C

Ambalajda saklama: -25°C - 50°C

Standart paket içeriği

Faks makinesi: kablolar dahil

Kullanım kılavuzu

* Yerel operatör şebekesinde servisin bulunmasına

bağlıdır

* * Arayan kimliğinin bulunmasına bağlıdır
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