
 

Fax s telefonem a
kopírovacím zařízením

 

Laserfax 5125

 

LPF5125

Vaše kancelář může fungovat

efektivněji

Nový Laserfax 5125 zjednodušší činnosti, které musíte každý den ve vaší kanceláři

vykonávat, díky inovativní všestrannosti a náklady šetřící technologii. Zařízení

nabízí fax s funkčností na dosud nejvyšší úrovni a zároveň hospodárné nastavení

vyhovující současnému stylu práce.

Komunikujte bez problémů

Pohodlné volání/seznam opakovaného vytáčení s kapacitou 50 čísel

Mějte faxy pod kontrolou

Paměť Flash s kapacitou 200 stran zajistí bezpečný příjem faxu

Velký zásobník papíru na 250 listů zajistí dostatečnou zásobu papíru

Šetřete svůj drahocenný čas

Snadné vyhledávání 250 záznamů jmen díky alfanumerické klávesnici

Více operací najednou

Pracujte hospodárně

Funkce úsporného režimu

Klávesa Eco sníží spotřebu toneru až o 40 %



Fax s telefonem a kopírovacím zařízením LPF5125/CZB

Přednosti Specifikace

250 záznamů jmen

Snadné vyhledávání 250 záznamů jmen díky

alfanumerické klávesnici

Paměť Flash s kapacitou 200 stran

Paměť Flash s kapacitou 200 stran zajistí

bezpečný příjem faxu

Velký zásobník papíru na 250 listů

Velký zásobník papíru na 250 listů zajistí

dostatečnou zásobu papíru

Více operací najednou

Provádějte více operací najednou, aniž by

žádná z nich trvala déle, např. skenujte a

zároveň posílejte fax

Funkce úsporného režimu

Funkce úsporného režimu s předem

definovaným nastavením pohotovostního

režimu

Klávesa Eco

Klávesa Eco sníží spotřebu toneru až o 40 %

Volání/seznam opakovaného vytáčení

Pohodlné volání/seznam opakovaného

vytáčení s kapacitou 50 čísel

 

Laserový fax

Automatický podavač dok. na 30 listů: ano

Funkce kalendáře: ano

Identifikace volajícího (CLIP)*: ano

Snadné dotazování:: přijmout

Režim opravy chyb: ano

Rychlý přenos faxů:: 6 s/stran

Typ faxu:: G3

Skupinové vysílání: 20 záznamů

Skupinové vytáčení: ano

Vysoká rychlost faxu 14,4 b/s: ano

ITU T30 standard/T30 nový: ano

Paměť:: až 200 stran

Zásobník papíru až na 250 listů: ano

Předem definované fax. formuláře: ano

Rozlišení tisku:: 600 dpi

Rozlišení snímání:: 200 dpi

Bezpečný přijem faxu: pod heslem

Funkce časovače: ano

Telefon

Identifikace volajícího (CLIP)*: ano

Vytáčení při zavěšení: ano

Volání/seznam opakovaného vytáčení:: až 50

čísel

Záznamy jmen/čísel:: s funkcí rychlého

vyhledávání: 250

Melodie vyzvánění VIP: 8

Kopírka

Odstíny šedé: 64

Funkce zoom (zvětšení/zmenšení): Ano

Více kopií: až 99 stran

Rozlišení kopírování:: 200 dpi

Přizpůsobitelné profily kopírování: ano

Funkce Eco

Funkce úspory papíru:: (kopírování 2 nebo

4 stran na 1)

Úsporný režim: ano

Režim úspory toneru (až 40 %): ano

Příslušenství

Philips PFA 751: toner a válcová jednotka

Spotřeba energie

Kopírování: typ. <500 W

Příjem: typ. <15 W

Pohotovostní režim: typ. <4 W

Přenos: typ. <15 W

Hmotnost

Zabaleno (vč. místní sady): 10 kg

Rozbaleno (bez příslušenství): 8 kg

Funkce

Metoda tisku: Laserové

Sluchátko s kabelem: ano

Hlasitost měsíčního faxu: více než 50 stran

* Závisí na dostupnosti služby u místních operátorů sítě

* * Závisí na dostupnosti služby identifikace volajícího
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