
 

Faksokopiarka z
telefonem

 

Laserfax 5125

 

LPF5125

Zwiększ swoją wydajność w

pracy
Nowy faks laserowy Laserfax 5125 upraszcza codzienną rutynę w biurze dzięki

swojej innowacyjnej wszechstronności i oszczędnej technologii. Funkcjonalność

faksu jest na najwyższym poziomie, zaś ekonomiczne ustawienia zapewniają

nowoczesny tryb pracy.

Prosta komunikacja

Wygodna lista połączeń/oddzwaniania z 50 numerami

Już nigdy nie przegapisz faksu

Pamięć flash na 200 arkuszy gwarantuje odbiór dużych faksów

Duży zasobnik papieru na 250 arkuszy zapobiega szybkiemu kończeniu się papieru

Oszczędź cenny czas

Możliwość łatwego przeszukiwania 250 nazw wybieranych numerów przy użyciu

klawiatury alfanumerycznej

Dostęp wielokrotny

Pracuj oszczędnie

Funkcja oszczędzania energii

Przycisk Eco ogranicza zużycie tonera o nawet 40%



Faksokopiarka z telefonem LPF5125/PLB

Dane techniczne Zalety

Faks laserowy

Automatyczny podajnik na 30 arkuszy

Funkcja kalendarza

Identyfikacja numeru (CLIP)*

Łatwe sprawdzanie stanu urządzenia::

odbieranie

Tryb korekcji błędów

Szybkie przesyłanie faksów:: 6 sek./stronę

Typ faksu:: G3

Wysłanie do grupy odbiorców: 20 pozycji

Wybieranie numerów grupy odbiorców

Faks o dużej szybkości 14,4 b/s

Standard ITU T30 / nowy T30

Pamięć:: do 200 arkuszy

Zasobnik papieru na maks. 250 arkuszy

Szablony formularzy do przesyłania faksem

Rozdzielczość drukowania:: 600 dpi

Rozdzielczość skanowania:: 200 dpi

Zabezpieczenie odbioru faksu: hasłem

Funkcja wyłącznika czasowego

Telefon

Identyfikacja numeru (CLIP)*

Wybieranie numeru przy odłożonej słuchawce

Lista połączeń/oddzwaniania:: do 50

numerów

Wpisy wg nazwisk/numerów:: z funkcją

szybkiego wyszukiwania: 250

Melodie dzwonków dla VIP-ów: 8

Kopiarka

Skala szarości: 64

Funkcja powiększania

(zwiększenie/zmniejszenie rozmiaru)

Obsługa wielu kopii: do 99 arkuszy

Rozdzielczość kopiowania:: 200 dpi

Dostosowywane profile kopiowania

Funkcje ekonomiczne

Funkcja oszczędzania papieru:: (kopiowanie 2

lub 4 stron na 1)

Tryb oszczędzania energii

Tryb oszczędzania tonera (do 40% mniej)

Akcesoria

Philips PFA 751: wkład tonera i moduł bębna

Pobór mocy

Kopiowanie: typ. < 500 W

Odbiór: typ. < 15 W

Tryb gotowości: typ. < 4 W

Transmisja: typ. < 15 W

Waga

Z opakowaniem (w tym zestaw przewidziany

dla danego kraju): 10 kg

Bez opakowania (bez akcesoriów): 8 kg

Właściwości

Metoda drukowania: Laser

Słuchawka na przewodzie

Miesięczna liczba faksów: ponad 50 stron

250 nazw wybieranych numerów

Możliwość łatwego przeszukiwania 250 nazw

wybieranych numerów przy użyciu klawiatury

alfanumerycznej

Pamięć flash na 200 arkuszy

Pamięć flash na 200 arkuszy gwarantuje

odbiór dużych faksów

Duży zasobnik papieru na 250 arkuszy

Duży zasobnik papieru na 250 arkuszy

zapobiega szybkiemu kończeniu się papieru

Dostęp wielokrotny

Funkcja dostępu wielokrotnego umożliwia

szybkie skanowanie dokumentu podczas

drukowania faksu

Funkcja oszczędzania energii

Funkcja oszczędzania energii z fabrycznie

zdefiniowanymi ustawieniami trybu gotowości

Przycisk Eco

Przycisk Eco ogranicza zużycie tonera o nawet

40%

Lista połączeń/oddzwaniania

Wygodna lista połączeń/oddzwaniania z 50

numerami

 

* Zależy od dostępności usługi u lokalnego operatora

sieci

* * Zależy od dostępności funkcji identyfikacji numeru
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