
 

Fax s kopírkou

 

Magic 5 Eco Basic

 

PPF620E

Odfaxuj to, povedz to
Všetky faxy Magic 5 ECO sú vysoko efektívne. Okrem toho sú tieto faxové zariadenia plné funkcií dokonale

prispôsobené vašim potrebám a štýlový dizajn umocňuje pôžitok z komunikácie.

Jednoducho použiteľná kopírka

Viacnásobné kopírovanie až do 15 strán

Tlač v jemnom/fotografickom rozlíšení

Vysoká energetická účinnosť

Zaručene nízka spotreba energie v pohotovostnom režime

Fax na kancelársky papier

Dodávaný s preddefinovanými faxovými formulármi

Dokáže uložiť až 15 strán



Fax s kopírkou PPF620E/DEB

Technické údaje Hlavné prvky

Fax na farebnú fóliu

Automatický podávač dokumentov s kapacitou

10 strán: áno

rýchlosť modemu 9600 bps: automatický

návrat

Identifikácia volajúceho (CLIP)*: áno

Reťazové vytáčanie hovorov: áno

Osobité zvonenia**: áno

Jednoduchý výber: Prijímanie a posielanie

Skupinové vysielanie: áno

Horizontálne rozlíšenie: 8 pixlov/mm

Kompatibilný s ITU Group 3: T.30

standard/T.30 nový

Pamäť: až 15 strán

Počet mien v zozname: 50

Hlavičky strán: automatické opätovné

vytočenie

Zásobník papiera až na 50 strán: áno

Preddefinované faxové formuláre: áno

Spôsob tlače: tepelný prenos

Opätovné vytáčanie posledných 10 čísel: áno

Počet melódií zvonenia: 10

Počet tlačidiel rýchleho vytáčania: 10

Tlač sudoku s riešeniami: ľahké – stredné –

 ťažké – diabolské

Funkcia časovania: poslať neskôr

Jemnosť vertikálneho rozlíšenia: 7,7

riadku/mm

Posielanie správy: so zmenšenou kópiou prvej

strany

Štandard vertikálneho rozlíšenia: 3,85

riadku/mm

Kopírka

Jemné/fotografické rozlíšenie: áno

Šedá škála: 16

Funkcia zoom (priblížiť/oddialiť): áno

Viacnásobné kopírovanie: až 15 strán

Príslušenstvo

Philips PFA 351: Karta PLUG'N'PRINT/až

140 strán A4

Philips PFA 352: Karta PLUG'N'PRINT/až

90 strán A4

Rozmery

S obalom (Š x H x V): 313 x 197 x 129 mm

Bez obalu: 377 x 247 x 200 mm

Spotreba energie

Kopírovanie: zvyčajne 15 W

Prijatie: zvyčajne 15 W

Pohotov. režim: zvyčajne 1,4 W

Telefonát: zvyčajne 4 W

Prenos: zvyčajne 15 W

Hmotnosť

S obalom (vrátane medzinárodnej súpravy):

2,2 kg

Bez obalu (bez príslušenstva): 2,8 kg

Vlastnosti

Spôsob tlače: tepelný prenos

Mesačný objem faxov: 1 – 15 strán

Zaručene nízka spotreba energie

v pohotovostnom režime

Zaručene nízka spotreba energie

v pohotovostnom režime

Viacnásobné kopírovanie až do 15 strán

Viacnásobné kopírovanie až do 15 strán

Tlač v jemnom/fotografickom rozlíšení

Tlač v jemnom/fotografickom rozlíšení

Dodávaný s preddefinovanými faxovými

formulármi

Dodávaný s preddefinovanými faxovými

formulármi

Dokáže uložiť až 15 strán

Dokáže uložiť až 15 strán

 

* V závislosti od dostupnosti služieb v sieti lokálnych

operátorov

* * záleží od dostupnosti identifikácie volajúceho
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