
 

Fax met telefoon en
kopieerapparaat

 

Magic 5 Eco Primo

 

PPF631E

Zeg het met faxen
De Magic 5 ECO-faxapparaten zijn uitermate efficiënt, zitten boordevol functies, zijn perfect toegesneden op uw

vereisten en hebben een stijlvol ontwerp dat communiceren nog aangenamer maakt.

Gebruiksvriendelijk kopieerapparaat

Meerdere kopieën tot maximaal 15 pagina's

Afdrukken in fijne/fotoresolutie

Zeer zuinig

Verbruikt gegarandeerd weinig stroom in stand-bystand

Fax voor standaardpapier

Met voorgedefinieerde faxformulieren

Opslagmogelijkheid tot 15 pagina's

Telefoon met uitgebreide functionaliteit

Mogelijkheid voor nummerherhaling van de laatste 10 nummers

Met duidelijk te onderscheiden beltonen



Fax met telefoon en kopieerapparaat PPF631E/NLB

Specificaties Kenmerken

Fax met inktfilm

Automatische documentinvoer voor 10

pagina's

Modemsnelheid 9600 bps: auto-fallback

Draadloos telefoonbeheer

Eenvoudig pollen: ontvangen en verzenden

Groep-broadcasting

Horizontale resolutie: 8 pixels/mm

Compatibel met ITU Group 3: T.30

standaard/T.30 nieuw

Geheugen: tot maximaal 15 pagina's

Paginatitel: automatische nummerherhaling

Papierlade voor maximaal 50 vellen

Voorgedefinieerde faxformulieren

Afdrukmethode: thermal transfer

Sudoku's afdrukken met oplossingen:

eenvoudig - gemiddeld - moeilijk - extreem

moeilijk

Timerfunctie: later verzenden

Verticale resolutie fijn: 7,7 lijnen/mm

Rapport verzenden: met verminderde kopie

van eerste pagina

Verticale resolutie standaard: 3,85 lijnen/mm

Telefoonnummer

Nummerherkenning (CLIP)*

Serieel bellen

Duidelijk te onderscheiden beltonen**

Snelkiesnamen:: 50

Kiezen met de hoorn op de haak

Rapporten afdrukken van uitgaande

gesprekken

Nummerherhaling van de laatste 10 nummers

Belmelodieën:: 10

Snelkiestoetsen:: 10

Kopieerapparaat

Fijne/fotoresolutie

Grijsschalen: 16

Zoomfunctie (vergroten/verkleinen)

Meerdere kopieën: tot maximaal 15 pagina's

Accessoires

Philips PFA 351: Met PLUG'N'PRINT-

kaart/max. 140 pagina's A4

Philips PFA 352: Met PLUG'N'PRINT-

kaart/max. 90 pagina's A4

Afmetingen

Verpakt (b x d x h): 313 x 197 x 129 mm

Uit verpakking: 377 x 247 x 200 mm

Stroomverbruik

Kopiëren: normaal 15 W

Ontvangst: normaal 15 W

Stand-by: normaal 1,4 W

Telefoongesprek: normaal 4 W

Verzending: normaal 15 W

Gewicht

Verpakt (inclusief landset): 2,3 kg

Uit verpakking (zonder accessoires): 3 kg

Kenmerken

Afdrukmethode: thermal transfer

Handset met snoer

Maandelijks faxvolume: 1 tot 15 pagina's

Meerdere kopieën tot maximaal 15 pagina's

Meerdere kopieën tot maximaal 15 pagina's

Afdrukken in fijne/fotoresolutie

Afdrukken in fijne/fotoresolutie

Met voorgedefinieerde faxformulieren

Met voorgedefinieerde faxformulieren

Opslagmogelijkheid tot 15 pagina's

Opslagmogelijkheid tot 15 pagina's

Gegarandeerd laag stroomverbruik in stand-

bystand

Philips scoort 43% beter in energieverbruik

dan de gemiddelde concurrentie

Nummerherhaling voor 10 nummers

Mogelijkheid voor nummerherhaling van de

laatste 10 nummers

Duidelijk te onderscheiden beltonen

Met duidelijk te onderscheiden beltonen

 

* Afhankelijk van de beschikbaarheid van deze dienst op

het netwerk van de lokale provider

* * Afhankelijk van de beschikbaarheid van

nummerweergave
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