
 

Faks ile telefon ve
fotokopi

 

Magic 5 Eco Primo

 

PPF631E

Fakslayın, konuşun
Tüm Magic 5 ECO faks makineleri yüksek verimlilik sunar. Ayrıca, özellik bakımından zengin bu faks makineleri

ihtiyaçlarınıza tam uyar ve şık tasarımları, iletişim keyfini katlar.

Kullanımı kolay fotokopi makinesi

15 sayfaya kadar çoklu fotokopi

Hassas/fotoğraf çözünürlüğünde baskı

Yüksek enerji tasarrufu

Beklemede düşük güç tüketimi garantisi

Düz kağıtlı faks

Hazır faks biçimlerine sahiptir

15 sayfaya kadar saklama

Özellik bakımından zengin telefon

Son 10 numaranın yeniden aranmasını sağlar

Özel zil seslerine sahiptir



Faks ile telefon ve fotokopi PPF631E/TRB

Teknik Özellikler Özellikler

Mürekkep-film faks

10 sayfalık otomatik belge besleyici

9.600 bps modem hızı: otomatik geri çekilme

Kordonsuz telefon yönetimi

Kolay kuyruğa alma: alma ve gönderme

Grup yayını

Yatay çözünürlük: 8 piksel/mm

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

Hafıza: 15 sayfaya kadar

Sayfa başlığı: otomatik yeniden arama

50 yaprağa kadar kağıt tepsisi

Hazır faks biçimleri

Baskı yöntemi: termal transfer

Sudoku baskı çözümleri: kolay - orta - zor -

çok zor

Zamanlama fonksiyonu: sonra gönder

Dikey çözünürlük hassas: 7,7 satır/mm

İleti raporu: ilk sayfada azaltılmış kopyalama

Dikey çözünürlük standart: 3,85 satır/mm

Telefon

Arayan kimliği (CLIP)*

Zincirleme çevirme

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

Zoom fonksiyonu (büyütme/küçültme)

Çoklu fotokopi: 15 sayfaya kadar

Aksesuarlar

Philips PFA 351: TAK VE YAZDIR Kartı/140 A4

sayfasına kadar

Philips PFA 352: TAK VE YAZDIR Kartı/90 A4

sayfasına kadar

Boyutlar

Ambalajlı (GxDxY): 313x197x129 mm

Ambalajsız: 377x247x200 mm

Güç kullanımı

Kopyalama: tipik 15 W

Alım: tipik 15 W

Bekleme: tipik 1,4 W

Telefon görüşmesi: tipik 4 W

İletim: tipik 15 W

Ağırlık

Ambalajlı (ülke kiti ile birlikte): 2,3 kg

Ambalajsız (aksesuarlar olmadan): 3 kg

Özellikler

Baskı yöntemi: termal transfer

Kablolu el cihazı

Aylık Faks hacmi: 1 ila 15 sayfa

15 sayfaya kadar çoklu fotokopi

15 sayfaya kadar çoklu fotokopi

Hassas/fotoğraf çözünürlüğünde baskı

Hassas/fotoğraf çözünürlüğünde baskı

Hazır faks biçimlerine sahiptir

Hazır faks biçimlerine sahiptir

15 sayfaya kadar saklama

15 sayfaya kadar saklama

Beklemede düşük güç garantisi

Philips, rakiplerine göre %43 daha iyi enerji

verimliliği sunmaktadır

10 numaralık yeniden arama fonksiyonu

Son 10 numaranın yeniden aranmasını sağlar

Özel zil sesleri

Özel zil seslerine sahiptir

 

* Yerel operatör şebekesinde servisin bulunmasına

bağlıdır

* * Arayan kimliğinin bulunmasına bağlıdır
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