
 

Fax com fotocopiadora,
SMS e DECT

 
Magic 5 Eco Basic DECT

 

PPF650E

Um fax, uma palavra
Todos os faxes Magic 5 ECO são altamente eficientes. Para além disso, estes dispositivos com imensas

funcionalidades estão perfeitamente adaptados às suas necessidades e o seu design elegante aumenta o

prazer da comunicação.

Fotocopiadora fácil de utilizar

Fotocopia até 15 páginas

Imprime em resolução fina/fotográfica

Telefone DECT flexível

Acesso à lista de contactos do fax

Visor retroiluminado

Elevada eficiência energética

Garante baixo consumo em modo de espera

Fax de papel normal

Fornece formulários de fax predefinidos

Guarda até 15 páginas



Fax com fotocopiadora, SMS e DECT PPF650E/PTB

Especificações Destaques

Telefone DECT sem fios

Acesso à lista de contactos do fax

Pilha: 3 x AAA NiMH

Compatível com GAP:: Até 5

Tons HIFI: 14

Gama: Até 300 m

Toques padrão: 11

Tempo em espera:: 120 horas

Tempo de conversação:: 10 horas

Fax de película de tinta

Mecanismo automático de alimentação de

doc. para 10 páginas

Velocidade do modem de 9600 bps:

Recuperação de falhas automática

Identificador de chamadas (CLIP)*

Marcação em cadeia

Padrões de toque**

Polling simples: receber e enviar

Emissões por grupo

Resolução horizontal: 8 pixéis/mm

Compatível com o grupo 3 ITU: T.30

padrão/T.30 novo

Memória: até 15 páginas

Entradas para marcação por nome: 50

Cabeçalho de página: remarcação automática

Tabuleiro de papel para 50 folhas

Formulários de fax predefinidos

Método de impressão: transferência térmica

Remarcação dos 10 últimos números

Melodias de toque: 10

Teclas de marcação rápida: 10

Impressão de Sudoku com soluções: fácil -

médio - difícil - endiabrado

Função temporizador: enviar mais tarde

Resolução vertical fina: 7,7 linhas/mm

Relatório de envio: com cópia reduzida da

primeira página

Resolução vertical padrão: 3,85 linhas/mm

Fotocopiadora

Resolução fina/fotográfica

Escalas de cinzentos: 16

Função de zoom (aumentar/diminuir)

Cópias múltiplas: até 15 páginas

Função de SMS por linha terrestre

Transmissão:: até 5 destinatários

Impressão de rascunho da SMS

Imprimir e guardar SMS:: até 30

Enviar e receber SMS:: através da linha

terrestre

Notificação de SMS

Encaminhamento de SMS

Acessórios

Philips PFA 351: Com placa

PLUG'N'PRINT/até 140 páginas A4

Philips PFA 352: Com placa

PLUG'N'PRINT/até 90 páginas A4

Dimensões

Embalado (LxPxA): 313x197x129 mm

Desembalado: 377x247x200 mm

Utilização de energia

Copiar: tip. 1,5 W

Recepção: tip. 15 W

Em espera: tip. <2,5 W

Conversa telefónica: tip. 4 W

Transmissão: tip. 15 W

Peso

Embalado (incluindo material específico do

país): 2,5 kg

Desembalado (sem acessórios): 3,2 kg

Características

Método de impressão: transferência térmica

Telefone DECT

Volume mensal do fax: 1 a 15 páginas

Acesso à lista de contactos do fax

Acesso à lista de contactos do fax

Garante baixo consumo em espera

Garante baixo consumo em modo de espera

Fotocopia até 15 páginas

Fotocopia até 15 páginas

Imprime em res. fina/fotográfica

Imprime em resolução fina/fotográfica

Fornece formulários de fax predefinidos

Fornece formulários de fax predefinidos

Guarda até 15 páginas

Guarda até 15 páginas

Visor retroiluminado

Visor retroiluminado

 

* Depende da disponibilidade do serviço da rede do

operador local

* * Depende da disponibilidade da identificação de

chamadas
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