
 

Fax s telefonem a
záznamníkem

 

Magic 5 Eco Voice

 

PPF675E

Odfaxujte to, řekněte to
Všechny faxy Magic 5 ECO disponují vysokým výkonem. Kromě toho jsou tato funkcemi nabitá faxovací zařízení

dokonale přizpůsobena vašim potřebám a stylový design ještě zvyšuje potěšení z komunikace.

Snadno použitelná kopírka

Více kopií až do 15 stran

Výtisky v jemném fotogr. rozlišení

Vysoká energetická účinnost

Zaručená nízká spotřeba energie v pohotovostním režimu

Fax na kancelářský papír

Přináší předem definované fax. formuláře

Lze uložit až 50 stran

Telefon s množstvím funkcí

Umožňuje opakované vytáčení posledních 10 čísel

Vybaven výrazným vyzváněním

Digitální záznamník

Předávání zpráv

Záznam až 30 minut



Fax s telefonem a záznamníkem PPF675E/CZB

Specifikace Přednosti

Fax na inkoustový film

Automatický podavač dok. na 10 stran: ano

Rychlost modemu 14 400 b/s: automatický

návrat

Správa bezdrátového telefonu: ano

Snadné dotazování: příjem a odeslání

Skupinové vysílání: ano

Horizontální rozlišení: 8 pixelů/mm

Kompatibilní se standardem ITU Group 3: T.30

standardní/T.30 nový

Paměť: až 50 stran

Záhlaví strany: automatická opakovaná volba

Zásobník papíru až na 50 listů: ano

Předem definované fax. formuláře: ano

Metoda tisku: tepelný přenos

Tisk Sudoku s řešeními: snadné – středně

obtížné – obtížné – velmi obtížné

Funkce časovače: odložené odeslání

Vertikální rozlišení v kvalitě fine: 7,7 řádků/mm

Hlášení o odeslání: se zmenšenou kopií první

strany

Vertikální rozlišení – standardní:

3,85 řádku/mm

Telefon

Identifikace volajícího (CLIP)*: ano

Řetězení vytáčení: ano

Výrazné vyzvánění**: ano

Hovor handsfree: ano

Položky vytáčení jmen:: 200

Vytáčení při zavěšení: ano

Tisk protokolu odchozích hovorů: ano

Opakované vytáčení posledních 10 čísel: ano

Melodie vyzvánění:: 10

Klávesy zkráceného vytáčení:: 10

Kopírka

Rozlišení fine/fotogr.: Ano

Odstíny šedé: 64

Funkce zoom (zvětšení/zmenšení): Ano

Více kopií: až 15 stran

Příslušenství

Philips PFA 351: S kartou PLUG'N'PRINT až

140 stran A4

Philips PFA 352: S kartou PLUG'N'PRINT až

90 stran A4

Rozměry

Zabaleno (Š x H x V): 313 x 197 x 129 mm

Rozbaleno: 377 x 247 x 200 mm

Spotřeba energie

Kopírování: typ. 15 W

Příjem: typ. 15 W

Pohotovostní režim: typ. 1,4 W

Telefonní hovor: typ. 4 W

Přenos: typ. 15 W

Hmotnost

Zabaleno (vč. místní sady): 2,3 kg

Rozbaleno (bez příslušenství): 3 kg

Záznamník

Záznam aktuálního hovoru: ano

Přímý přístup ke zprávám:: prvních 9 zpráv

Předávání zpráv: ano

Předem nahraná odchozí zpráva: ano

Doba nahrávání:: až 30 minut

VIP kód: ano

Funkce SMS přes pevnou linku

Vysílání:: až 5 příjemců

Tisk konceptů SMS zpráv: ano

Tisk a uložení SMS zpráv:: až 30

Odeslání a příjem SMS zpráv:: přes pevnou

linku

Upozornění na SMS zprávu: ano

Předávání SMS zpráv: ano

Funkce

Metoda tisku: tepelný přenos

Záznamník: ano

Sluchátko s kabelem: ano

Hlasitost měsíčního faxu: 1 až 15 stran

Více kopií až do 15 stran

Více kopií až do 15 stran

Výtisky ve fotogr. rozlišení

Výtisky v jemném fotogr. rozlišení

Přináší předem definované fax. formuláře

Přináší předem definované fax. formuláře

10 čísel opakovaného vytáčení

Umožňuje opakované vytáčení posledních

10 čísel

Výrazné vyzvánění

Vybaven výrazným vyzváněním

Předávání zpráv

Předávání zpráv

Zaručená nízká spotřeba v pohotovostním

režimu

Energetická účinnost zařízení Philips je o 47 %

lepší, než je průměr u konkurence

Záznam až 30 minut

Záznam až 30 minut

Lze uložit až 50 stran

Lze uložit až 50 stran

 

* Závisí na dostupnosti služby u místních operátorů sítě

* * Závisí na dostupnosti služby identifikace volajícího
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