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Betrouwbaar faxen
De nieuwe Philips FaxPro725 combineert een slim ontwerp met geavanceerde

functies. Een groot geheugen voor 50 pagina's, 50 snelkiesnamen en

snelkiestoetsen zorgen voor de veelzijdigheid die perfect aansluit op al uw

professionele behoeften.

Betrouwbare fax voor normaal papier

opslagmogelijkheid tot 50 pagina's

Voordelig

Energieverbruik in stand-bymodus <1 W

verbruiksartikelen voor 420 pagina's A4 (apart verkrijgbaar)

Alfanumeriek toetsenbord

voor snelle en handige toegang tot het telefoonboek

Gebruiksvriendelijk kopieerapparaat

met fijne resolutie/fotoresolutie



Fax voor standaardpapier PPF725/BEW

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: maximaal 50 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

Alfanumeriek zoeken in telefoonboek

Kopieerapparaat

Fijne/fotoresolutie

Grijsschalen: 16

Zoomfunctie (vergroten/verkleinen)

Meerdere kopieën: tot maximaal 15 pagina's

Accessoires

Philips PFA 363: met PLUG'N'PRINT-

kaart/420 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: < 1 W

Telefoongesprek: normaal 4 W

Verzending: normaal 15 W

Gewicht

Verpakt (inclusief landset): 3,1 kg

Uit verpakking (zonder accessoires): 2,4 kg

Kenmerken

Afdrukmethode: thermal transfer

Handset met snoer

Maandelijks faxvolume: 15 tot 50 pagina's

Verbruiksartikelen voor 420 pagina's A4

De Philips FaxPro komt tegemoet aan de

vraag van zakelijke gebruikers die veel faxen

ontvangen. Daarom zijn de apart verkrijgbare

verbruiksartikelen goed voor 420 pagina's A4,

ongeacht de hoeveelheid tekst op elke

pagina.

Laag stand-byverbruik

Geavanceerde producten voldoen

tegenwoordig aan de klantbehoeften en ook

aan milieueisen. Daarom verbruikt de Philips

FaxPro in stand-by minder dan 1 watt.

Paginageheugen

Uw Philips FaxPro raakt nooit faxen kwijt. Het

apparaat slaat tot 50 pagina's aan inkomende

berichten op voor het geval het papier of de

inkt opraakt. Zelfs na een stroomstoring blijven

ze opgeslagen.

Fotoresolutie

Verbeter de kwaliteit van uw kopieën door de

juiste resolutie in te stellen. Kies FINE voor

bestanden met kleine tekst en tekeningen of

PHOTO voor bestanden met foto's.

Snel zoeken

Het alfanumerieke toetsenbord biedt toegang

tot de opgeslagen faxnummers. Voer de eerste

letters in en uw faxmachine toont u de

telefoonboekinvoer die met deze letters

overeenkomt.

 

* Afhankelijk van de beschikbaarheid van deze dienst op

het netwerk van de lokale provider

* * Afhankelijk van de beschikbaarheid van

nummerweergave
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