
 

Fax de papel normal

FaxPro

 
primo

com telefone e fotocopiadora

 

PPF725

Envios de fax fiáveis
O novo Philips FaxPro725 combina um design inteligente com funções sofisticadas. Uma memória grande para

50 páginas, 50 entradas para marcação por nome e as teclas de marcação rápida comprovam a

multifuncionalidade, que está perfeitamente adaptada a todas as suas necessidades profissionais.

Papel de fax normal fiável

guarda até 50 páginas

Económico

Consumo de energia no modo de poupança de energia <1 W

consumíveis para 420 páginas A4 (disponíveis em separado)

Teclado alfanumérico

permite um acesso rápido e confortável à agenda

Fotocopiadora fácil de utilizar

com resolução fina/fotográfica



Fax de papel normal PPF725/PTW

Especificações Destaques

Fax de película de tinta

Mecanismo automático de alimentação de

doc. para 10 páginas

Velocidade do modem de 9600 bps:

Recuperação de falhas automática

Gestão dos telefones sem fios

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 50 páginas

Cabeçalho de página: remarcação automática

Tabuleiro de papel para 50 folhas

Formulários de fax predefinidos

Método de impressão: transferência térmica

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

Telefone

Identificador de chamadas (CLIP)*

Marcação em cadeia

Padrões de toque**

Entradas para marcação por nome:: 50

Marcação com o auscultador pousado

Impressão do registo de chamadas

efectuadas

Remarcação dos 10 últimos números

Melodias de toque:: 10

Teclas de marcação rápida:: 10

Procura alfanumérica na agenda

Fotocopiadora

Resolução fina/fotográfica

Escalas de cinzentos: 16

Função de zoom (aumentar/diminuir)

Cópias múltiplas: até 15 páginas

Acessórios

Philips PFA 363: com placa

PLUG'N'PRINT/420 páginas A4

Dimensões

Embalado (LxPxA): 313x197x129 mm

Desembalado: 377x247x200 mm

Utilização de energia

Copiar: tip. 15 W

Recepção: tip. 15 W

Em espera: < 1 W

Conversa telefónica: tip. 4 W

Transmissão: tip. 15 W

Peso

Embalado (incluindo material específico do

país): 3,1 kg

Desembalado (sem acessórios): 2,4 kg

Características

Método de impressão: transferência térmica

Telefone com fios

Volume mensal do fax: 15 a 50 páginas

Consumíveis de 420 páginas A4

O Philips FaxPro satisfaz as exigências de

utilizadores profissionais que recebem muitos

faxes. Por isso, os consumíveis disponíveis em

separado fornecem 420 páginas A4,

independentemente da quantidade de texto

em cada página.

Consumo de energia reduzido em modo de

espera

Os produtos topo de gama actuais satisfazem

as necessidades dos clientes e também se

preocupam com os aspectos ambientais. Por

esse motivo, o Philips FaxPro consome menos

de 1 watt no modo de espera.

Memória para páginas

O seu Philips FaxPro nunca perde faxes. Este

memoriza até 50 páginas de mensagens

recebidas, em caso de falta de papel ou fita

de impressão. Estes permanecem

memorizados mesmo depois de uma falha de

energia.

Resolução fotográfica

Melhore a qualidade das suas cópias

definindo a resolução correcta. Seleccione

FINE (fina) para documentos com pouco texto

e desenhos ou PHOTO (fotografia) para

documentos com fotografias.

Procura rápida

Aceda às entradas memorizadas no directório

utilizando o teclado alfanumérico. Introduza

apenas as letras iniciais da entrada

pretendida e o seu fax apresentará a entrada

da agenda correspondente às letras.

* Depende da disponibilidade do serviço da rede do

operador local

* * Depende da disponibilidade da identificação de

chamadas
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