
 

Faksokopiarka z
telefonem

 

Termiczna

 

HFC325

Po prostu doskonały faks
Faks HFC325 firmy Philips wyposażony jest w telefon z możliwością wprowadzenia 50 nazw wybieranych

numerów. Jego prędkość modemu wynosi 9600 b/s. Posiada również automatyczny podajnik na 10 arkuszy, a

także funkcję kopiowania z 16-stopniową skalą szarości.

Niewielki faks termiczny

Szybkie przesyłanie faksów dzięki prędkości 9600

Drukowanie wysyłanych raportów

Zapis do 15 stron

Wielofunkcyjny telefon

Umożliwia ponowne wybieranie ostatnich 10 numerów

Umożliwia wprowadzenia 50 nazw wybieranych numerów i identyfikację numeru

Łatwa w obsłudze kopiarka

Automatyczny podajnik na 10 arkuszy

Drukowanie w wysokiej rozdzielczości/rozdzielczości zdjęcia



Faksokopiarka z telefonem HFC325/PLB

Dane techniczne Zalety

Faks termiczny

Automatyczny podajnik na 10 arkuszy

Prędkość modemu: 9600 b/s: automatyczne

zmniejszanie szybkości przesyłu

Rozdzielczość pozioma: 8 pikseli/mm

Zgodność ze standardem ITU Group 3:

Standard T.30/nowa wersja T.30

Pamięć: do 15 arkuszy

Nagłówek strony

Wysyłanie raportów: ze skróconą kopią

pierwszej strony

Rozdzielczość pionowa, wysoka jakość:

7,7 linii/mm

Rozdzielczość pionowa, jakość standardowa:

3,85 linii/mm

Rolka papieru: 30 metrów

Szablony formularzy do przesyłania faksem

Metoda drukowania: termiczna

Telefon

Identyfikacja numeru (CLIP)*

Wybór dzwonków**

Nazwy wybieranych numerów:: 50

Wybieranie numeru przy odłożonej słuchawce

Drukowanie rejestru połączeń w trybie

ciągłym

Ponowne wybieranie ostatnich 10 numerów

Melodie dzwonków:: 10

Klawisze szybkiego wybierania:: 10

Kopiarka

Wysoka rozdzielczość/rozdzielczość zdjęcia

Skala szarości: 16

Pobór mocy

Tryb gotowości: typ. 1,8 W

Wymiary

Z opakowaniem (S x G x W):

393 x 343 x 160 mm

Bez opakowania: 352 x 146 x 102 mm

Waga

Z opakowaniem (w tym zestaw przewidziany

dla danego kraju): 2,85 kg

Bez opakowania (bez akcesoriów): 2,03 kg

Wilgotność względna

Eksploatacja: 15–85%

Przechowywanie (w opakowaniu): 5–95%

Zakres temperatur

Eksploatacja: 5°C–40°C

Przechowywanie (w opakowaniu): -25°C–50°C

Zawartość standardowego opakowania:

Faks: przewody w zestawie

Instrukcja obsługi

Drukowanie w wysokiej

rozdzielczości/rozdzielczości zdjęcia

Drukowanie w wysokiej

rozdzielczości/rozdzielczości zdjęcia

Ponowne wybieranie 10 numerów

Umożliwia ponowne wybieranie ostatnich 10

numerów

Funkcja ADF

Automatyczny podajnik na 10 arkuszy

Nazwy wybieranych numerów

Umożliwia wprowadzenia 50 nazw

wybieranych numerów i identyfikację numeru

Wysyłanie raportów

Drukowanie wysyłanych raportów

Zapis do 15 stron

Zapis do 15 stron

Prędkość modemu: 9600 b/s

Szybkie przesyłanie faksów dzięki prędkości

9600

 

* Zależy od dostępności usługi u lokalnego operatora

sieci

* * Zależy od dostępności funkcji identyfikacji numeru
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