
 

Fax met telefoon en
kopieerapparaat

 

Laserfax 5125

 

LPF5125

Maak uw kantoor nog

efficiënter
De nieuwe Laserfax 5125 vereenvoudigt het dagelijkse werk dankzij innovatieve

veelzijdigheid en kostenbesparende technologie. Optimale faxfunctionaliteit en

energiebesparende functies zijn natuurlijk standaard.

Moeiteloze communicatie

Handige lijst met oproepen/nummerherhalingen met 50 nummers

Mis geen enkele fax

Dankzij het flashgeheugen van 200 pagina's mist u nooit een fax

De grote papierlade voor 250 vellen hoeft u zelden bij te vullen

Kostbare tijd besparen

250 snelkiesnamen - eenvoudig zoeken met het alfanumerieke toetsenbord

Meerdere functies tegelijk

Efficiënt werken

Energiebesparingsfunctie

Met de eco-toets vermindert u het tonergebruik tot wel 40%



Fax met telefoon en kopieerapparaat LPF5125/NLB

Specificaties Kenmerken

Laserfax

Automatisch invoermechanisme voor 30

vellen

Kalenderfunctie

Nummerherkenning (CLIP)*

Eenvoudig pollen:: ontvangen

Foutcorrectiemodus

Snelle faxverzending:: 6 sec/pagina

Type fax:: G3

Groep-broadcasting: 20 vermeldingen

Meerdere nummers bellen

Hogesnelheidsfax met 14,4 bps

ITU T30 standaard/T30 nieuw

Geheugen:: maximaal 200 pagina's

Papierlade voor maximaal 250 vellen

Voorgedefinieerde faxformulieren

Afdrukresolutie:: 600 dpi

Scanresolutie:: 200 dpi

Beveiligde faxontvangst: met wachtwoord

Timerfunctie

Telefoonnummer

Nummerherkenning (CLIP)*

Kiezen met de hoorn op de haak

Lijst met oproepen/nummerherhalingen::

maximaal 50 nummers

Namen/nummers:: met snelzoekfunctie: 250

VIP-beltonen: 8

Kopieerapparaat

Grijsschalen: 64

Zoomfunctie (vergroten/verkleinen)

Meerdere kopieën: maximaal 99 pagina's

Kopieerresolutie:: 200 dpi

Aanpasbare kopieerprofielen

Eco-functies

Papierbesparingsfunctie:: (2 of 4 pagina's

kopiëren op 1 vel)

Modus voor energiebesparing

Modus voor tonerbesparing (tot 40%)

Accessoires

Philips PFA 751: tonercartridge met drum

Stroomverbruik

Kopiëren: normaal <500 W

Ontvangst: normaal <15 W

Stand-by: normaal <4 W

Verzending: normaal <15 W

Gewicht

Verpakt (inclusief landset): 10 kg

Uit verpakking (zonder accessoires): 8 kg

Kenmerken

Afdrukmethode: Laser

Handset met snoer

Maandelijkse faxhoeveelheid: meer dan 50

pagina's

250 snelkiesnamen

250 snelkiesnamen - eenvoudig zoeken met

het alfanumerieke toetsenbord

Flashgeheugen voor 200 pagina's

Dankzij het flashgeheugen van 200 pagina's

mist u nooit een fax

Grote papierlade voor 250 vellen

De grote papierlade voor 250 vellen hoeft u

zelden bij te vullen

Meerdere functies tegelijk

Doordat u meerdere functies tegelijk kunt

gebruiken, kunt u snel een document scannen

terwijl u een fax afdrukt

Energiebesparingsfunctie

Energiebesparingsfunctie met vooraf

gedefinieerde instellingen voor de stand-

bymodus

Eco-toets

Met de eco-toets vermindert u het

tonergebruik tot wel 40%

Lijst met oproepen/nummerherhalingen

Handige lijst met

oproepen/nummerherhalingen met 50

nummers

 

* Afhankelijk van de beschikbaarheid van deze dienst op

het netwerk van de lokale provider

* * Afhankelijk van de beschikbaarheid van

nummerweergave
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