
 

Fax com telefone e
fotocopiadora

 

Laserfax 5125

 

LPF5125

Aumente a eficiência

no escritório

O novo Laserfax 5125 simplifica a sua rotina diária no escritório através da

versatilidade inovadora e da tecnologia economizadora de custos. Naturalmente,

as funcionalidades de fax do mais alto nível e as definições económicas para um

modo de trabalho moderno estão obrigatoriamente presentes.

Facilidade de comunicação

Lista conveniente de chamadas/remarcação para 50 números

Nunca perca um fax

Uma memória flash para 200 páginas assegura a recepção de faxes

Um tabuleiro grande para 250 folhas evita que o fax fique sem papel

Poupe o seu tempo valioso

250 entradas para marcação por nome - procura simples através do teclado

alfanumérico

Acesso múltiplo

Trabalhe de forma económica

Função de poupança de energia

O botão ecológico reduz o gasto do toner em até 40%



Fax com telefone e fotocopiadora LPF5125/PTB

Especificações Destaques

Fax laser

Mecanismo automático de alimentação de

doc. para 30 folhas

Função de calendário

Identificador de chamadas (CLIP)*

Polling simples:: receber

Modo de correcção de erros

Transmissão rápida de fax:: 6 seg. /página

Tipo de fax: G3

Emissões por grupo: 20 entradas

Marcação por grupo

Fax de alta velocidade com 14,4 bps

ITU T30 padrão/T30 novo

Memória:: até 200 páginas

Tabuleiro para até 250 folhas

Formulários de fax predefinidos

Resolução de impressão:: 600 dpi

Resolução de digitalização:: 200 dpi

Recepção de fax segura: através de palavra-

passe

Função temporizador

Telefone

Identificador de chamadas (CLIP)*

Marcação com o auscultador pousado

Lista de chamadas/remarcação:: até 50

números

Entradas de nomes/números:: com função de

procura rápida: 250

Melodias de toque VIP: 8

Fotocopiadora

Escalas de cinzentos: 64

Função de zoom (aumentar/diminuir)

Cópias múltiplas: até 99 páginas

Resolução de cópia:: 200 dpi

Perfis de cópia personalizáveis

Funções ecológicas

Função para economizar papel:: (cópia de 2

ou 4 páginas em 1)

Modo de poupança de energia

Modo de poupança do toner (até 40%)

Acessórios

Philips PFA 751: Unidade de toner e de tambor

Utilização de energia

Copiar: tip. <500 W

Recepção: tip. <15 W

Em espera: tip. <4 W

Transmissão: tip. <15 W

Peso

Embalado (incluindo material específico do

país): 10 kg

Desembalado (sem acessórios): 8 kg

Características

Método de impressão: Laser

Telefone com fios

Volume mensal do fax: mais de 50 páginas

250 entradas para marcação por nome

250 entradas para marcação por nome -

procura simples através do teclado

alfanumérico

Memória flash para 200 páginas

Uma memória flash para 200 páginas

assegura a recepção de faxes

Tabuleiro grande para 250 folhas

Um tabuleiro grande para 250 folhas evita

que o fax fique sem papel

Acesso múltiplo

O acesso múltiplo permite uma digitalização

rápida de um documento durante a impressão

de um fax

Função de poupança de energia

Função de poupança de energia com

predefinições para o modo de espera

Botão ecológico

O botão ecológico reduz o gasto do toner em

até 40%

Lista de chamadas/remarcação

Lista conveniente de chamadas/remarcação

para 50 números

 

* Depende da disponibilidade do serviço da rede do

operador local

* * Depende da disponibilidade da identificação de

chamadas
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