
 

Fax cu telefon şi
copiator

 

Laserfax 5125

 

LPF5125

Îmbunătăţiţi eficienţa biroului
Noul model Laserfax 5125 vă simplifică rutina zilnică din birou prin

multifuncţionalitate inovatoare şi tehnologie cu economie a costurilor.

Funcţionalitatea de fax este la cel mai înalt nivel, precum şi setările economice

pentru un mod contemporan de a lucra sunt evidente.

Comunicaţi cu uşurinţă

Listă comodă de apelare/reapelare cu 50 de numere

Nu rataţi niciodată un fax

O memorie flash de 200 de pagini asigură primirea faxurilor

O tavă mare pentru hârtie de 250 coli previne epuizarea hârtiei

Economisiţi timp preţios

Intrări apelare 250 nume - căutare uşoară cu tastatura alfanumerică

Acces multiplu

Lucraţi economic

Funcţie de economisire a energiei

Tasta Eco reduce utilizarea tonerului cu până la 40%



Fax cu telefon şi copiator LPF5125/ROB

Specificaţii Repere

Fax cu laser

Alimentator automat de 30 de coli

Funcţie de calendar

Identificare apelant (CLIP)*

Interogare uşoară:: primire

Mod corecţie erori

Transmitere rapidă fax:: 6 sec. /pagină

Tip de fax:: G3

Transmitere către grup: 20 intrări

Apelare grup

fax de mare viteză cu 14,4 bps

ITU T30 standard/T30 nou

Memorie:: până la 200 de pagini

Tavă pentru hârtie de până la 250 de coli

Formate fax predefinite

Rezoluţie tipărire:: 600 dpi

Rezoluţie scanare:: 200 dpi

Primire sigură a faxurilor: cu parolă

Funcţie Timer

Telefon

Identificare apelant (CLIP)*

Formare când se află în bază

Listă de apelare/reapelare:: până la 50 de

numere

Intrări nume/număr:: cu funcţie de căutare

rapidă: 250

Melodii sonerie VIP: 8

Copiator

Nuanţe gri: 64

Funcţie zoom (mărire/micşorare)

Copiere multiplă: până la 99 de pagini

Rezoluţie copiere:: 200 dpi

Profiluri personalizabile de copiere

Funcţii Eco

Funcţie de economisire a hârtiei:: (copiaţi 2

sau 4 pagini pe 1)

Mod Economic

Mod de economisire a tonerului (până la 40%)

Accesorii

Philips PFA 751: cartuş de toner şi unitate

tambur

Consum de curent

Copiere: nominal <500 W

Recepţie: nominal <15 W

Stand by: nominal <4 W

Transmisie: nominal <15 W

Greutate

Ambalat (inclusiv setul specific ţării): 10 kg

Neambalat (fără accesorii): 8 kg

Caracteristici

Metodă de imprimare: Laser

Receptor cu fir

Volum fax pe lună: peste 50 de pagini

Intrări apelare 250 nume

Intrări apelare 250 nume - căutare uşoară cu

tastatura alfanumerică

Memorie flash 200 de pagini

O memorie flash de 200 de pagini asigură

primirea faxurilor

Tavă mare pentru hârtie de 250 coli

O tavă mare pentru hârtie de 250 coli previne

epuizarea hârtiei

Acces multiplu

Accesul multiplu permite scanarea rapidă a

documentului în timpul tipăririi unui fax

Funcţie de economisire a energiei

Funcţie de economisire a energiei cu setări

predefinite pentru modul standby

Tasta Eco

Tasta Eco reduce utilizarea tonerului cu până

la 40%

Listă de apelare/reapelare

Listă comodă de apelare/reapelare cu 50 de

numere

 

* În funcţie de disponibilitatea serviciului în reţeaua

operatorului local

* * În funcţie de disponibilitatea identificării apelantului

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Toate drepturile rezervate.

Specificaţiile pot fi modificate fără

preaviz. Mărcile comerciale sunt

proprietatea Koninklijke Philips N.V.

sau a deţinătorilor lor legali.

Data apariţiei 2019‑10‑23

Versiune: 2.0.1

12 NC: 8670 000 65058

EAN: 34 25160 26965 9

www.philips.com

http://www.philips.com/

