
 

Φαξ με τηλέφωνο,

εκτυπωτή και σαρωτή

 

Laserfax 5135

 

LPF5135

Ενισχύστε την αποδοτικότητα

του γραφείου σας

Το νέο Laserfax 5135 απλουστεύει την καθημερινότητά σας στο γραφείο, χάρη στην

τεχνολογία εξοικονόμησης κόστους και την πρωτοποριακή ευελιξία του. Όταν συνδέεται σε

υπολογιστή, μετατρέπεται σε έναν εκτυπωτή υψηλής ταχύτητας, καθώς και σε ένα πρακτικό

εργαλείο για τη σάρωση εγγράφων.

Επικοινωνείτε εύκολα

Εξυπηρετική λίστα κλήσεων/επανάκλησης 50 αριθμών

Δεν χάνετε ούτε ένα φαξ

Η μνήμη flash 200 σελίδων εξασφαλίζει τη λήψη φαξ

Με το μεγάλο δίσκο χαρτιού 250 σελίδων δεν μένετε εύκολα χωρίς χαρτί

Εξοικονομείτε πολύτιμο χρόνο

250 καταχωρίσεις επαφών, εύκολη αναζήτηση μέσω αλφαριθμητικού πληκτρολογίου

Πολλαπλή πρόσβαση

Εργάζεστε οικονομικά

Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας

Το πλήκτρο eco μειώνει τη χρήση μελανιού έως και κατά 40%

Συνδέεται στον υπολογιστή σας

Εκτυπωτής υψηλής ταχύτητας με έως και 24 ppm



Φαξ με τηλέφωνο, εκτυπωτή και σαρωτή LPF5135/GRB

Προδιαγραφές Χαρακτηριστικά

Λέιζερ φαξ

Αυτόματη τροφοδοσία εγγράφων 30 φύλλων: ναι

Λειτουργία ημερολογίου: ναι

Αναγνώριση κλήσεων (CLIP)*: ναι

Εύκολη σταθμοσκόπηση:: λήψη

Λειτουργία διόρθωσης σφαλμάτων: ναι

Γρήγορη αποστολή φαξ:: 6 δευτ. /σελίδα

Τύπος φαξ:: G3

Ομαδική μετάδοση: 20 καταχωρίσεις

Ομαδική κλήση: ναι

Φαξ υψηλής ταχύτητας με 14,4 bps: ναι

ITU T30 τυπικό/T30 νέο: ναι

Μνήμη:: έως και 200 σελίδες

Δίσκος χαρτιού έως και 250 φύλλων: ναι

Προκαθορισμένες φόρμες φαξ: ναι

Ανάλυση σάρωσης:: 200 dpi

Ασφαλής λήψη φαξ:

μέσω κωδικού πρόσβασης

Λειτουργία χρονοδιακόπτη: ναι

Εκτυπωτής

Ανάλυση εκτύπωσης: 600 x 1200 dpi

Ταχύτητα εκτύπωσης: 24 ppm

Παράκαμψη μονής σελίδας: ναι

Σαρωτής

Κλίμακα του γκρι:: 256

Ανάλυση: 200 dpi

Τηλέφωνο

Αναγνώριση κλήσεων (CLIP)*: ναι

Κλήση με κατεβασμένο ακουστικό: ναι

Λίστα κλήσεων/επανάκλησης:: έως και 50 αριθμοί

Καταχωρίσεις ονομάτων/αριθμών:: με λειτουργία

γρήγορης αναζήτησης:250

Μελωδίες κλήσης VIP: 8

Φωτοτυπικό

Κλίμακα του γκρι: 64

Λειτουργία ζουμ (μεγέθυνση/σμίκρυνση)

Πολλαπλά αντίγραφα: έως και 99 σελίδες

Ανάλυση αντιγράφων:: 200 dpi

Ρυθμιζόμενα προφίλ αντιγράφων: ναι

Οικολογικές λειτουργίες

Λειτουργία εξοικονόμησης χαρτιού:: (αντιγραφή 2 ή

4 σελίδων σε 1)

Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας: ναι

Λειτουργία εξοικονόμησης μελανιού (έως και 40%):

ναι

Αξεσουάρ

Philips PFA 751: κασέτα μελανιού και μονάδα

τυμπάνου

Κατανάλωση ισχύος

Αντιγραφή: τυπ. <500 W

Λήψη: τυπ. <15 W

Κατάσταση αναμονής: τυπ. <4 W

Μετάδοση: τυπ. <15 W

Βάρος

Κλειστό (μαζί με κιτ χώρας): 10 κ.

Ανοιχτό (χωρίς αξεσουάρ): 8 κ.

Χαρακτηριστικά

Μέθοδος εκτύπωσης: Λέιζερ

Ενσύρματη συσκευή χειρός: ναι

Μηνιαίος όγκος φαξ: περισσότερες από 50 σελίδες

Πολυλειτουργικό προϊόν: ναι

250 καταχωρίσεις επαφών

250 καταχωρίσεις επαφών, εύκολη αναζήτηση μέσω

αλφαριθμητικού πληκτρολογίου

Μνήμη flash 200 σελίδων

Η μνήμη flash 200 σελίδων εξασφαλίζει τη λήψη φαξ

Μεγάλος δίσκος χαρτιού 250 σελίδων

Με το μεγάλο δίσκο χαρτιού 250 σελίδων δεν μένετε

εύκολα χωρίς χαρτί

Πολλαπλή πρόσβαση

Η πολλαπλή πρόσβαση επιτρέπει τη γρήγορη

σάρωση ενός εγγράφου, ενώ συγχρόνως

εκτυπώνεται ένα φαξ

Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας

Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας με

προκαθορισμένες ρυθμίσεις για τη λειτουργία

αναμονής

Πλήκτρο eco

Το πλήκτρο eco μειώνει τη χρήση μελανιού έως και

κατά 40%

Λίστα κλήσεων/επανάκλησης

Εξυπηρετική λίστα κλήσεων/επανάκλησης 50

αριθμών

Εκτυπωτής υψηλής ταχύτητας

Εκτυπωτής υψηλής ταχύτητας με έως και 24 ppm

 

* Εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας στο τοπικό δίκτυο

* * Εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα αναγνώρισης κλήσεων
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