
 

Fax telefonnal, nyomtatóval
és lapolvasóval

 

Laserfax 5135

 

LPF5135

Fokozza irodai hatékonyságát
Az új Laserfax 5135 leegyszerűsíti a mindennapi irodai teendőket sokoldalúan

innovatív és költséghatékony technológiájával. A számítógépes csatlakozással a

készülék nagysebességű nyomtatóvá, valamint dokumentumok szkennelésének

kényelmes eszközévé válik.

Kommunikáció könnyedén

Kényelmes, 50 szám tárolására alkalmas hívási/újratárcsázási lista

Soha ne mulasszon el egyetlen faxot sem

A 200 oldalas flash memória biztonságos faxfogadást biztosít

A nagyméretű, 250 oldalas papírtálcából nem fogy ki a papír

Értékes időt takaríthat meg

A 250 tárolt név között egyszerűen kereshet az alfanumerikus billentyűzeten

Többszörös hozzáférés

Gazdaságos működés

Energiatakarékos funkció

Az öko gombbal a tintahasználat akár 40%-kal csökkenthető

Csatlakoztatás számítógéphez

Nagysebességű nyomtató akár 24 oldal/perc teljesítménnyel



Fax telefonnal, nyomtatóval és lapolvasóval LPF5135/HUB

Műszaki adatok Fénypontok

Lézerfax

30 lapos automatikus dokumentumadagoló

Naptár funkció

Hívófél-azonosítás (CLIP)*

Egyszerű lekérdezés:: fogadás

Hibajavító üzemmód

Gyors faxtovábbítás:: 6 s/oldal

Fax típusa:: G3

Csoportos üzenetszórás: 20 bejegyzés

Csoportos tárcsázás

Nagy sebességű (14,4 b/s) faxolás

ITU T30 szabvány/T30 új

Memória:: max. 200 oldal

Papírtálca kapacitása: max. 250 lap

Előreírt faxsablonok

Lapolvasási felbontás:: 200 dpi

Biztonságos faxfogadás: jelszóval

Időzítő funkció

Nyomtató

Nyomtatási felbontás: 600 x 1200 dpi

Nyomtatási sebesség: 24 oldal/perc

Egylapos megkerülő adagolás

Lapolvasó

Szürkeskálák:: 256

Felbontás: 200 dpi

Telefon

Hívófél-azonosítás (CLIP)*

Tárcsázás a kézibeszélő felemelése nélkül

Hívási/újratárcsázási lista:: max. 50 szám

Név/szám bejegyzések:: gyorskeresési

funkcióval: 250

VIP csengőhangok: 8

Fénymásoló

Szürkeskálák: 64

Zoom funkció (nagyítás/kicsinyítés)

Többszörös másolat: max. 99 oldal

Másolási felbontás:: 200 dpi

Testre szabható másolási profilok

Környezetbarát funkciók

Papírtakarékos funkció:: (2 vagy 4 oldal

másolása 1 oldalra)

Energiatakarékos üzemmód

Tintatakarékos mód (max. 40%-ig)

Tartozékok

Philips PFA 751: tintapatron és dobegység

Energiafelhasználás

Másolás: tip. < 500 W

Vétel: tip. < 15 W

Készenlét: tip. < 4 W

Átvitel: tip. < 15 W

Tömeg

Becsomagolva (országspecifikus készlettel):

10 kg

Kicsomagolva (tartozékok nélkül): 8 kg

Jellemzők

Nyomtatási eljárás: Lézer

Vezetékes kézibeszélő

Havi fax-kapacitás: több mint 50 oldal

Multifunkcionális termék

250 név tárolása

A 250 tárolt név között egyszerűen kereshet az

alfanumerikus billentyűzeten

200 oldalas flash memória

A 200 oldalas flash memória biztonságos

faxfogadást biztosít

Nagyméretű, 250 oldalas papírtálca

A nagyméretű, 250 oldalas papírtálcából nem

fogy ki a papír

Többszörös hozzáférés

A többszörös hozzáférés használatával fax

nyomtatása közben is gyorsan beszkennelhet

egy dokumentumot

Energiatakarékos funkció

Előre meghatározott beállításokkal rendelkező

energiatakarékos funkció készenléti módhoz

Öko gomb

Az öko gombbal a tintahasználat akár 40%-

kal csökkenthető

Hívási/újratárcsázási lista

Kényelmes, 50 szám tárolására alkalmas

hívási/újratárcsázási lista

Nagysebességű nyomtató

Nagysebességű nyomtató akár 24 oldal/perc

teljesítménnyel

 

* A szolgáltatás rendelkezésre állástól függően a helyi

üzemeltetői hálózaton

* * A hívófél-azonosítási funkció elérhetőségétől

függően
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