
 

Faksokopiarka z
telefonem

 
Magic 5 Eco Primo White

 

PPF632E

Przefaksuj to, powiedz to
Wszystkie 5 faksów ECO Magic charakteryzuje wysoka wydajność. Ponadto te wielofunkcyjne faksy można

łatwo dostosować do swoich potrzeb, a ich elegancka konstrukcja cieszy oko.

Łatwa w obsłudze kopiarka

Obsługa wielu kopii, do 15 arkuszy

Drukowanie w wysokiej rozdzielczości/rozdzielczości zdjęcia

Wysoka energooszczędność

Gwarancja niskiego poboru mocy w trybie gotowości

Faks na zwykły papier

Zapewnia szablony formularzy do przesyłania faksem

Zapis do 15 stron

Wielofunkcyjny telefon

Umożliwia ponowne wybieranie ostatnich 10 numerów

Zapewnia wybór dzwonków



Faksokopiarka z telefonem PPF632E/PLW

Dane techniczne Zalety

Faks termotransferowy

Automatyczny podajnik na 10 arkuszy

Prędkość modemu: 9600 b/s: automatyczne

zmniejszanie szybkości przesyłu

Obsługa telefonu bezprzewodowego

Łatwe sprawdzanie stanu urządzenia:

odbieranie i wysyłanie

Wysłanie do grupy odbiorców

Rozdzielczość pozioma: 8 pikseli/mm

Zgodność ze standardem ITU Group 3:

Standard T.30/nowa wersja T.30

Pamięć: do 15 arkuszy

Nagłówek strony: automatyczne ponowne

wybieranie

Zasobnik papieru na maks. 50 arkuszy

Szablony formularzy do przesyłania faksem

Metoda drukowania: termotransfer

Drukowanie plansz Sudoku z rozwiązaniami:

początkujący - średniozaawansowany -

zaawansowany - mistrz

Funkcja wyłącznika czasowego: funkcja

opóźnionego wysyłania

Rozdzielczość pionowa, wysoka jakość:

7,7 linii/mm

Wysyłanie raportów: ze skróconą kopią

pierwszej strony

Rozdzielczość pionowa, jakość standardowa:

3,85 linii/mm

Telefon

Identyfikacja numeru (CLIP)*

Wybieranie łańcuchowe

Wybór dzwonków**

Nazwy wybieranych numerów:: 50

Wybieranie numeru przy odłożonej słuchawce

Drukowanie rejestru połączeń w trybie

ciągłym

Ponowne wybieranie ostatnich 10 numerów

Melodie dzwonków:: 10

Klawisze szybkiego wybierania:: 10

Kopiarka

Wysoka rozdzielczość/rozdzielczość zdjęcia

Skala szarości: 16

Funkcja powiększania

(zwiększenie/zmniejszenie rozmiaru)

Obsługa wielu kopii: do 15 arkuszy

Akcesoria

Philips PFA 351: z kartą PLUG'N'PRINT/do

140 arkuszy w formacie A4

Philips PFA 352: z kartą PLUG'N'PRINT/do

90 arkuszy w formacie A4

Wymiary

Z opakowaniem (S x G x W):

313 x 197 x 129 mm

Bez opakowania: 377 x 247 x 200 mm

Pobór mocy

Kopiowanie: typ. 15 W

Odbiór: typ. 15 W

Tryb gotowości: typ. 1,4 W

Rozmowa telefoniczna: typ. 4 W

Transmisja: typ. 15 W

Waga

Z opakowaniem (w tym zestaw przewidziany

dla danego kraju): 2,3 kg

Bez opakowania (bez akcesoriów): 3 kg

Właściwości

Metoda drukowania: termotransfer

Słuchawka na przewodzie

Miesięczna liczba faksów: od 1 do 15 stron

Obsługa wielu kopii, do 15 arkuszy

Obsługa wielu kopii, do 15 arkuszy

Drukowanie w wysokiej

rozdzielczości/rozdzielczości zdjęcia

Drukowanie w wysokiej

rozdzielczości/rozdzielczości zdjęcia

Zapewnia szablony formularzy do

przesyłania faksem

Zapewnia szablony formularzy do przesyłania

faksem

Zapis do 15 stron

Zapis do 15 stron

Gwarancja niskiego poboru mocy w trybie

gotowości

Oszczędność energii uzyskiwana przez

produkty firmy Philips jest o 43% wyższa od

średniej uzyskiwanej przez rozwiązania

innych producentów

Ponowne wybieranie 10 numerów

Umożliwia ponowne wybieranie ostatnich 10

numerów

Wybór dzwonków

Zapewnia wybór dzwonków

 

* Zależy od dostępności usługi u lokalnego operatora

sieci

* * Zależy od dostępności funkcji identyfikacji numeru
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