
 

Fax cu robot
telefonic şi DECT

 
Magic 5 Eco Voice DECT

 

PPF685E

Prin fax, la telefon
Toate faxurile Magic 5 ECO au o eficienţă sporită. Suplimentar, acestea dispun de dispozitive fax complexe sunt

adaptate perfect la nevoile dvs., iar designul elegant sporeşte plăcerea comunicării.

Receptor DECT flexibil

Acces la agenda faxului

Ecran cu iluminare din spate

Eficienţă energetică superioară

Garantează consum redus în stand-by

Fax cu hârtie simplă

Oferă formate fax predefinite

Stochează până la 50 de pagini

Robot telefonic digital

Retransmite mesaje

Înregistrează până la 30 de minute

Telefon complex

Permite reapelarea ultimelor 10 numere

Dispune de tonuri de apel distinctive



Fax cu robot telefonic şi DECT PPF685E/ROB

Specificaţii Repere

Receptor DECT fără fir

Acces la agenda faxului

Baterie: 3 x AAA NiMH

Compatibil cu GAP:: Până la 5

Tonuri HIFI: 14

Gamă: Până la 300 m

Tonuri de apel standard: 11

Timp stand by:: 120 de ore

Timp de convorbire:: 10 ore

Ecran cu iluminare din spate

INTERCOM & transfer apel

Fax cu peliculă de cerneală

Alimentator automat documente de 10 pagini

Interogare uşoară: primire şi trimitere

Transmitere către grup

Rezoluţie orizontală: 8 pixeli/mm

Compatibil cu ITU Group 3: T.30 standard/T.30

nou

Memorie: până la 50 de pagini

Antet pagină: reapelare automată

Tavă pentru hârtie de până la 50 de coli

Formate fax predefinite

Metodă de imprimare: transfer termic

Imprimare sudoku cu soluţii: uşor - mediu -

dificil - foarte dificil

Funcţie Timer: trimitere ulterioară

Rezoluţie verticală precisă: 7,7 linii/mm

Trimitere raport: cu copiere redusă prima

pagină

Rezoluţie verticală standard: 3,85 linii/mm

Viteză modem de 14.400 bps: revenire

automată

Ecran cu iluminare din spate

Administrare telefon fără fir

Copiator

Rezoluţie precisă/foto

Nuanţe gri: 64

Funcţie zoom (mărire/micşorare)

Copiere multiplă: până la 15 pagini

Funcţie SMS prin reţeaua fixă

Transmitere:: până la 5 destinatari

Imprimare preliminară SMS

Imprimare şi salvare SMS:: până la 30

Trimitere şi primire SMS:: prin reţeaua fixă

Notificare SMS

Retrimitere SMS

Accesorii

Philips PFA 351: Cu card PLUG'N'PRINT/până

la 140 de pagini A4

Philips PFA 352: Cu card PLUG'N'PRINT/până

la 90 de pagini A4

Dimensiuni

Ambalat (lxAxÎ): 313x197x129 mm

Neambalat: 377x247x200 mm

Consum de curent

Copiere: nominal 15 W

Recepţie: nominal 15 W

Stand by: nominal <2,5 W

Convorbire telefonică: nominal 4 W

Transmisie: nominal 15 W

Greutate

Ambalat (inclusiv setul specific ţării): 2,7 kg

Neambalat (fără accesorii): 3,4 kg

Robot telefonic

Înregistrare apel în curs

Acces direct la mesaje:: primele 9 mesaje

Retrimitere mesaje

OGM preînregistrat

Durată de înregistrare:: până la 30 de minute

Cod VIP

Telefon

Identificare apelant (CLIP)*

Apelare înlănţuită

Tonuri de apel distincte**

Vorbire handsfree

Funcţie INTERCOM

Intrări apelare nume:: 200

Formare când se află în bază

Imprimare jurnal apeluri efectuate

Reapelarea ultimelor 10 numere

Melodii sonerie:: 10

Taste de apelare rapidă:: 10

Caracteristici

Robot telefonic

Receptor cu fir

Receptor DECT

Volum fax pe lună: între 1 şi 15 pagini

Metodă de imprimare: transfer termic

Acces la agenda faxului

Acces la agenda faxului

Garantează energie redusă în stand-by

Garantează consum redus în stand-by

Oferă formate fax predefinite

Oferă formate fax predefinite

Funcţie de reapelare cu 10 numere

Permite reapelarea ultimelor 10 numere

Ecran cu iluminare din spate

Ecran cu iluminare din spate

Tonuri de apel distinctive

Dispune de tonuri de apel distinctive

Retransmite mesaje

Retransmite mesaje

Înregistrează până la 30 de minute

Înregistrează până la 30 de minute

Stochează până la 50 de pagini

Stochează până la 50 de pagini

 

* 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 63136

EAN: 34 25160 26663 4

www.philips.com

http://www.philips.com/

