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FAX-2845
Mono laserový fax

Fax
Telefonní sluchátko
Faxový modem 33,6 kbps (Super G3)
Vysílání z paměti/ příjem při nedostatku papíru až 400 str.2
Vzdálený přístup/ dálkové vyzvednutí faxu
Opakovaný přenos faxu a korekce chyb
Volitelná titulní stránka
Kopírka
Rychlost kopírování až 20 str./min.
Rozlišení až 300 x 600 dpi
Funkce soutisku
Adresář
22 bleskových voleb (11 x 2)
200 krátkých voleb
8 skupinových vytáčení
Vstup papíru

Standardní zásobník papíru až na 250 listů
Deskový podavač na 1 list papíru
ADF na 302 listů (automatický podavač dokumentů)
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Obecné
Laserové zařízení třídy 1
Procesor
Paměť
LCD displej
Ohřev (z režimu spánku)
Fax
Faxový modem
Opakování volby
Telefonní seznam
Řetězové vytáčení
Hlasitost reproduktoru / vyzvánění
Hlasitost (sluchátko)
Přepínání FAX/TEL
Extra jemné rozlišení
Kontrast
Spuštění faxu z externího telefonu
Odložené vzsílání
Polling (typ)
Rychlé skenování
Vysílání z paměti
Příjem při nedostatku papíru
Funkce oběžníku
Dávkový přenos
Automatické zmenšení
Režim korekce chyb (ECM)

IEC 60825-1:2007
ARM9 200 MHz
16 MB
2 řádky x 16 znaků
za méně než 7 sekund

Přeposílání faxových zpráv
Vzdálený přístup
Vyhledávání fax. zpráv
Stupně šedi

33,6 kbps (Super G3)
automatické opakování volby, je-li volané faxové číslo obsazené
elektronický abecední tel. seznam s uloženými bleskovými, krátkými volbami a skupinami
umožňuje uživateli ukládat dlouhé bleskové a krátké volby
3 stupně a vypnuto
1 krok
automatická rozpoznání příchozího faxu a hovoru
umožňuje kvalitní přenos a příjem velmi malého písma či nákresů
volba kontrastu auto/ světlý / tmavý
spuštění příjmu faxu z externího telefonu
až 50
zabezpečený Polling
zkracuje dobu skenování skenováním faxu do paměti před odesláním, přibl. 2,5 sekundy na stránku A4
až 400 stránek3
až 400 stránek3
rozeslání faxové zprávy až na 272 stanic (ručně na 50 stanic)
uložení dokumentů v paměti zařízení pro následný jediný sdružený přenos
při příjmu dokumentu o délce větší než 297 mm fax automaticky upraví velikost stránky na formát A4
používají-li přístroje režim ECM, jsou chyby během přenosu automaticky opravovány, což zaručuje bezchybnost
přijatých dokumentů
zařízení pošle přijatý fax uložený v paměti na jiné přednastavené faxové číslo
umožňuje uživateli přistupovat na dálku ke svému přístroji pomocí jiného telefonu s tónovou volbou
umožňuje uživateli načíst faxové zprávy pomocí jiného přístroje s tónovou volbou
256 odstínů šedé pro faxování

Kopírka
Rychlost
FCOT (z pohotovostního režimu)
Rozlišení
Vícenásobné kopírování / stohování / třídění
Poměr zvětšení / zmenšení
Soutisk
Stupně šedi

až 20 str./min.
12 sekund
300 x 600 dpi
až 99 kopií z originálu / stohování nebo třídění
25% až 400% s krokem 1%
soutisk 2 nebo 4 stran na 1 stranu A4
256 odstínů šedé pro kopírování

Manipulace s papírem
Vstup papíru2
Standardní zásobník
Deskový podavač
ADF

250 listů
1 list
30 listů

Výstup papíru2
Lícem dolů
Lícem nahoru (rovná dráha průchodu papíru)

100 listů
1 list

Tisková média
Typy médií
Standardní zásobník
Víceúčelový podavač
ADF

běžný a recyklovaný papír (60 - 105 g/m2)
běžný, recyklovaný a hrubý papír (60 – 163 g/m2)
běžný a recyklovaný papír (64 - 90 g/m2)

Tisk obálek
Tisk štítků

ano, z víceúčelového podavače (v závislosti na kvalitě a typu materiálu)
ano, z víceúčelového podavače (v závislosti na kvalitě a typu materiálu)

Formáty médií
Standardní zásobník
Víceúčelový podavač
ADF

A4, Letter, B5 (ISO/JIS), A5, A5 (dlouhý okraj), B6 (ISO), A6, Executive
šířka: 76,2 – 216 mm x délka: 127 – 355,6 mm
šířka: 147,3 – 215,9 mm x délka: 147,3 – 355,6 mm
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Spotřební materiál
Toner v dodávce
Standardní toner (TN-2210)
Toner s vysokou výtěžností (TN-2220)
Válec (DR-2200)

až 1000 stránek1
až 1200 stránek1
až 2600 stránek1
až 12000 stránek (1 stránka na úlohu)

Četnost výměny spotřebního materiálu se bude lišit v závislosti na počtu listů jedné tiskové úlohy, procentu pokrytí, velikosti papíru, typu zadané úlohy a typu média.
Například lesklý křídový papír bude mít za následek zkrácení životnosti spotřebního materiálu.

Rozměry a hmotnosti

Rozměry

S kartonovým obalem
476 x 458 x 436 mm

Bez kartonového obalu (se spotřebním mat.)
368 x 360 x 311 mm

Hmotnost

12,9 kg

9 kg

Spotřeba energie/úroveň akustického tlaku

Faxování nebo kopírování
Pohotovostní režim
Hluboký spánek

Spotřeba energie (měřeno při 25oC)

Úroveň akustického tlaku

Úroveň akustického výkonu

až 360 W
až 53 W
až 1,5 W

méně než 53 dB (A)
méně než 30 dB (A)
--

méně než 6,18 B (A)
méně než 4,25 B (A)
--

Ekologie
TEC hodnota (ENERGY STAR® verze 1.1)
Úspora energie
Úspora toneru
Energy Star
Blue Angel
Nordic Swan

0,8 kWh/ týdně
snížená spotřeba energie při nečinnosti tiskárny
pomáhá snižovat celkové náklady na provoz tiskárny snižováním spotřeby toneru
ano
ano
ano

Zatížitelnost
Doporučená měsíční
Maximální měsíční

250 – 2000 stránek
10000 stránek

Součást dodávky
Tonerová kazeta (až 1000 stránek 1)
Válcová jednotka (až 12000 stránek)
Napájecí kabel
Faxový kabel
Stručný návod k obsluze

1kapacita

tonerové kazety je deklarována v souladu s ISO/IEC19752
s papírem 80 g/m²
ITU-T testovací tabulka/ JBIG/ standardní rozlišení
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