Adatlap: FAX-2845

FAX-2845
High Speed mono lézerfax kézibeszélővel

Fax
Kézibeszélő
33.6 kbps Super G3 modem
400 oldal2 memória továbbítás / papír kifogyása esetén (megosztott)
Távoli elérés / fax visszakeresés
Fax újraküldés és hibajavítás
Opcionális fedőlap
Másoló
Akár 20 lap/perc
Akár 300 x 600dpi felbontás
N az 1-ben másolás
Címjegyzék
22 (11 x 2) egygombos tárcsázás
200 gyorshívás
8 csoportos hívás
Papír kimenet

250 lapos alsó papírtálca
1 lapos kézi papíradagoló nyílás
302 lapos ADF (automatikus dokumentumadagoló
3
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Adatlap: FAX-2845
Általános
Technológia
1.osztályú lézer termék
Processzor
Memória
LCD kijelző
Melegedési idő
Fax
Fax modem
Automatikus újrahívás
Telefone index
Lánchívás

Elektrofotografikus lézer készülék
IEC 60825-1:2007
ARM9 200MHz
16MB
2 soros x 16 karakteres
Kevesebb, mint 7 mp - alvó módból

Fax továbbítás
Távoli elérés
Fax visszakeresés
Szürke skála

33,6 kbps (Super G3)
Automatikus újratárcsázás, ha a fogadó fax foglalt
A tárolt gyorstárcsázások és csoportszámok elektronikus, ábécé szerinti felsorolása
Lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a hosszú tárcsázási szekvenciákat különböző gyorstárcsázási helyeken
tárolja
A telefonvállalattól vásárolt szolgáltatás, amely lehetővé teszi két vagy több telefonszám megosztását egyetlen
vezetékes vonalon, lehetővé teszi a gép számára, hogy minden egyes számhoz más-más csengőhangot biztosítson.
(Csak az Egyesült Királyságban és Dániában)
3 fokozat és ki
1 fokozat
A fax- és telefonfogadás automatikus felismerése
Lehetővé teszi a nagyon apró betűs és vonalas rajzok minőségi továbbítását
Auto / halvány / erős
Egy mellékállomáson válaszolt faxhívás átvitele a faxkészülékre
Max. 50
Biztonságos lekérdezés
Csökkentse a beolvasási időket úgy, hogy küldés előtt beolvassa a faxokat a memóriába. Kb. 2,5 másodperc A4-es
laponként
akár 400 oldal 3
akár to 400 oldal3
Küldje el ugyanazt a faxüzenetet akár 272 külön helyre (manuális 50 hely)
A gép memóriájában ugyanazon a helyen tárolja a dokumentumokat, hogy egyetlen hívás útján továbbíthassa őket
Ha egyoldalas, 297 mm-nél hosszabb dokumentumot fogad, a fax automatikusan lecsökkenti az üzenetet, hogy
egyetlen A4-es lapra illeszkedjen
A Brother fax észleli a vonalhibákat a fax továbbítása során, és újból elküldi a hibás dokumentum oldalait (a fogadó
készüléknek meg kell osztaniuk ezt a funkciót, hogy működjön)
A memóriában fogadott faxot egy másik előre beprogramozott fax számra küldi
Lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy távolról elérje a gépét egy másik érintéses telefon használatával
Lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy faxüzeneteket más hangjelző géppel lehívjon
256 szürke árnyalat áll rendelkezésre faxoláshoz

Másoló
Sebesség
Első másolat (készenléti módból)
Felbontás
Többszörös másolás / Halmozás / Rendezés
Nagyítási / kicsinyítési arány
N az 1-ben másolás
Szürke skála

akár 20 másolat/perc
12 mp
300 x 600 dpi
Legfeljebb 99 példány készül minden oldalról / Halom vagy Rendezés
Csökkentse vagy növelje a dokumentum méretét 25% -ról 400% -ra 1% -os lépésekben
Lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy 2 vagy 4 oldalt egyetlen A4-es lapra tömörítsen
256 szürke árnyalat áll rendelkezésre faxoláshoz

Papírkezelés
Papír bemenet2
Standardtálca:
Kézi adagoló:
ADF

250 lap
1 lap
30 lap

Papír kimenet 2
Nyomattal le:
Nyomattal fel (egyenes papírút):

100 lap
1 lap

Média specifikáció
Média típusok és súlyok
Standard tálca:
Többfunkciós tálca:
ADF:

Sima & újrahasznosított papír (60 - 105 g/m2 (16 - 28 lb))
Sima, újrahasznosított & bond papír ( (60 - 163g/m2 (16 to 43lb))
Sima & újrahasznosított papír ( 64 - 90 g/m2 (17 to 24 lb))

Boríték nyomtatás:
Címkenyomtatás:

Igen, a többfunkciós tálcából. A pontosság és a megbízhatóság a használt borítékok minőségétől és típusától függ.
Igen, a többfunkciós tálcából. A pontosság és megbízhatóság a használt címkék minőségétől és típusától függ.

Média méretek
Standard tálca:
Kézi adagoló:
ADF:

A4, Letter, B5(ISO/JIS), A5, A5(Long Edge), B6(ISO), A6, Executive
Szélesség: 76.2mm - 216mm x hosszúság: 116mm - 4.6.4mm
Szélesség: 147.3mm - 215.9mm x hosszúság 147.3mm - 355.6mm

Megkülönböztető csengésérzékelés

Hangszóró / Csengetés / Beep hangerő
Kézibeszélő hangereje
Fax/Tel átkapcsolás
Super Fine
Kontraszt
Fokozott távoli aktiválás
Késleltetett időzítő
Szelektív hívás típusa
Gyors szkennelés
Memória átvitel
Papír nélküli átvitel
Üzenet szórása
Kötegelt átvitel
Automatikus kicsinyítés
ECM (hibajavítási mód)
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Adatlap: FAX-2845
Kellékek:
Kezdő toner
Standard töltetű toner (TN-2210)
Nagy töltetű toner (TN-2220)
Dobegység (DR-2200)

Kb. 1,000 oldal1
Kb. 1,200 oldal 1
Kb. 2,600 oldal 1
Kb. 12,000 oldal

A fogyóeszközök cseréjének gyakorisága a nyomatok összetettségétől, a lefedettség százalékától, a papír méretétől, az egyes munkákra eső oldalaktól és az
adathordozó típusától függ. Például a fényes bevonatú papír az ilyen kellékek rövidebb élettartamát eredményezi.

Méretek és súly

Méretek

Dobozzal
476 x 458 x 436 mm

Dobozzal (kellékekkel)
368 x 360 x 311 mm

Súly

12.7 kg

8.8 kg

Energiafogyasztás / zajszintek

Aktív (fax vagy másolás)
Készenléti mód
Mélyalvó mód

Energiafogyasztás (25 ° C-on mérve)

Hangnyomás szint

Hangteljesítményszint

átlag 360W
átlag 53W
átlag 1.5W

Kevesebb, mint 53dBA
Kevesebb, mint 30dBA
--

Less than 6.18BA
Less than 4.25BA
--

Környezet
TEC érték (ENERGY STAR® version 1.1 )
Energiatakarékos mód
Toner kímélő mód
Energy Star
Blue Angel
Nordic Swan

0.8 kWh / hét
Ez lehetővé teszi a nyomtató számára, hogy kevesebb energiát használjon fel, amikor nincs használatban
Ez csökkenti a toner felhasználást és segít csökkenteni a nyomtató üzembentartási költségét
Igen
Igen
Igen

Élettartam
Javasolt havi mennyiség
Maximum havi

250 – 2,000 oldal havi nyomtatási mennyiség
10,000 oldal havi nyomtatási mennyiség

A doboz tartalma
Toner (kb. 1,000 oldal1)
Dobegység(Approx. 12,000 oldal)
Tápkábel
Faxkábel
Gyors telepítési útmutató

1

ISO/IEC19752 szerint
g / m² papírral számítva
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