FAX-1360
De Brother FAX-1360 is met zijn mono fax, kopieer functie en geïntegreerde telefoon handset
uiterst geschikt voor elk kleinbedrijf.

•

14.400bps fax modem snelheid

•

Standaard voorzien van telefoon handset

•

Tot 20 vel automatische document invoer

•

10 directkiesnummers en 100 snelkiesnummers

•

Tot 100 vel papier capaciteit

Mono Fax

Mono Copier

FAX-1360
Voor snel en eenvoudig faxen en kopiëren. De FAX-1360 is ontworpen
om tijd te besparen door kleine klussen eenvoudiger, sneller en prettig
te maken.
De mono fax mogelijkheid garandeert een prettige werking met lage kosten
door de enkele zwarte inkt cartridge.
Faxen is snel en simpel met 100 snelkiesnummers voor directe verbinding
met uw meest gebruikte contacten en met een geheugen van 250 pagina’s
gaat geen fax verloren mocht het papier op raken. Zo wordt het risico van
belangrijke informatie missen steeds kleiner.

u de mogelijkheid om een document te scannen terwijl er een fax binnen
komt.
De FAX-1360 is een volwaardig kopieerapparaat en is voorzien van alle
vergroot en verklein opties die je verwacht op een kopieermachine. Verder
kan hij tot 99 meervoudige kopieën maken en is hij snel en efficiënt door de
18 pagina’s per minuut kopieer snelheid.
Voor haarscherpe faxen en kopieën maakt u gebruik van originele Brother
LC1000BK zwarte inkt cartridge. Deze inkt is speciaal samengesteld om een
geweldig resultaat te bieden met deze machine.
Gebruik

De geïntegreerde handset laat u met de FAX-1360 bellen alsof het een
normale telefoon is en bespaart u zo eenvoudig ruimte.

ELE

ORIGIN

Gebruik de fax doorzend functie voor het doorzenden van uw faxen, deze
optie is erg efficiënt als u langere tijd van kantoor bent. De ‘dual access’ geeft

Technische specificaties FAX-1360
Algemeen
Engine
Handset
LCD display
Geheugencapaciteit
Papierformaten
Papiercapaciteit

Monochrome Inkjet
Standaard voorzien van telefoonhoorn
1 regel x 16 karakters
16MB
A4, LTR, LGL
Standaard papierlade: tot 100 vel
Automatische document invoer: tot 20 vel
Uitvoer papiercapaciteit: tot 50 vel

Fax
Modem

14.400 bps: ong. 6 seconden transmissie

Automatisch herkiezen

Automatisch herkiezen indien de ontvangende fax
bezet is
10 direct-keuzenummers en 100 locaties voor
snelkiesnummers
Tot 6 groepen
Automatische herkenning van fax of telefoon ontvangst
Hoge kwaliteit verzenden en ontvangen
Tot 250 pagina’s (ITU-T Test Chart No 1)
Tot 250 pagina’s (ITU-T Test Chart No 1)
Verkleint automatisch een ontvangen fax zodat deze op
een A4 past
Stuurt een in het geheugen ontvangen faxbericht door

Snelkiesnummers
Groepsnummers
Fax / Tel switch
Superfijn
Verzendgeheugen
Papierloos ontvangst
Automatisch verkleinen
Fax doorzenden

Toegang op afstand
Ophalen op afstand
Dual Access

naar een ander vooraf geprogrammeerd faxnummer
De gebruiker kan met behulp van een toonkies telefoon
toegang krijgen tot de faxmachine krijgen
De gebruiker kan faxen opvragen vanaf een andere
faxmachine die gebruik maakt van toonkiezen
Scant een fax ter verzending terwijl u een fax ontvangt
(enkel mono)

Copier
Snelheid
Resolutie
Meervoudig kopiëren
Vergroten / verkleinen
ratio
2 of 4 in 1

Tot 18ppm mono
Tot 600x600dpi
Tot 99 kopieën van elk origineel
25% - 400% in stappen van 1%
Verklein 2 of 4 pagina’s tot 1 vel A4

Supplies
Inkt cartridges
(pagina’s in normale
modus @ 5% dekking)

Zwart: LC1000BK – tot 500 A4 pagina’s

Afmeting & gewichten
Met doos
Zonder doos

493(b) x 375(d) x 285(h)mm/8,45kg
407(b) x 293(d) x 198(h)mm/6,0kg

Contact:

Brother International (Nederland) BV
Postbus 600, 1180 AP Amstelveen
Tel: +31(0)20 – 545 12 51 Fax: +31(0)20 – 643 64 95
Website: www.brother.nl
Specificaties kunnen zonder tegenbericht worden gewijzigd. Brother is een geregistreerd handelsmerk van
Brother Industries Ltd. Merk- en productnamen zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van de
betrokken bedrijven.

