FAX-1840C

Brother

Technische Specificaties
Kleurencopier

Algemeen
Afdrukmethode
Handset
LCD display
Back-lit Functie toetsen
Back-up voor klok
Totale geheugencapaciteit
Automatische Documentinvoer
Papierformaat
Papiercapaciteit

Invoer
Uitvoer

Gelijktijdige werking

Inkjet
Standaard voorzien van een handset
1 regel van 16 tekens
Voor het eenvoudig kiezen van Fax of Kopieer functies
Houdt de datum en tijd maximaal 1 uur vast
8MB
Tot 20 vel
A4
Tot 100 vel
Tot 50 vel
Ontvang een fax terwijl u een kopie maakt

Snelheid
Vergroten / verkleinen
Resolutie
Meerdere kopieën
Stapelen en sorteren
N in 1
Papierformaat
Papiersoort

Afmetingen & Gewichten
Afmeting / Gewicht

14.4kbps
Verzendsnelheid ongeveer 6 seconden
Mono: MH / MR / MMR kleur: JPEG
Automatisch herkiezen indien de ontvangende fax bezet is
10 locaties voor het direct kiezen van opgeslagen nummers
(5 x 2)
40 snelkieslocaties die met de navigatietoetsen bereikbaar zijn
Maximaal 6 groepen
Automatische herkenning van fax of telefoongesprek
Voor transmissies van goede kwaliteit bij kleine letters en
lijntekeningen
256 grijswaarden
Tot 50 faxen
Tot 250 pagina’s (ITU-T Test Chart No 1)
Tot 250 pagina’s (ITU-T Test Chart No 1)
Dezelfde fax naar maximaal 100 nummers zenden
Documenten voor dezelfde bestemming in het geheugen
opslaan en in één keer verzenden (mono)
Automatisch verkleinen van een ontvangen fax tot A4 formaat
Als beide machines de ECM-functie ondersteunen, wordt
tijdens het verzenden gecontroleerd of er fouten optreden en
worden de pagina’s indien nodig opnieuw verzonden
Verzend een in het geheugen opgeslagen fax door naar een
vooraf geprogrammeerd nummer
De gebruiker kan vanaf een andere locatie via een toets telefoon
toegang krijgen tot de fax
De gebruiker kan faxen opvragen vanaf een andere faxmachine
die gebruik maakt van toonkiezen
Een fax scannen ter verzending en tegelijkertijd een fax
ontvangen

Data Compressie
Automatisch herkiezen
Directkiesnummers
Snelkiesnummers
Groepsnummers
Fax/Tel schakelaar
Superfijn
Grijsschaal
Uitgesteld verzenden
Verzendgeheugen
Ontvangstgeheugen
Groepsverzenden
Uitgestelde Batchtransmissie
Automatisch verkleinen
ECM (foutcorrectie)

Fax doorzenden
Toegang op afstand
Ophalen op afstand
Dual Access

Tot 17ppm mono en 11ppm kleur
25% - 400% in stappen van 1%
Max. Printresolutie 600 x 1.200 dpi
Max. scanresolutie 600 x 1.200 dpi
Maximaal 99 kopieën van elk origineel
Stapelt en sorteert kopieën naar wens
Verkleint 2 of 4 pagina’s tot 1 A4
A4 / A5 / Briefkaart / (10 x 15 cm)
Normaal / Inkjet / Glossy / Transparanten

Alleen mono

Met doos
Zonder doos

Kleurenfax
Modem

455(B) x 295(D) x 460(H) mm / 8,1 kg
388(B) x 525(D) x 279(H) mm / 5,7 kg
(maximale afmeting inclusief accessoires)

Consumables, gescheiden inktcartridges
Geleverd met standaard
cartridges.
Pagina’s in normale modus
@5% dekking

Zwart
Cyaan
Magenta
Geel
Zwart High Yield

LC-900BK – 500 pagina’s
LC-900C – 400 pagina’s
LC-900M – 400 pagina’s
LC-900Y – 400 pagina’s
LC-900HYBK – 900 pagina’s

Stroomspaarstand
Stand-by
Piek
Beste kopie modus

Minder dan 4W
Minder dan 8W
Minder dan 23W
Ong. 45dB

Overige informatie
Stroomverbruik

Geluidsniveau

Optionele web downloads beschikbaar via http://solutions.brother.com
PC-Fax – Monochroom alleen verzenden
Kleurenprinter
Snelheid
Resolutie
Opwarmtijd
Papierformaten

Tot 20ppm mono en 15ppm kleur
Maximaal 1.200 x 6.000 dpi
Geen opwarmtijd
A4/A5/A6/EXE/LTR/LGL/JISB5/Photo 102 x 152 mm,
89 x 127 mm, 127 x 178 mm/Briefkaart 100 x 148 mm,
148 x 200 mm/Indexkaart 127 x 203 mm/C5 Enveloppen/
COM 10/DL/Monarch/JE4 Enveloppen
Normaal / Inkjet / Glossy / Transparanten
Is beschikbaar voor A4/LTR/A6/Photokaart/Indexkaart en
Briefkaart
3 groottes voor variabele druppelgrootte, minimum grootte
van 3pl
Brother’s kleurverbetering stelt u in staat de kleuren aan
te passen
Compatibel met Windows® 98(SE)/Me/2000/XP,
Mac® OS 8.6 - 9.2, OSX 10.2.4 of hoger (incl. automatisch
installatie programma)

Papiersoorten
Randenloos printen
Variabele druppelgrootte

Interface
Externe TAD aansluiting

Voor het aansluiten van een externe telefoon of een
antwoordapparaat
USB 2.0 Full Speed aansluiting

USB

FAX-1840C

FAX-1840C

Kleurverbetering
Printer Driver

Optionele software te downloaden van http://solutions.brother.com

Minimale systeemeisen*
Computer systeem
Windows®

Macintosh

®

Besturingssysteem

PC/Mac
Interface

98(SE)
Me
2000 Professional
XP
OS 8.6

Beschikbare harddisk ruimte

FAX-1840C

PC-Fax

Printer

Status

Driver

Monitor

98(SE)/Me

√

√

√

60 MB

2000 Professional

√

√

√

135 MB

XP

√

√

√

80 MB

Macintosh

64 MB

80 MB

OS 8.6

√

√

160 MB

80 MB

OS 9.x

√

√

OSX 10.2.4. of hoger

√

√

Minimum
RAM

Aanbevolen
RAM

Voor Drivers

USB

Pentium II

32 MB

64 MB

60 MB

Microsoft Windows®

USB

of gelijkwaardig

32 MB

64 MB

60 MB

USB

64 MB

128 MB

USB

128 MB

256 MB

USB

OS 9.x

USB

OSX 10.2.4 of hoger

USB

Alle basismodellen
voldoen
Alle basismodellen voldoen

128 MB

Brother

verzenden

Processor
snelheid

64 MB

®

* Voor de optioneel te downloaden software

Brother International (Nederland) B.V.
Postbus 600, 1180 AP Amstelveen
Telefoon: 020 - 5451251, Fax: 020 - 6436495
E-Mail: info@brother.nl, Internet: www.brother.nl
Website solutions center: http://solutions .brother.com
Specificaties kunnen zonder tegenbericht worden gewijzigd. Brother is een geregistreerde merknaam van
Brother Industries Ltd. Alle andere merk- en productnamen zijn geregistreerde handelsmerken van de
respectievelijke ondernemingen.
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Dealer:

FAX-1840C
■
■
■

Kleurenfax
Kleurencopier
Geïntegreerde handset

< Always at your side

Telefoon

www.brother.nl

Het gemak van kopiëren in kleur

Separate inktcartridges

Met de FAX-1840C is het niet nodig om te

Software om de prestaties te
verhogen

investeren in een aparte copier. 2 in 1 en 4 in 1

Bij Brother zijn we altijd op zoek naar manieren

worden geleverd met gescheiden

mono kopiëren en de vergroot en verklein

om de prestaties van onze produkten te

inktcartridges. Als een kleur op is, dan hoeft u

functies maken het mogelijk om uw

verhogen. Om de mogelijkheden van uw fax te

uitsluitend die kleur te vervangen.

documenten volledig aan uw wensen aan te

vergroten kunt u de Brother PC-Fax en Printer

passen.

drivers downloaden, zo kunt u rechtstreeks

Capilair inktsysteem

vanaf de PC mono faxen versturen en

Brother’s capillaire buizensysteem zorgt ervoor

documenten printen.

dat de inkt van de cartridges direct naar de

Geïntegreerde handset

printkop van de FAX-1840C gaat. Het resultaat

Ontworpen om het design van de fax te

De Brother FAX-1840C
Kwaliteit kleurenfax met een geïntegreerde handset.

complementeren, past deze handset precies

Meer informatie over compatibiliteit vindt u in

hiervan is een soepelere en stillere werking en

bij het geheel. Zo kunt u bellen en gebeld

de Systeemeisen tabel aan de ommezijde van

de inktcartridges zijn op een eenvoudige en

worden zonder te investeren in een extra

deze folder.

snelle manier te vervangen.

handset.
Downloads zijn beschikbaar op:
http://solutions.brother.com

De compacte FAX-1840C
Hoogstaande prestaties van een kleurenfax

Een ADF van maximaal 20 vel
Fax en kopieer snel en eenvoudig documenten die uit
meerdere pagina’s bestaan

Een compacte, stijlvolle
machine die ruimte op de
werkplek bespaart en toch
prestaties levert die voldoen
aan de eisen van een modern
kantoor.
Eenvoudig te gebruiken functies die
elke dag weer het verschil maken.
Als de ruimte beperkt is, dan is dit de
communicatieoplossing. Professionals
zullen de kwaliteit van de kleurenfaxen
zeer waarderen, zeker van een machine
die ook nog een kleurenkopie mogelijkheid biedt. De geïntegreerde handset
zorgt ervoor dat er niet nog meer telefoontoestellen nodig zijn.
Het bedieningspaneel, met verlichte
functietoetsen, maakt het mogelijk om met
een druk op de knop snel van fax naar
kopie te switchen.

FAX-1840C
■
■
■
■

Kleurenfax
Kleurencopier
Geïntegreerde handset
Papiercapaciteit van
maximaal 100 vel
■ ADF van maximaal 20 vel

Geïntegreerde handset
Het is niet nodig om te investeren in extra telefoontoestellen

Professionele kwaliteit kleurenfaxen
Er mag niet worden ingeleverd op kwaliteit als
er belangrijke documenten per fax worden
ontvangen of verzonden. De FAX-1840C
presteert goed op beide onderdelen,
hij produceert professionele resultaten in
zowel de mono als kleuren modus. Dit is een
machine die boordevol fax functies zit die de
efficiency van de dagelijkse taken op kantoor
verbetert. De ADF voor meerdere pagina’s,
de direct en snelkiesnummers betekenen dat
de tijd besteedt bij de machine tot een
minimum wordt beperkt. Het indrukwekkende
geheugen zorgt ervoor dat belangrijke
faxdocumenten niet worden gemist,
bovendien beschikt hij over een ruime
papiercapaciteit. De Dual-Access functie
maakt het mogelijk om een te verzenden fax
alvast op te slaan terwijl er een fax wordt
ontvangen.
■

■

■

■

■

FAX-1840C

FAX machine

Een papiercapaciteit van maximaal 100 vel
10 directkiesnummers
40 snelkiesnummers
ADF van maximaal 20 vel
Geheugen van maximaal 250 pagina’s

Alle Brother kleuren multi-function produkten
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Technische Specificaties
Kleurencopier

Algemeen
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Handset
LCD display
Back-lit Functie toetsen
Back-up voor klok
Totale geheugencapaciteit
Automatische Documentinvoer
Papierformaat
Papiercapaciteit

Invoer
Uitvoer

Gelijktijdige werking

Inkjet
Standaard voorzien van een handset
1 regel van 16 tekens
Voor het eenvoudig kiezen van Fax of Kopieer functies
Houdt de datum en tijd maximaal 1 uur vast
8MB
Tot 20 vel
A4
Tot 100 vel
Tot 50 vel
Ontvang een fax terwijl u een kopie maakt

Snelheid
Vergroten / verkleinen
Resolutie
Meerdere kopieën
Stapelen en sorteren
N in 1
Papierformaat
Papiersoort

Afmetingen & Gewichten
Afmeting / Gewicht

14.4kbps
Verzendsnelheid ongeveer 6 seconden
Mono: MH / MR / MMR kleur: JPEG
Automatisch herkiezen indien de ontvangende fax bezet is
10 locaties voor het direct kiezen van opgeslagen nummers
(5 x 2)
40 snelkieslocaties die met de navigatietoetsen bereikbaar zijn
Maximaal 6 groepen
Automatische herkenning van fax of telefoongesprek
Voor transmissies van goede kwaliteit bij kleine letters en
lijntekeningen
256 grijswaarden
Tot 50 faxen
Tot 250 pagina’s (ITU-T Test Chart No 1)
Tot 250 pagina’s (ITU-T Test Chart No 1)
Dezelfde fax naar maximaal 100 nummers zenden
Documenten voor dezelfde bestemming in het geheugen
opslaan en in één keer verzenden (mono)
Automatisch verkleinen van een ontvangen fax tot A4 formaat
Als beide machines de ECM-functie ondersteunen, wordt
tijdens het verzenden gecontroleerd of er fouten optreden en
worden de pagina’s indien nodig opnieuw verzonden
Verzend een in het geheugen opgeslagen fax door naar een
vooraf geprogrammeerd nummer
De gebruiker kan vanaf een andere locatie via een toets telefoon
toegang krijgen tot de fax
De gebruiker kan faxen opvragen vanaf een andere faxmachine
die gebruik maakt van toonkiezen
Een fax scannen ter verzending en tegelijkertijd een fax
ontvangen

Data Compressie
Automatisch herkiezen
Directkiesnummers
Snelkiesnummers
Groepsnummers
Fax/Tel schakelaar
Superfijn
Grijsschaal
Uitgesteld verzenden
Verzendgeheugen
Ontvangstgeheugen
Groepsverzenden
Uitgestelde Batchtransmissie
Automatisch verkleinen
ECM (foutcorrectie)

Fax doorzenden
Toegang op afstand
Ophalen op afstand
Dual Access

Tot 17ppm mono en 11ppm kleur
25% - 400% in stappen van 1%
Max. Printresolutie 600 x 1.200 dpi
Max. scanresolutie 600 x 1.200 dpi
Maximaal 99 kopieën van elk origineel
Stapelt en sorteert kopieën naar wens
Verkleint 2 of 4 pagina’s tot 1 A4
A4 / A5 / Briefkaart / (10 x 15 cm)
Normaal / Inkjet / Glossy / Transparanten

Alleen mono

Met doos
Zonder doos

Kleurenfax
Modem

455(B) x 295(D) x 460(H) mm / 8,1 kg
388(B) x 525(D) x 279(H) mm / 5,7 kg
(maximale afmeting inclusief accessoires)

Consumables, gescheiden inktcartridges
Geleverd met standaard
cartridges.
Pagina’s in normale modus
@5% dekking

Zwart
Cyaan
Magenta
Geel
Zwart High Yield

LC-900BK – 500 pagina’s
LC-900C – 400 pagina’s
LC-900M – 400 pagina’s
LC-900Y – 400 pagina’s
LC-900HYBK – 900 pagina’s

Stroomspaarstand
Stand-by
Piek
Beste kopie modus

Minder dan 4W
Minder dan 8W
Minder dan 23W
Ong. 45dB

Overige informatie
Stroomverbruik

Geluidsniveau

Optionele web downloads beschikbaar via http://solutions.brother.com
PC-Fax – Monochroom alleen verzenden
Kleurenprinter
Snelheid
Resolutie
Opwarmtijd
Papierformaten

Tot 20ppm mono en 15ppm kleur
Maximaal 1.200 x 6.000 dpi
Geen opwarmtijd
A4/A5/A6/EXE/LTR/LGL/JISB5/Photo 102 x 152 mm,
89 x 127 mm, 127 x 178 mm/Briefkaart 100 x 148 mm,
148 x 200 mm/Indexkaart 127 x 203 mm/C5 Enveloppen/
COM 10/DL/Monarch/JE4 Enveloppen
Normaal / Inkjet / Glossy / Transparanten
Is beschikbaar voor A4/LTR/A6/Photokaart/Indexkaart en
Briefkaart
3 groottes voor variabele druppelgrootte, minimum grootte
van 3pl
Brother’s kleurverbetering stelt u in staat de kleuren aan
te passen
Compatibel met Windows® 98(SE)/Me/2000/XP,
Mac® OS 8.6 - 9.2, OSX 10.2.4 of hoger (incl. automatisch
installatie programma)

Papiersoorten
Randenloos printen
Variabele druppelgrootte

Interface
Externe TAD aansluiting

Voor het aansluiten van een externe telefoon of een
antwoordapparaat
USB 2.0 Full Speed aansluiting

USB

FAX-1840C

FAX-1840C

Kleurverbetering
Printer Driver

Optionele software te downloaden van http://solutions.brother.com

Minimale systeemeisen*
Computer systeem
Windows®

Macintosh

®

Besturingssysteem

PC/Mac
Interface

98(SE)
Me
2000 Professional
XP
OS 8.6

Beschikbare harddisk ruimte

FAX-1840C

PC-Fax

Printer

Status

Driver

Monitor

98(SE)/Me

√

√

√

60 MB

2000 Professional

√

√

√

135 MB

XP

√

√

√

80 MB

Macintosh

64 MB

80 MB

OS 8.6

√

√

160 MB

80 MB

OS 9.x

√

√

OSX 10.2.4. of hoger

√

√

Minimum
RAM

Aanbevolen
RAM

Voor Drivers

USB

Pentium II

32 MB

64 MB

60 MB

Microsoft Windows®

USB

of gelijkwaardig

32 MB

64 MB

60 MB

USB

64 MB

128 MB

USB

128 MB

256 MB

USB

OS 9.x

USB

OSX 10.2.4 of hoger

USB

Alle basismodellen
voldoen
Alle basismodellen voldoen

128 MB

Brother

verzenden

Processor
snelheid

64 MB

®

* Voor de optioneel te downloaden software
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