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Technische Specificaties
Algemeen
Motor

Laser

Modemsnelheid (bps)

33.600

Verzendsnelheid

2 seconden (Brother-schema nr. 1, JBIG)

Compatibiliteit met ITU-T groep

Super G3

Datacompressie

MH / MR / MMR / JBIG

Snelheid CPU

RISC 100 MHz

Breedte invoer/uitvoer

Maximaal 216 mm

Automatische documentinvoer

Maximaal 30 vel

Papiercapaciteit

250 vel (kan met een los verkrijgbare papiercassette van 250 vel worden
uitgebreid tot 500 vel)

Regelfunctie voor cassette

Hiermee kan de onderste cassette voor een bepaalde functie worden
gebruikt, bijv. alleen voor inkomende faxen

Drum en Toner

Uitgestelde batchtransmissie

Documenten die voor hetzelfde faxnummer bestemd zijn, worden
in het geheugen opgeslagen zodat ze in één transmissie, op een vooraf
ingestelde tijd, kunnen worden verzonden

Automatisch verkleinen

Als één pagina van 297 mm tot 350 mm lang wordt ontvangen, wordt
het bericht automatisch verkleind zodat het op een vel A4-papier past

ECM (foutencorrectie)

Als beide faxmachines deze functie ondersteunen en er tijdens de
faxtransmissie een fout wordt waargenomen, worden de betreffende
regels opnieuw verzonden

Dual Access

U kunt op de machine 2 verschillende bewerkingen tegelijk uitvoeren

Fax Doorzenden

Stuurt een fax die in het geheugen is ontvangen door naar een ander,
voorgeprogrammeerd faxnummer

Fax Opvragen

Hiermee kunt u vanaf een andere toetstelefoon uw faxberichten
opvragen

Kopiëren

150 vel

Snelheid

Maximale kopieersnelheid is 14 kopieën per minuut

LCD-scherm

2 regels met elk 16 tekens

Opwarmduur vanuit stand-by/slaapstand

Programmeren op het scherm

Prompts op het LCD-scherm helpen u stap voor stap bij het
programmeren van de machine

In stand-by duurt het ca. 17 seconden voordat de eerste kopie wordt
uitgeworpen, en in de slaapstand ca. 25 seconden

Resolutie

Maximaal 600 x 300 dpi

Back-up voor klok

Maximaal 9 uur

Meerdere kopieën / Stapelen / Sorteren

Totale geheugencapaciteit

8 MB (RAM)

Maakt maximaal 99 kopieën van elke pagina in de automatische
documentinvoer, die worden gestapeld of gesorteerd

2 op 1 / 4 op 1

Hiermee worden 2 of 4 pagina’s gecomprimeerd en op één vel papier
afgedrukt

Vergrotings-/verkleiningspercentage

Documentformaten kunnen in stappen van 1 % worden
verkleind/vergroot (van 50% tot 200%)

Capaciteit papieruitvoer

(kan met 16 MB of 32 MB DIMM worden uitgebreid tot 40 MB)
Back-up van geheugen

Maximaal 4 dagen

Beveiliging van geheugen

Hiermee kan onbevoegde toegang tot de machine worden voorkomen

Fax

Lijsten

Automatisch opnieuw kiezen

Er wordt 3x automatisch opnieuw gekozen als een nummer bezet is

Directkiestoetsen

32 locaties

Snelkiestoetsen

200 snelkieslocaties

Verzendrapport

Hierin staan gegevens over elke fax die is verzonden

Groepsnummers

Maximaal 16 groepen

Voorblad

Combinatienummers

Hiermee kunnen lange nummers in delen worden opgeslagen onder
verschillende directkies- of snelkiestoetsen

Hiermee wordt een voorblad afgedrukt op de faxmachine van de
geadresseerde

Helplijst

Met een druk op de rapporttoets wordt een lijst van de algemene
bedieningsstappen en functies afgedrukt

Stations-ID

Dit is de naam en het nummer die deze faxmachine identificeren

Telefoonindex

Een elektronische lijst op alfabetische volgorde van directkies-, snelkies- en
groepsnummers

Volume van bel/luidspreker

3 instellingen, en uit

Schakelen tussen FAX/TEL

Faxen en telefoongesprekken worden automatisch herkend

Superfijn

Zorgt dat tekst met kleine lettertjes en lijntekeningen met hoge kwaliteit
worden verzonden

Grijswaardenschaal

64 grijstinten

Journaal

Hierin staat informatie over de laatste 200 faxberichten die zijn
ontvangen en verzonden

Lijst van systeeminstellingen

Een afgedrukt rapport met de huidige instellingen van de machine

Bestelformulier

Als u op de rapporttoets drukt, ‘bestelformulier’ selecteert en op de
starttoets drukt, wordt een bestelformulier afgedrukt t.b.v. de
verbruiksmaterialen

Interface
Interface voor extern antwoordapparaat

Aansluiting waarop een extern antwoordapparaat en/of telefoon kan
worden aangesloten

Gewicht en afmetingen

Contrast

Automatisch / licht / donker

Activeren vanaf een ander toestel

Een faxoproep die op een ander toestel was aangenomen, ophalen naar de
faxmachine

Afmetingen

377 mm breed x 442 mm diep x 323 mm hoog

Gewicht

12 kg

Met timer verzonden taken

Maximaal 50 uitgestelde verzendingen

Stroomverbruik

Slaapstand: 10 watt of minder

Polling

Standaard en beveiligd

Quick-Scan

Een fax wordt eerst in het geheugen ingelezen, zodat hij sneller kan worden
verzonden. Ca. 2 seconden per A4-pagina

Stand-by: 70 watt of minder
Piek: 940 watt of minder

Verbruiksartikelen

Verzenden vanuit geheugen

Maximaal 500 pagina’s (JBIG, standaardresolutie)*

Toner

TN-6300 / TN-6600 (max. 3000/6000 pagina’s bij 5% bladvulling)

Ontvangen zonder papier

Maximaal 500 pagina’s (JBIG, standaardresolutie)*

Drum

DR-6000 (max. 20.000 pagina’s bij 5% bladvulling, 1 vel per taak)

Groepsverzenden

Een en hetzelfde faxbericht naar maximaal 282 aparte locaties zenden
(handmatig naar 50 locaties)

* ITU-T testschema nr. 1 met JBIG-codering en standaardresolutie
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Postbus 600, 1180 AP Amstelveen
Telefoon: 020-5451251 Fax: 020-6436495
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• Dual Access
• Standaard papiercapaciteit: 250 vel
• Optioneel verkrijgbare papiercassette

(totale capaciteit 500 vel)
• Automatische documentinvoer tot 30 vel
• 232 Snelkiesnummers

8MB

33.6kbps Super
G3 modem

32 Directkiesnummers

8MB geheugen,
uitbreidbaar met
16/32MB DIMM

200 Snelkiesnummers

FAX-8360P

Bedrijfscommunicatie met
efficiency onder handbereik
FAX-8360P

De FAX-8360P combineert talrijke fax- en kopieerfuncties van hoge kwaliteit met
doeltreffende innovaties in technologie, hetgeen u een superieure oplossing voor
communicatie op uw kantoor biedt.

Functies
Snelle faxtransmissies van hoge
kwaliteit
Met een 33.6 kbps Super G3 modem kan de FAX8360P kantoordocumenten sneller faxen met gebruikmaking van een verzendsnelheid van 2 seconden per
pagina. Hiermee wordt de efficiency in uw kantoor
verhoogd terwijl verzendkosten worden verlaagd.
Faxen worden dankzij de 64 grijstinten van de
grijswaardenschaal in een hoogkwalitatief formaat
verzonden en met de innovatieve superfijne resolutie
zullen kleine lettertjes en fijne lijntekeningen geen
probleem opleveren.

Snelkiezen
Faxnummers van belangrijke contacten, klanten en
leveranciers kunnen in het omvangrijke geheugen van
de machine worden geprogrammeerd met gebruikmaking van de 32 directkiestoetsen en 200 snelkieslocaties, zodat veelgebruikte nummers snel kunnen
worden gekozen.

Beveiligd gebruik
Middels een door de gebruiker gedefinieerde PIN kan
worden voorkomen dat de functies voor het faxen,
kopiëren en programmeren van de FAX-8360P door
onbevoegden worden geopend of gebruikt. Inkomende
faxen worden in het geheugen opgeslagen en kunnen
alleen worden afgedrukt nadat de beveiligde modus
tijdelijk is geannuleerd door middel van een pincode.

Eenvoudig verzenden van
documenten
Voor extra gebruiksgemak bij het verzenden van lange
documenten, kunt u met de FAX-8360P maximaal
30 pagina’s in een keer verzenden.

Superieure kopieerprestaties
Niet alleen biedt de FAX-8360P superieure faxfuncties
voor uw kantooromgeving, de machine beschikt
tevens over talrijke nuttige kopieerfuncties die onmisbaar zullen blijken.
De FAX-8360P biedt een kopieersnelheid van maximaal
14 ppm bij een uitstekende resolutie van 600 x 300
dpi. U kunt maar liefst 99 kopieën maken van elk vel
in de automatische documentinvoer. De machine heeft
tevens nuttige functies waarmee 2 of 4 pagina’s
gecomprimeerd op een vel papier kunnen worden
afgedrukt en waarmee een document in stappen van
1% kan worden verkleind of vergroot van 50% tot
200%.

Uitbreidbaar om in al uw behoeften
te voorzien
Papiercapaciteit
De FAX-8360P heeft standaard een papiercapaciteit
van maximaal 250 vel, die met een optioneel
verkrijgbare papiercassette kan worden uitgebreid tot
500 vel. Voor een langdurige papiertoevoer in
omgevingen waar veel faxen worden ontvangen.

Geheugen
De FAX-8360P heeft standaard 8 MB geheugen, waarmee de gegevens in het geheugen tot 4 dagen bewaard
blijven, maximaal 500* pagina’s vanuit het geheugen
kunnen worden verzonden en maximaal 500 in het
geheugen kunnen worden ontvangen. Dit kan met
optioneel verkrijgbare DIMM’s van 16 MB of 32 MB
worden uitgebreid tot 40 MB, zodat de prestaties nog
verder worden opgevoerd.
* ITU-T testschema nr. 1 met JBIG-codering en
standaardresolutie.

Efficiënte multi-tasking
Voor optimale efficiency op kantoor kunnen documenten in het geheugen van de FAX-8360P worden
ingelezen terwijl andere faxen worden ontvangen of
verzonden. Deze opgeslagen documenten worden
verzonden zodra de lijn vrijkomt, wat leidt tot minder
stagnatie op kantoor.
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Bedrijfscommunicatie met
efficiency onder handbereik
FAX-8360P

De FAX-8360P combineert talrijke fax- en kopieerfuncties van hoge kwaliteit met
doeltreffende innovaties in technologie, hetgeen u een superieure oplossing voor
communicatie op uw kantoor biedt.

Functies
Snelle faxtransmissies van hoge
kwaliteit
Met een 33.6 kbps Super G3 modem kan de FAX8360P kantoordocumenten sneller faxen met gebruikmaking van een verzendsnelheid van 2 seconden per
pagina. Hiermee wordt de efficiency in uw kantoor
verhoogd terwijl verzendkosten worden verlaagd.
Faxen worden dankzij de 64 grijstinten van de
grijswaardenschaal in een hoogkwalitatief formaat
verzonden en met de innovatieve superfijne resolutie
zullen kleine lettertjes en fijne lijntekeningen geen
probleem opleveren.

Snelkiezen
Faxnummers van belangrijke contacten, klanten en
leveranciers kunnen in het omvangrijke geheugen van
de machine worden geprogrammeerd met gebruikmaking van de 32 directkiestoetsen en 200 snelkieslocaties, zodat veelgebruikte nummers snel kunnen
worden gekozen.

Beveiligd gebruik
Middels een door de gebruiker gedefinieerde PIN kan
worden voorkomen dat de functies voor het faxen,
kopiëren en programmeren van de FAX-8360P door
onbevoegden worden geopend of gebruikt. Inkomende
faxen worden in het geheugen opgeslagen en kunnen
alleen worden afgedrukt nadat de beveiligde modus
tijdelijk is geannuleerd door middel van een pincode.

Eenvoudig verzenden van
documenten
Voor extra gebruiksgemak bij het verzenden van lange
documenten, kunt u met de FAX-8360P maximaal
30 pagina’s in een keer verzenden.

Superieure kopieerprestaties
Niet alleen biedt de FAX-8360P superieure faxfuncties
voor uw kantooromgeving, de machine beschikt
tevens over talrijke nuttige kopieerfuncties die onmisbaar zullen blijken.
De FAX-8360P biedt een kopieersnelheid van maximaal
11 ppm bij een uitstekende resolutie van 600 x 300
dpi. U kunt maar liefst 99 kopieën maken van elk vel
in de automatische documentinvoer. De machine heeft
tevens nuttige functies waarmee 2 of 4 pagina’s
gecomprimeerd op een vel papier kunnen worden
afgedrukt en waarmee een document in stappen van
1% kan worden verkleind of vergroot van 50% tot
200%.

Uitbreidbaar om in al uw behoeften
te voorzien
Papiercapaciteit
De FAX-8360P heeft standaard een papiercapaciteit
van maximaal 250 vel, die met een optioneel
verkrijgbare papiercassette kan worden uitgebreid tot
500 vel. Voor een langdurige papiertoevoer in
omgevingen waar veel faxen worden ontvangen.

Geheugen
De FAX-8360P heeft standaard 8 MB geheugen, waarmee de gegevens in het geheugen tot 4 dagen bewaard
blijven, maximaal 500* pagina’s vanuit het geheugen
kunnen worden verzonden en maximaal 500 in het
geheugen kunnen worden ontvangen. Dit kan met
optioneel verkrijgbare DIMM’s van 16 MB of 32 MB
worden uitgebreid tot 40 MB, zodat de prestaties nog
verder worden opgevoerd.
* ITU-T testschema nr. 1 met JBIG-codering en
standaardresolutie.

Efficiënte multi-tasking
Voor optimale efficiency op kantoor kunnen documenten in het geheugen van de FAX-8360P worden
ingelezen terwijl andere faxen worden ontvangen of
verzonden. Deze opgeslagen documenten worden
verzonden zodra de lijn vrijkomt, wat leidt tot minder
stagnatie op kantoor.
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Technische Specificaties
Algemeen
Motor

Laser

Modemsnelheid (bps)

33.600

Verzendsnelheid

2 seconden (Brother-schema nr. 1, JBIG)

Compatibiliteit met ITU-T groep

Super G3

Datacompressie

MH / MR / MMR / JBIG

Snelheid CPU

RISC 100 MHz

Breedte invoer/uitvoer

Maximaal 216 mm

Automatische documentinvoer

Maximaal 30 vel

Papiercapaciteit

250 vel (kan met een los verkrijgbare papiercassette van 250 vel worden
uitgebreid tot 500 vel)

Regelfunctie voor cassette

Hiermee kan de onderste cassette voor een bepaalde functie worden
gebruikt, bijv. alleen voor inkomende faxen

Drum en Toner

Uitgestelde batchtransmissie

Documenten die voor hetzelfde faxnummer bestemd zijn, worden
in het geheugen opgeslagen zodat ze in één transmissie, op een vooraf
ingestelde tijd, kunnen worden verzonden

Automatisch verkleinen

Als één pagina van 297 mm tot 350 mm lang wordt ontvangen, wordt
het bericht automatisch verkleind zodat het op een vel A4-papier past

ECM (foutencorrectie)

Als beide faxmachines deze functie ondersteunen en er tijdens de
faxtransmissie een fout wordt waargenomen, worden de betreffende
regels opnieuw verzonden

Dual Access

U kunt op de machine 2 verschillende bewerkingen tegelijk uitvoeren

Fax Doorzenden

Stuurt een fax die in het geheugen is ontvangen door naar een ander,
voorgeprogrammeerd faxnummer

Fax Opvragen

Hiermee kunt u vanaf een andere toetstelefoon uw faxberichten
opvragen

Kopiëren

150 vel

Snelheid

Maximale kopieersnelheid is 11 kopieën per minuut

LCD-scherm

2 regels met elk 16 tekens

Opwarmduur vanuit stand-by/slaapstand

Programmeren op het scherm

Prompts op het LCD-scherm helpen u stap voor stap bij het
programmeren van de machine

In stand-by duurt het ca. 17 seconden voordat de eerste kopie wordt
uitgeworpen, en in de slaapstand ca. 25 seconden

Resolutie

Maximaal 600 x 300 dpi

Back-up voor klok

Maximaal 9 uur

Meerdere kopieën / Stapelen / Sorteren

Totale geheugencapaciteit

8 MB (RAM)

Maakt maximaal 99 kopieën van elke pagina in de automatische
documentinvoer, die worden gestapeld of gesorteerd

2 op 1 / 4 op 1

Hiermee worden 2 of 4 pagina’s gecomprimeerd en op één vel papier
afgedrukt

Vergrotings-/verkleiningspercentage

Documentformaten kunnen in stappen van 1 % worden
verkleind/vergroot (van 50% tot 200%)

Capaciteit papieruitvoer

(kan met 16 MB of 32 MB DIMM worden uitgebreid tot 40 MB)
Back-up van geheugen

Maximaal 4 dagen

Beveiliging van geheugen

Hiermee kan onbevoegde toegang tot de machine worden voorkomen

Fax

Lijsten

Automatisch opnieuw kiezen

Er wordt 3x automatisch opnieuw gekozen als een nummer bezet is

Directkiestoetsen

32 locaties

Snelkiestoetsen

200 snelkieslocaties

Verzendrapport

Hierin staan gegevens over elke fax die is verzonden

Groepsnummers

Maximaal 16 groepen

Voorblad

Combinatienummers

Hiermee kunnen lange nummers in delen worden opgeslagen onder
verschillende directkies- of snelkiestoetsen

Hiermee wordt een voorblad afgedrukt op de faxmachine van de
geadresseerde

Helplijst

Met een druk op de rapporttoets wordt een lijst van de algemene
bedieningsstappen en functies afgedrukt

Stations-ID

Dit is de naam en het nummer die deze faxmachine identificeren

Telefoonindex

Een elektronische lijst op alfabetische volgorde van directkies-, snelkies- en
groepsnummers

Volume van bel/luidspreker

3 instellingen, en uit

Schakelen tussen FAX/TEL

Faxen en telefoongesprekken worden automatisch herkend

Superfijn

Zorgt dat tekst met kleine lettertjes en lijntekeningen met hoge kwaliteit
worden verzonden

Grijswaardenschaal

64 grijstinten

Journaal

Hierin staat informatie over de laatste 200 faxberichten die zijn
ontvangen en verzonden

Lijst van systeeminstellingen

Een afgedrukt rapport met de huidige instellingen van de machine

Bestelformulier

Als u op de rapporttoets drukt, ‘bestelformulier’ selecteert en op de
starttoets drukt, wordt een bestelformulier afgedrukt t.b.v. de
verbruiksmaterialen

Interface
Interface voor extern antwoordapparaat

Aansluiting waarop een extern antwoordapparaat en/of telefoon kan
worden aangesloten

Gewicht en afmetingen

Contrast

Automatisch / licht / donker

Activeren vanaf een ander toestel

Een faxoproep die op een ander toestel was aangenomen, ophalen naar de
faxmachine

Afmetingen

377 mm breed x 442 mm diep x 323 mm hoog

Gewicht

12 kg

Met timer verzonden taken

Maximaal 50 uitgestelde verzendingen

Stroomverbruik

Slaapstand: 10 watt of minder

Polling

Standaard en beveiligd

Quick-Scan

Een fax wordt eerst in het geheugen ingelezen, zodat hij sneller kan worden
verzonden. Ca. 2 seconden per A4-pagina

Stand-by: 70 watt of minder
Piek: 940 watt of minder

Verbruiksartikelen

Verzenden vanuit geheugen

Maximaal 500 pagina’s (JBIG, standaardresolutie)*

Toner

TN-6300 / TN-6600 (max. 3000/6000 pagina’s bij 5% bladvulling)

Ontvangen zonder papier

Maximaal 500 pagina’s (JBIG, standaardresolutie)*

Drum

DR-6000 (max. 20.000 pagina’s bij 5% bladvulling, 1 vel per taak)

Groepsverzenden

Een en hetzelfde faxbericht naar maximaal 282 aparte locaties zenden
(handmatig naar 50 locaties)

* ITU-T testschema nr. 1 met JBIG-codering en standaardresolutie
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Bedrijfscommunicatie met efficiency onder handbereik

Uw dealer:

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
Alle specificaties correct ten tijde van het in druk geven. Brother is een geregistreerd handelsmerk van Brother
Industries Ltd. Merkproductnamen zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van de betrokken bedrijven.

• Dual Access
• Standaard papiercapaciteit: 250 vel
• Optioneel verkrijgbare papiercassette

(totale capaciteit 500 vel)
• Automatische documentinvoer tot 30 vel
• 232 Snelkiesnummers

8MB

33.6kbps Super
G3 modem

32 Directkiesnummers

8MB geheugen,
uitbreidbaar met
16/32MB DIMM

200 Snelkiesnummers

