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I én kompakt enhed får du, med FAX-T104
eller FAX-T106, en samlet kommunikationsløsning – direkte på dit skrivebord.
Uanset hvilken model du vælger, finder du
nemt plads til den, og du vil hurtigt blive
begejstret for de mange stærke funktioner,
disse modeller kan tilbyde.
FAX-T106 tilbyder derudover en digital telefonsvarer med 15 minutters optagetid, samt
hurtigere faxmodem for kortere sendetid.

Tekniske
specifikationer
Generelt

Thermal transfer fax til almindeligt A4 papir
9.600 bps (FAX-T104) / 14.400 bps (FAX-T106) sendehastighed
Integreret telefon
Mulighed for samtale uden at løfte røret (kun FAX-T106)
Sæt kald på vent med musik
Automatisk genkendelse af telefon/fax opkald
Op til 10 arks dokumentføder (ADF)
Op til 30 arks papirkapacitet
512 kb hukommelse / op til 25 sider
1 linje/16 karakterer LCD display
On-screen programmering
Hjælpeliste over de mest almindelige funktioner

Fax

Selvom der er tale om kompakte maskiner,
er der bestemt ikke tale om maskiner med
begrænsede funktioner. Begge modeller lever
fuldt op til, hvad man kan forvente af en moderne telefax.
FAX-T104/T106 modtager fax på almindeligt A4 papir.
Papirkapaciteten i arkføderen er på op til 30 ark. Hvis
faxen løber tør for papir, er der også hjælp at hente:
FAX-T104/T106 har begge 512 kb hukommelse, hvilket
gør dem i stand til at modtage op til 25 sider* i hukommelsen. Når der igen er papir i faxen, bliver siderne
udskrevet, og du går derfor aldrig glip af en vigtig telefax.
FAX-T104/T106 er særdeles betjeningsvenlige, hvilket
gør det til en leg at benytte de mange indbyggede
funktioner. En funktion du sikkert vil blive glad for, er det
automatiske genopkald, som forsøger at skabe kontakt
med en faxmodtager gentagne gange, hvis der er optaget.
Begge modeller kan benyttes som kopimaskine – endda
med mulighed for formindskning og forstørrelse af
dokumentet på 50 - 150%. Og så er der også mulighed
for multikopiering.
FAX-T104/T106 har indbygget nummerbestemt ringning**.
FAX-T104/T106 bruger farvebåndsruller – et meget
driftsikkert system, som ikke tørrer ud.
* Baseret på ITU-test ark # 1, modtagehukommelse, ECM mode
** Kræver abonnement

4 enkelttaster
100 hurtigopkald
64 gråtoner
Superfin transmission
ECM fejlretning
Vis nummer funktion
Nummerbestemt ringning*
Automatisk genkald ved optaget
Transmissionslås sikrer mod uautoriseret brug
Avancerede funktioner: Broadcasting / Polling / Gruppesending /
Reservation af næste fax / Forsinket transmission / Fjernaktivering /
Faxvidersendelse / Fjernafhentning / Elektronisk forside

Kopi

Op til 99 kopier
Formindsk eller forstør fra 50 - 150%

Ekstra funktioner FAX-T104

TAD interface for tilslutning af ekstern telefonsvarer

Ekstra funktioner FAX-T106

Elektronisk ’Message Manager’ system til fax og voice-mail
Indbygget digital telefonsvarer med 15 min. optagetid
Op til 20 sekunders udgående besked

Vægt og mål

Strømforbrug: Standby under 4,4W/4,8W, peak 160W
Størrelse (B × D × H): 302 × 267 × 340 mm
Vægt: 2,7 kg/2,8 kg

Forbrugsstoffer

PC-75, 1 × kassette med farvebånd til 144 sider
PC-72RF, 2 × 144 siders refill ruller
* Kræver abonnement
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