FAX-8360P

FAX-8360P
Spojení výkonu s rychlostí

• Dual access
• Zásobník na 250 listů
• Přídavný zásobník na 250 listů
• Podavač dokumentů na 30 listů
• 232 pamětí rychlé volby

8MB

Modem 33,6kbps
Super G3

32 pamětí
jednotlačítkové
volby

8 MB RAM

200 pamětí
zrychlené
volby

FAX-8360P

FAX-8360P

Technická specifikace
Obecné
Typ tisku

laserový

Rychlost modemu (bps)

33 600

Rychlost přenosu

2 sekundy tabulka Brother č. 1, JBIG

toner & válec

ECM (Error Correction Mode)

ano

Dual Access

umožní provádět 2 operace současně

Přesměrování

umožní poslání přijatého dokumentu na jiný faxový přístroj

Vzdálený přístup

umožní ovládání některých funkcí z telefonu

ITU-T group compatibility

Super G3

Komprese

MH / MR / MMR / JBIG

Šíře originálu a tisku

až 216 mm

Rychlost

až 14 str/min

ADF (Podavač dokumentů)

až 30 listů s postupným podáním

Tisk první stránky

za méně než 17 sekund

Zásobník papíru

na 250 listů s možností rozšíření na 500 listů přidáním
dalšího zásobníku

Rozlišení

až 600 x 300 dpi

Počet kopií

až 99

možnost přiřadit přídavný zásobník jenom pro některé
činnosti např. příjem faxů

Třídění

ano

Skupování

ano

Zvětšení / zmenšení

25 % až 400°/ po 1 %

Soutisk

2 nebo 4 stránky na 1 list A4

Volba zásobníku
Kapacita výstupu

až 150 listů

LCD Displej

2 řádkový 16-ti znakový

Nastavení

přehledné menu, průvodce krok za krokem

Zálohování nastavení času

až 9 hodin

Paměť

8 MB (RAM)
rozšiřitelná až na 40 MB moduly 16 nebo 32 MB

Zálohování paměti

až 4 dny

Blokování paměti

zablokování použití přístroje

Kopírka

Reporty
Tisk žurnálu

ano (max. posledních 200)

Tisk potvrzení o přenosu

ano

Tisk nápovědy

ano

Úvodní stránka (cover page)

ano

Fax
Opakování volby

automatické opakování při obsazeném čísle

Jednotlačítková volba

32 čísel

Rychlá volba

200 čísel

Počet skupin čísel

až 6

Zřetězené volání

umožňuje uložení dlouhých čísel v několika částech

Připojení
Externí telefon nebo záznamník

ano

Rozměry

Nastavení hlavičky

pro uložení jména a čísla uživatele

Šířka x hloubka x výška

377 mm x 442 mm x 323 mm

Telefonní seznam

abecední řazení

Váha

12 kg

Nastavení hlasitosti vyzvánění

ve třech úrovních

Příkon

Přepínání FAX/TEL

automatické rozpoznání příchozího volání

méně než 70 W ve stavu připraven

Rozlišení

Super Fine pro odesílání grafiky

méně než 940 W při provozu

Úrovně šedi

64

Kontrast

automatika / zesvětlit / ztmavit

Přesměrování

ano

méně než 10 W ve stavu uspání

Spotřební materiál

Odložené vysílání

do 50 přenosů

Polling

standardní a sekvenční odesílání a příjem

Funkce Quick-Scan

předskenování dokumentu do paměti urychlí odeslání
dokumentu

Optický válec

Paměť dokumentů

až 500 stran (JBIG / Standardní rozlišení) ITU-T

*formát A4 při pokrytí stránky 5%

Broadcasting

na 282 stanic

Dávkový přenos

ano

Automatické zvětšení

umožňuje příjem a tisk originálů až do 350 mm na formát A4

Toner

TN-6300 až na 3000 stran*
TN-6600 až na 6000 stran*
DR-6000 až na 20 000 stran*

Kontakt:

http://www.brother.cz
E-mail: info@brother.cz

Technické údaje v době tisku souhlasí. Brother je registrovaná ochranná značka firmy Brother Industries Ltd.
a názvy výrobků jsou registrovanými ochrannými značkami nebo značkami příslušných společností.

