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BrotHer faX-2840 sisältäMät 
oMinaisuudet ja tekniikka 
auttavat tYÖskenteleMään 
teHokkaaMMin

FAX-2840

Ominaisuudet, jotka optimoivat työnkulkusi 
- Nopea Super G3-faksi
- 2 rivinen nestekidenäyttö
- 22 pikavalintanäppäintä
- 400 sivun lähetysmuisti3

- 30 sivun automaattinen dokumentinsyöttölaite4

- 250 arkin paperikasetti
- Kopioi jopa 20 sivua minuutissa
- Mukana 1000 arkin värikasetti1

PRINT SCANCOPYFAX



“Luotettava ja tehokas 
Brother FAX-2840 on nopea 
tiedonvälitysratkaisu.”

Brother FAX-2840 sisältämät ominaisuudet mahdollistavat tehokkaan työskentelyn - voit faksata milloin 
ja mihin haluat. Kompakti ja tyylikäs muotoilu sekä laajat käyttöominaisuudet, kuten N-sivua yhdelle 
arkille -toiminto lisäävät tuottavuutta ja vähentävät paperinkulutustasi. 

Huoletonta faksausta

luotettava
Paperin loppuessa viestit tallentuvat 
jopa 4003 faksisivun muistiin. 
Faksiviestit tulostuvat automaattisesti, 
kun paperia taas lisätään, joten tärkeät 
faksiviestit eivät katoa. 

koMpakti
Toimistojen tilankäytön rajallisuus 
on huomioitu Brother FAX-2840:n 
suunnittelussa ja laite mahtuu pienten 
ulkomittojensa ansiosta hyvin myös 
pieniin työpisteisiin. 

Monipuolinen
FAX-2840 sisältää joustavat faksi- ja 
kopiointitoiminnot ja mahdollistaa 
huolettoman työskentelyn. 
Valikoima innovatiivisia 
ominaisuuksia takaa, että 
toimistossasi on yritysmaailman 
vaatimat toiminnot saatavilla.  

teHokas
Työskentelyäsi helpottavat 22 
faksinumeron pikavalintamuisti 
ja jopa 20 sivun kopiointinopeus 
minuutissa. Intuitiivinen 
ohjauspaneeli ja useat 
toimintonäppäimet helpottavat ja 
nopeuttavat käyttöä, joten saat työsi 
valmiiksi helposti.

joustava
Laitteen 250 arkin vakiopaperikasetti 
tarjoaa suuren paperikapasiteetin 
ja mahdollistaa pidemmän 
kopiointiajan ilman paperinlisäystä. 
Monisivuisia faksaus- tai 
kopiotöitä varten laitteessa 
on 304 arkin automaattinen 
dokumentinsyöttölaite, joka säästää 
sekä aikaa, että resursseja.

kustannusteHokas
Laitteelle on saatavana 
valikoima kustannustehokkaita 
tulostustarvikkeita.  Voit käyttää 
myös lisävarusteena saatavaa 
suurvärikasettia, sekä erillistä 
rumpuyksikköä joiden avulla voit 
alentaa tulostuskustannuksiasi 
merkittävästi.  

lisää tuottavuutta lisätoiMinnoilla

22
ONE-TOUCH DIAL

200
SPEED DIALS

Brother FAX-2840 on suunniteltu 
nopeaan ja tehokkaaseen 
faksiviestintään. 22 faksinumeron 
pikavalintamuisti ja 200   
numeron lyhytvalintamuisti takaavat 
suurtenkin faksilähetysmäärien 
tehokkaan käsittelyn. 

33600 bit/s faksimodeeminopeus tekee 
tiedonsiirrosta nopeaa. Laitteen 16 Mt muistiin voit 
tallettaa jopa 4003 faksisivua. 

Lähettäessäsi FAX-2840:lla samaa faksiviestiä 
usealle eri vastaanottajalle, voit käyttää 
pikavalintaryhmää, joita voit määrittää jopa 8 
erilaista, yhteensä 214 vastaanottajalle.

214
CONTACTS

kbps
FA X

33.6



Jälleenmyyjä:

BROTHER FINLAND Brother Nordic A/S Tanska, sivuliike 
Suomessa
Pavintie 2, 01260 VANTAA
puh. (09) 875 921, faksi (09) 875 1133 www.brother.fi, info@brother.fi
Tekniset tiedot painohetken tilanteen mukaan. Brother is a registerd trademark of Brother Indstries LTD. Brand 
productnames are registered trademarks of their respective companies

Yleistä tulostustarvikkeet

Mustavalkofaksi

Mustavalkokopiokone

paperinkäsittelY      

tulostusMateriaalit

Toimintaperiaate Mustavalkolasertulostin
Laserin turvaluokitus Luokan 1  laserlaite (IEC 60825-1:2007)
Prosessori ARM9 200 MHz
Muisti 16 Mt
Näyttö 2 riviä, 16 merkkiä

Aloitusvärikasetti:  Noin 1000 sivua1

Normaali värikasetti:  TN-2210: Noin 1200 sivua1

Suurvärikasetti:  TN-2220: Noin 2600 sivua1

Rumpuyksikkö DR-2200: Jopa 12 000 sivua (sivu kerrallaan)

Faksimodeeminopeus 33600 bit/s (Super G3)
Pikavalintanäppäimet 22 (11 x 2)
Lyhytvalintamuistipaikkoja 200
Pikavalintaryhmiä 8
Edelleenlähetys ja kaukohaku Tallentaa faksin muistiin ja lähettää se edelleen annettuun numeroon, tai hakee sen  

kauko-ohjauksella
Vastaanotto/lähetysmuisti Jopa 4003 faksisivua
Virheenkorjaus (ECM) Lähettää sivun uudelleen tiedonsiirtovirheen sattuessa

Kopiointinopeus A4 Jopa 20 k/min (kopiota minuutissa)
Kopiointitarkkuus 300 x 600 dpi
Ensimmäinen kopio Alle 12 sekuntia (valmiustilasta)
Kopiomäärä, lajittelu Jopa 99 kopiota yhdestä sivusta, pinoaa tai lajittelee
Suurennus/pienennyssuhde 25 % - 400 % 1 % askelin
N-sivua yhdelle Tiivistää 2 tai 4 sivua yhdelle A4-arkille

Paperinsyöttö 250 arkin paperikasetti
1 arkin ohisyöttö
30 arkin automaattinen dokumentinsyöttölaite4 

Ulostulotaso 100 arkkia kuvapuoli alaspäin1 arkki kuvapuoli ylöspäin (suora paperirata)

Paperikasetit ja -painot Vakiopaperikasetti: Tavallinen ja uusiopaperi, paino 60 - 105 g/m²
Ohisyöttö: Tavallinen, vesileima- ja uusiopaperi, paino 60 - 163 g/m²
Automaattinen dokumentinsyöttölaite: Tavallinen ja uusiopaperi, paino 60 - 90 g/m²

Koko Vakiopaperikasetti: A4, letter, B5 (ISO/JIS), A5 (pysty ja vaaka), B6 (ISO), A6, Exe 
Ohisyöttö: leveys 76,2 - 216 mm, pituus 116 - 406,4 mm
Automaattinen dokumentinsyöttölaite: leveys 147,3 - 215,9 mm, pituus 147,3 -  
355,6 mm

1Kasetin keskimääräinen kesto on mitattu ISO/IEC 19752 mukaan 
2 Käyttösuositusta käytetään vertailtaessa eri Brotherin malleja keskenään. Valitse malli, jonka käyttösuositus on 
suurempi kuin sinun tulostustarpeesi.

3Mitattu ITU-T-testisivulla, erotuskyky normaali, koodaus JBIG.
4Suurin paperikapasiteetti mitattu 80 g/m² paperilla.

Mitat & painot

YMpäristÖ

käYttÖsuositus

Tyypillinen energiakulutus 0,8 kWh/viikko
Tehonkulutus Tulostus: 360 W

Valmiustila: 55 W
Virransammutustila: 1,5 W

Melutaso (äänenpaine) Tulostus: 53 dB(A), valmiustila: 30 dB(A) 
Melutaso (teho) Tulostus: 6,18 B, valmiustila: 4,25 B
Väriaineen säästö On

Suositeltu tulostusmäärä 250 - 2000 sivua
kuukaudessa  

Maksimi tulostusmäärä 
kuukaudessa  10 000 sivua2

Pakkaus  476 (lev) x 458 (syv) x 436 (kork) mm, 12,7 kg
Laite 368 (lev) x 360 (syv) x 311 (kork) mm, 8,8 kg
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FAX-2840 - Ympäristöystävälliseen tulostukseen 
Sitoutumisemme ympäristöön näkyy esimerkiksi laitteidemme ympäristöystävällisissä ominaisuuksissa ja tuotteidemme 
ympäristömerkeissä:

- Erilliset värikasetit ja rumpuyksikkö: Vähemmän hävikkiä ja alemmat tulostuskustannukset.
- Värinsäästötoiminto: Käyttää vähemmän väriä ja auttaa alentamaan tulostuskuluja.
- N-sivua yhdelle -tulostus: Vähentää paperinkulutusta jopa 75 % tiivistämällä useita sivuja samalle arkille.
- Virransäästötila: Kun laitetta ei käytetä, tehonkulutus laskee alle 1,5 wattiin, joka on vain 1/36:s osa odotustilan kulutuksesta.


