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Soita myyjällesi

FAX-T104
■ Kätevän kokoinen
■ Tyylikäs muotoilu
■ Puhelinkuuloke vakiona



Tekniset tiedot

Yleistä
• Lämpösiirtotulostus
   tavalliselle paperille
• Automaattinen dokumentinsyöttölaite 10 arkille
• Tulostuspaperin syöttölaite 30 arkille
• 25* sivun muisti faxlähetystä ja -vastaanottoa varten
• Nestekidenäyttö 1 rivi 16 mrk
• Valikko-ohjaus
• Fax/puhelinkytkin

Puhelin
• Puhelinkuuloke vakiovaruste
• Pitonäppäin
• 4 pikavalintanäppäintä
• 100 lyhytvalintamuistipaikkaa

Fax
• Tiedonsiirtonopeus 9600 bit/s
• Yhteensopivuus: ITU-T ryhmä 3
• Automaattinen uudelleenvalinta
• Näppäimistölukko estää faksien lähetyksen, vastaanoton tai
   tulostamisen
• ECM (Error Correction Mode) varmistaa viestin virheettömän
    vastaanoton lähettämällä sivun tarvittaessa uudelleen. (Molempien
   laitteiden täytyy käyttää ECM-toimintoa).

Lähetysraportti
• Erittäin hieno erotuskyky
• 64 harmaasävyä
• Faxlähetyksen lisätoiminnot: sarjalähetys, pollaus, sarjalähetys-
   ryhmä, faksien lähetysjono, puheyhteyspyyntö, ajastettu lähetys,
   kaukokäyttökoodi, edelleenlähetys, kaukotulostus, kansilehti.

Kopiointi
• Kopiolaskuri 99 kpl asti
• Kopion suurennus ja pienennys välillä 50 - 150%

Muu
• Ohjenäppäin tulostaa pikaohjeen laitteen käytöstä
• Erillisen puhelinvastaajan käyttömahdollisuus
• Tehonkulutus: Odotus 4,4 W, huippu 160 W

Mitat
• Ulkomitat (lev x syv x kork): 30,2 x 26,7 x 34 cm sis. paperituet
   30,2 x 21 x 14,7 cm ilman tukia
• Paino 2,7 kg

Tulostustarvikkeet
• PC-75: Värinauhakasetti, tulostaa 140 sivua.
• PC-74RF: 4 kpl täyttövärinauhoja (ei sisällä kasettia),
   tulostaa 4 x 140 sivua

FAX-T104
FAX-T104

Brother FAX-T104 on arkkifaksi, puhelin
ja henkilökohtainen kopiokone.

Puhelin/kuuloke, selkeät toimintonäppäimet,
numerovalinta puhelinmuistiosta ja pitonäppäin
helpottavat puhelin- ja faksikäyttöä.

Numerovalinnan voit suorittaa kuuloketta nostamatta,
kädet vapaana. Usein tarvittavat numerot voit tallettaa
laitteen muistiin. Yhdellä näppäimellä käytettäviä
pikavalintamuistipaikkoja on neljä ja lyhytvalinta-
muistipaikkoja 100.

Tulostuspaperikapasiteetti on 30 arkkia ja laitteen
muistiin mahtuu jopa 25* sivua  vastaanotettuja
faxviestejä. Muisti varmistaa pitkienkin viestien
vastaanoton paperin loppuessa, ilman valvontaa.

Automaattiseen
dokumentinsyöttö-
laitteeseen voit asettaa
jopa 10 arkkia lähetettä-

väksi tai kopioitavaksi - automaattisesti.

FAX-T104 sisältää useita työtä nopeuttavia ja helpottavia
toimintoja, kuten sarjalähetyksen: Lähetä monisivuinen
asiakirja yhtä aikaa monelle eri vastaanottajalle
automaattisesti.

FAX-T104 on myös kopiokone. Faksi myös lajittelee
monisivuisen kopion tai suurentaa ja pienentää kopiota
portaattomasti välillä 50 -150%.

Tyylikkäästi muotoiltu FAX-T104 vie vain vähän pöytätilaa
ja soveltuu sekä toimisto- että yksityiskäyttöön.

* Mitattu ITU-T-testisivulla #1 ja ECM-toiminnolla
tulostuspaperin loppuessa.

Jälleenmyyjä:

Tekniset tiedot painohetken tilanteeen mukaan.

Brother is a registered trademark of Brother Industries Ltd.

Brand product names are registered trademarks or trademarks of their respective companies.

BROTHER FINLAND OY
PL 53 (Honkanummentie 2), 01261 Vantaa,
puh. (09) 875 921, faksi (09) 875 1133,
www.brother.fi, info@brother.fi


