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FAX-T106
Kompaktní, elegantní fax
s integrovan˘m telefonem
a digitálním záznamníkem.

FAX-T104
Kompaktní elegantní fax
s integrovan˘m telefonem.

FAX-T104
FAX-T106

Telefon http://solutions.brother.com

< Vždy na vaší straně



FAX-T104
FAX-T106

Technické
parametry

Všeobecné

přenosová rychlost

FAX-T106 14 400 bps
FAX-T104 9 600 bps

displejová hlášení česká

LCD displej 16 zn./1 ř    

režimy příjmu ručně,  jen fax,  F/T, TAD

kapacita podavače předloh až 10 listů

kapacita zásobníku papíru až 30 listů

paměť 512kB

příjem dokumentů do paměti až 25 stran

připojení záznamníku (FAX-T104) ano   

záznam hovorů (FAX-T106) 15 min

blesková (jednotlačítková) volba 4 čísla  

krátká (dvoutlačítková) volba 100 čísel

počet skupin čísel 4

dálkové ovládání ano 

přesměrování faxů ano   

rozlišení pro vysílání standard, jemně, ext. jemně, foto

počet stupňů šedi 64

ECM ano

odesílání titulní strany ano

protokol o přenosu ano

list přehledu přenosů ano

počet kopií 1-99

zoom 50-150%

napájení 220-240 V, 50-60 Hz

spotřeba 4-160 W

hmotnost 2,8 g

rozměry (š x h x v) 302 x 267 x 340 mm

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

PC-75 kazeta s fólií kapacita 140 stran

PC-72RF náplň pro PC-75 2 ks

DIGITÁLNÍ ZÁZNAMNÍK
Model FAX-T106 příjme v době vaší nepřítomnosti až
15 minut hovorových zpráv.

INTEGROVANÝ TELEFON
Automatické rozpoznávání faxových zpráv využívá
telefonní linku nejen pro příjem faxů, ale i pro hlasovou
komunikaci.

JEDNODUCHÁ OBSLUHA
Malé rozměry obou faxů kladou minimální nároky na
prostor. Přehledně uspořádaný ovládací panel
usnadňuje v maximální míře obsluhu.

UŽIVATELSKÁ NASTAVENÍ
Přístroj nastavíte podle svých potřeb z uživatelských
nabídek v češtině, zobrazovaných na 16 místném
displeji.

PODAVAČ DOKUMENTŮ
Do podavače dokumentů můžete
založit až 10 listů pro odeslání
faxu.

TISK PŘIJATÝCH ZPRÁV
Do zásobníku lze založit až 30 listů kancelářského
papíru formátu A4. Pokud dojde v zásobníku papír, je
možno ukládat do paměti až 25 stran přijatých
dokumentů.

NADSTANDARDNÍ FUNKCE
Oba modely disponují nadstandardními funkcemi, jako
je automatické odesílání faxu na více stanic, zahájení
vysílání ve stanovený čas, přesměrování faxů, dálkové
ovládání a režim pooling.  

Kontakt:

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.

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

Tisk  na  kancelářský  papír,  automatické  využití 
telefonní  linky  pro  faxovou  i  hlasovou  komunikaci

spolu s malými rozměry a nenáročnou údržbou předurčují
oba modely pro použití  v malých kancelářích i v domácnosti.


