Faksy Grupy 4

CANON L-260i

Faks cyfrowy (G4) sprawdzi si´ wsz´dzie, gdzie pr´dkoÊç (20 str./min) i doskona∏a jakoÊç
przesy∏anych dokumentów majà zasadnicze znaczenie. Wa˝ne jest równie˝, ˝e wbudowany
modem pozwala wysy∏aç i otrzymywaç równie˝ konwencjonalne faksy analogowe (G3).
Dzi´ki zastosowaniu laserowej drukarki, urzàdzenie jest tanie w eksploatacji, gdy˝ nie potrzebuje specjalnego papieru faksowego – wystarczy zwyk∏y papier kserograficzny. Dzi´ki wbudowanemu skanerowi mo˝e s∏u˝yç do powielania dokumentów.

Nr katalogowy: G4 01 00
Âwiadectwo homologacji nr: 646/99

Producent: Canon (Japonia)
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Funkcje CANON L-260i
∑
∑
∑
∑

WyÊwietlacz: LCD 16 znaków w jednej linii
Umo˝liwia ∏àczenie tak˝e z faksami analogowymi (G3)
Czas wykrycia i prze∏àczania mi´dzy G3 a G4: 1 sekunda
Mo˝na korzystaç ze zwyk∏ego papieru

Specyfikacja techniczna
∑ Maksymalny rozmiar dokumentu A4
druk laserowy
∑ Metoda drukowania –
6 stron na minut´
600 dpi
3 sekundy
∑ Czas nadawania 1 strony
MH/MR/MMR
∑ Metody kompresji
20 sekund
∑ Czas skanowania
(A4, rozdzielczoÊç std.)
600 dpi
∑ RozdzielczoÊç skanowania
64
∑ Maks. liczba odcieni szaroÊci

∑
∑
∑
∑

Podajnik dokumentów
Kaseta na papier
Pami´ç dokumentów
Pami´ç numerów

∑ Drukowanie
∑ Kopiowanie
∑ Zasilanie
∑ Wymiary
∑ Waga

20
100
do 230 stron
16 bezpoÊrednich
100 skróconych
115 grup numerów
6 stron na minut´
do 99 kopii
w jednym cyklu
220-250 V, 50 Hz
(szer. x g∏. x wys.)
365x365x390 mm
ok. 8,6 kg

Funkcje dodatkowe
∑ Tryb oszcz´dnego drukowania,technologia UHQ
polepszajàca jakoÊç dokumentów
∑ ECM
∑ Przesy∏anie sekwencyjne
∑ Pe∏ny podwójny dost´p
∑ Wybieranie grupowe
∑ Automatyczne ponowne wybieranie
∑ Ostatnie wywo∏anie
∑ Przycisk podtrzymania
∑ G∏oÊnik; opóênione wysy∏anie
∑ Przesy∏anie przekaênikowe
∑ Raporty
∑ Kopie wielokrotne
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RICOH Fax 2100Li

Faks Ricoh FAX 2100Li to rozwiàzanie oszcz´dne i przyst´pne, idealne dla u˝ytkowników
wymagajàcych obs∏ugi du˝ych iloÊci wiadomoÊci faksowych. Dzi´ki cyfrowemu modemowi
umo˝liwia niezwykle szybkà transmisj´ dokumentów (rozmiar A4) – 1 strona w ciàgu zaledwie
1,5 sekundy (3 sekundy bez ISDN), która jest znacznie wi´ksza ni˝ dla standardowych faksów
analogowych G3. Dzi´ki cyfrowej transmisji, w odró˝nieniu od sygna∏ów analogowych,
FAX 2100Li umo˝liwia równie˝ wysoki poziom bezpieczeƒstwa. Doskona∏a szybkoÊç transmisji
i bezpieczeƒstwo w po∏àczeniu z wyjàtkowà niezawodnoÊcià cyfrowych po∏àczeƒ zapewniajà
znaczne d∏ugofalowe oszcz´dnoÊci.

Nr katalogowy: G4 0300
Âwiadectwo zgodnoÊci nr: 090/2002

Producent: Ricoh (Japonia)
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Funkcje RICOH Fax 2100Li
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Typ
Faks laserowy typu desktop
KompatybilnoÊç
Faksy grupy 4 ITU-T
Rozmiar dokumentu
A4
PojemnoÊç papieru
250 kartek
Kompresja
MH, MR, MMR, JBIG
SzybkoÊç skanowania
2 sek/3,85/A4
PojemnoÊç pami´ci
2 MB (160 stron)
PojemnoÊç ADF
50 kartek (A4, 80 g)
Szybkie wybieranie
30 numerów
Wybieranie uproszczone
100 numerów
Pami´ç Backup
Tak
Tryb oszcz´dzania energii
2,2 W
Zasilanie
AC 220-240 V 50/60 Hz
Wymiary
(S x G x W) Max. 420x603x320 mm
Masa
13 kg

Opcje
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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Podajnik papieru typu 180 (500 kartek)
Dodatkowy zasobnik papieru typu 180 (100 kartek)
Karta rozszerzenia pami´ci 2 MB typu 20 (+160 stron)
Karta rozszerzenia pami´ci 4 MB typu 40 (+320 stron)
Licznik mechaniczny typu 210
NIC Fax Kit typu 210
Kaseta uniwersalna typu 210

Funkcje dodatkowe
∑
∑
∑
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Metoda drukowania
Kaseta na papier
Podajnik dokumentów
Czas nadawania 1 strony
Czas skanowania
Pami´ç numerów
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∑
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Drukowanie
Wymiary
WyÊwietlacz
Pami´ç dokumentów
Internet fax
Drukowanie z komputera
Skanowanie do komputera

Laserowa
250 kartek
50 stron
1,5 sek
2 sek
30 bezpoÊrednich
100 skróconych
10 stron na minut´
420x603x320 mm
WyÊwietlacz w j. polskim
2 MB (+160 stron)
Opcja
Opcja
Opcja
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Zestawienie
Funkcje

WyÊwietlacz w j´zyku polskim
Pami´ç dokumentów
Ograniczenie dost´pu
Metoda drukowania
Kaseta na papier
Podajnik dokumentów
Czas nadawania 1 strony
Czas skanowania
Pami´ç numerów

Drukowanie
Internet fax
Drukowanie z komputera
Skanowanie do komputera
Wymiary (szer. x g∏. x wys.)
Waga ok.
Gwarancja (w latach)

Canon FAX - L260i

laserowa
⁄00
20
3 sek.
20 sek.
⁄6 bezpoÊrednich
⁄00 skróconych
⁄⁄5 grup numerów
6 stron na minut´

365 x 365 x 390 mm
8,6 kg
⁄

Ricoh Fax 2100Li

TAK
2 MB
TAK
laserowa
250
50
1.5 sek.
2 sek.
30 bezpoÊrednich
100 skróconych
10 stron na minut´
opcja
opcja
opcja
420x603x320 mm
13 kg
2

