FAX-2845

FAX-2845 Imprimare ecologică
Preocuparea noastră faţă de mediu se regăseşte într-o gamă de funcţii ecologice şi obţinerea unor certificări şi premii
de mediu:
Toner & cilindru separate: Mai puţine deşeuri şi costuri de imprimare mai mici.
Economisire toner: Funcţia ecologică pentru reducerea consumului de toner şi a costului de imprimare.
N în 1: Reduceţi consumul de hârtie cu până la 75% prin copierea mai multor pagini pe una singură.
Modul Sleep: Consum de 1,5 waţi când nu este utilizat, ceea ce înseamnă de 36 de ori mai puţin faţă de modul
standard Pregătit.

Tavă de hârtie standard de 250 de coli
Tavă de alimentare manuală de 1 coală
Alimentator automat de documente de 30 de coli4
Ieşire hârtie	100 de coli cu faţa în jos
1 coală cu faţa în sus (traseu drept al hârtiei)

SPECIFICAŢII MEDIA

use

su

476 x 458 x 436 mm / 12.9kg

Fără carton

368 x 360 x 311 mm / 9kg

DUMNEAVOASTRĂ

MEDIU
Consum electric uzual
Consum energetic
Presiune sunet
Putere sunet
Economie curent
Economie toner

0.8 kWh / săptămână
360W activ, 55W pregătit, 1,5W deep sleep
53dBA activ, 30bBA pregătit
6,18B activ, 4,25B pregătit
Consum redus când nu este utilizat
Reduce consumul de toner

VOLUME DE IMPRIMARE

MANEVRAREA HÂRTIEI
Alimentare hârtie

Cu carton

PENTRU BIROUL

pplies

pplies

Până la 20cpm (copii pe minut)
300 x 600 dpi
Mai puţin de 12 secunde (din modul pregătit)
Efectuează până la 99 de copii ale unei pagini (stivuire sau sortare)
Reduce & măreşte documentele între 25% şi 400% cu incrementare de 1%
Permite utilizatorului să copieze 2 sau 4 pagini pe o singură pagină A4

su

pplies

33.6Kbps (Super G3)
Da
22 (11 x 2) de numere
200 de numere
8 grupuri
Posibilitatea de a detecta stiluri diferite de sonerii (doar UK & Denemarca)
Direcţionează sau preia faxuri către/sau de la o altă locaţie
Până la 400 de pagini3
Retrimiterea în cazul transmisiei nereuşite către alt fax cu ECM

COPIATOR MONO
Viteză copiere A4
Rezoluţie
Timp ieşire prima copie
Copiere multiplă/stivuire/sortare
Raport reducere / mărire
Copiere N în 1

Aproximativ 1000 de pagini1
TN-2210 - aproximativ 1200 de pagini1
TN-2220 - aproximativ 2600 de pagini1
DR-2200 - aproximativ 12000 de pagini (o sarcină pe pagină)

GREUTĂŢI & DIMENSIUNI

FAX MONO
Viteză modem
Receptor telefonic
Apelare One Touch
Apelare rapidă
Apelare grup
Detectare apel distinct
Direcţionare & preluare fax
Memorie transmisie / recepţie
Mod de corecţie al erorilor

Toner inbox
Toner standard
Toner de mare capacitate
Cilindru

Imprimantă laser electrofotografică monocrom
Produs laser clasa 1 (IEC 60825-1:2007)
ARM9 200MHz
16MB
2 linii x 16 caractere

su

Tehnologie
Specificaţie laser
Procesor
Memorie
Ecran

PROFESIONALE

CONSUMABILE

pplies

GENERALITĂŢI

COMUNICAŢII

su

-

Volum de imprimare lunar
recomandat

250 - 2000 de pagini

Volum lunar maxim

10000 de pagini2

1

Capacitate declarată în concordanţă cu ISO/IEC19752		
Numărul maxim de pagini imprimate pe lună, poate fi folosit pentru a compara produse Brother similare.
Pentru o atinge durata de viaţă maximă a imprimantei, alegeţi o imprimantă cu un volum care depăşeşte
necesităţile de imprimare
3
Bazat pe ITU-T Test Cart, rezoluţie standard, JBIG
4
Capacitatea maximă folosind hârtie 80g/m2
2

Greutate hârtie
Tava standard - hârtie simplă & reciclată (între 60 - 105 g/m2)
	
Tava de alimentare manuală - hârtie simplă, reciclată & de corespondenţă
(între 60 - 163g/m2)
	
ADF (alimentator automat de documente) - hârtie simplă & reciclată
(între 64 - 90 g/m2)
Tipuri & dimensiuni hârtie	Tava standard - A4, Letter, B5(ISO/JIS), A5, A5(Long Edge), B6(ISO),
A6, Executive
	
Tava de alimentare manuală - lăţime: 76,2mm - 216mm x lungime:
116mm - 406,4mm
ADF (Alimentator automat de document) - lăţime: 147,3mm - 215,0mm x
lungime: 147,3mm - 355,6mm

ECHIPAMENTUL BROTHER FAX-2845
ARE FUNCŢIILE & TEHNOLOGIA
PENTRU A VĂ AJUTA SĂ LUCRAŢI
MAI EFICIENT

Contact:

Brother Central and Eastern Europe
Birou reprezentanţă în România
Telefon: 021 311 7766 Fax: 021 310 7553
Website: www.brother.ro
Toate specificaţiile sunt corecte la momentul imprimării. Brother este marcă înregistrată a Brother Industries Ltd.
Numele produselor de firmă sunt mărci comerciale sau înregistrate ale respectivelor companii.

PRINT

FAX

COPY

SCAN

Funcţii pentru optimizarea lucrului:
-

Fax de mare viteză Super G3
22 de numere One-Touch
Memorie transmisie de 400 de pagini3
Receptor inclus
Alimentator automat de documente de 30 de coli4
Tavă de hârtie de 250 de coli
Ecran LCD cu 2 linii
Viteză de copiere de până la 20cpm
Cartuş de toner inclus de 1000 de pagini1

UITAŢI DE GRIJA FAXURILOR

“Productivitate şi fiabilitate,
echipamentul Brother FAX-2845
este partenerul de comunicaţie
sigură şi rapidă din birou”

Indiferent de scop, echipamentul Brother FAX-2845 are funcţiile şi tehnologia pentru a vă ajuta
să lucraţi mai eficient. Designul compact şi stilat oferă performanţe profesionale cu caracteristici
îmbunătăţite precum copierea N în 1, ce sporesc productivitatea şi reduc costurile cu hârtia.

PRODUCTIVITATE

FIABILITATE

Echipat cu 22 de numere
one-touch şi o viteză de 20cpm,
poate gestiona cele mai exigente
cerinţe. Un panou de control
intuitiv cu taste dedicate permite
utilizatorilor să obţină rezultatele
dorite rapid şi uşor.

Dacă echipamentul rămâne fără
hârtie, în memorie pot fi salvate
până la 400 de pagini3 pentru a vă
asigura că informaţia importană nu
se pierde dacă echipamentul nu mai
are hârtie.

VERSATIL

RENTABIL

Având funcţii de fax şi copiere,
modelul FAX-2845 oferă
flexibilitate şi vă permite să
lucraţi eficient. O gamă de funcţii
inovative oferă biroului dvs.
funcţiile necesare pentru a fi
performant în mediul de afaceri
modern.

Sunt disponibile o gamă de
consumabile economice pentru
nevoile biroului dvs. Cartuşul de
toner de mare capacitate împreună
cu cilindrul separat vă asigură un
cost redus de utilizare.

FLEXIBILITATE

COMPACT

Tava de hârtie standard de 250
de coli oferă flexibilitate, nefiind
nevoie să alimentaţi des cu hârtie.
Pot fi trimise prin fax sau copiate
o gamă largă de documente,
folosind alimentatorul automat
de documente de 30 de pagini4,
economisind timp şi resurse.

Spaţiul din birou este important,
iar designul compact şi robust al
modelului Brother FAX-2845 cu
receptor integrat îl face ideal chiar
şi în birourile mici.

		

PRODUCTIVITATE ÎMBUNĂTĂŢITĂ CU FUNCŢII AVANSATE DE FAX
Echipamentul Brother FAX-2845 este proiectat să ofere comunicaţii rapide şi eficiente prin fax.

22

ONE-TOUCH DIAL

200

SPEED DIALS

Controalele includ 22 de numere
one-touch şi 200 de numere Speed Dial,
asigurând gestionarea documentelor
la cele mai exigente cerinţe.

214

CONTACTS

Când trebuie să trimiteţi documente către mai multe
locaţii puteţi folosi echipamentul Brother FAX-2845
pentru a salva până la 214 contacte în 8 grupuri sau
liste separate pentru apelarea în grup.

33.6
kbps
FA X

Viteza modemului de 33,6Kbps asigură o comunicare
rapidă prin fax şi eficienţă sporită. Combinată cu o
memorie de 16MB înseamnă că puteţi salva până la
400 de pagini3 de informaţii.

