Canon - JX510P - inkoustový fax / telefon / kopírka / tiskárna + digitální záznamník

Popis
Zařízení Super G3 JX510P je rychlý a plně vybavený fax, telefon a digitální záznamník s
možností tisku přes počítač a uživatelsky přívětivým designem, který představuje naprosto
ideální faxové komunikační řešení
TISK NA BĚŹNÝ KANCELÁŘSKÝ PAPÍR A4
• Inkoustový fax, telefon a záznamník Super G3
• Zpracování obrazu UHQ
• Kazeta FINE
• 9 jednodotykových, 100 kódovaných rychlovoleb
• Paměť faxu 120 stran
• Kvalita tisku 600 x 600 dpi
• Černobílá tiskárna k počítači přes rozhraní USB
• Rychlost tisku v laserové kvalitě – 5,5 obr./min. (černobíle)*
Kompletní specifikace: zde
Tisk: inkoustový
Tiskárna: ano
Skener: ne
Kopírka: ano
Záznamník: ano, 30 min
CLIP: ano
Kapacita paměti: 120 stran
Podavač papírů: 100 listů
Rychlost modemu: 33 600 bps
Podavač dokumentů: 20 listů
Připojení k PC: ano, USB

- cartridge: PG40 (615 str.) nebo PG50 (895 str.)
- součástí balení je cartridge: PG40
Inkoustový fax Super G3
Modem zařízení JX510P Super G3 umožňuje rychlejší odesílání faxů, a to rychlostí 3 s na
stranu.
Využijte funkcí, s nimiž ušetříte čas i peníze: mějte příchozí zprávy pod kontrolou díky
funkcím Identifikace volajícího a Funkce ochrany před reklamou, které zastaví nevyžádanou
poštu, což povede ke snížení spotřeby inkoustu a plýtvání papírem*. S funkcí zabezpečení
vytáčení si můžete být jisti, že své dokumenty odesíláte tomu správnému příjemci.
Telefon a záznamník
Vše, co souvisí s vaším podnikáním, máte na dosah ruky v podobě tohoto zařízení,
vybaveného vestavěným telefonním sluchátkem a digitálním záznamníkem. Ušetřete prostor
tím, že budete mít jediné zařízení pro telefonní hovory, faxování a zprávy.
Digitální záznamník s kapacitou pro 30 minut hovorů dokáže uložit až 50 zpráv.
Technologie zpracování obrazu UHQ
Technologie zpracování obrazu UHQ (Ultra High Quality) používá 256 odstínů šedé, díky
čemuž jsou naskenované reprodukce faxovaných diagramů, fotografií a dokumentů velmi
věrné, takže si můžete být jisti špičkovými výsledky na straně příjemce.
Kazeta FINE
Technologie kazet FINE společnosti Canon stojí za fantastickou kvalitou černobílých tisků a
ostrých dokumentů. Zařízení je kompatibilní s kazetami PG-40 (1 ks je součástí dodávky) i
PG-50, s nimiž jsou provozní náklady i frekvence výměny kazet nižší.
9 jednodotykových a 100 kódovaných rychlovoleb
Můžete uložit až 9 vámi nejčastěji používaných čísel jako čísla jednodotykové rychlovolby. A
dalších 100 čísel můžete uložit jako kódované rychlovolby, což vám ušetří problémy při
vyhledávání a vytáčení čísel. Multifunkční křížová klávesa uprostřed panelu umožňuje snadný
přístup k číslům rychlé volby.
Můžete odesílat, co chcete, kdy chcete a kam chcete: díky vysílání s prodlevou a sekvenčnímu
vysílání je to možné až na 110 míst.
Paměť faxu 120 stran
Paměť faxu na 120 stran ukládá příchozí faxy, a i když v zařízení dojde papír, nebudou
příchozí faxy ztraceny.
Podavač ADF na 20 listů
U faxu nemusíte postávat. Automatický podavač dokumentů (ADF) na 20 listů si poradí s

velkými dokumenty stránku po stránce, takže není třeba, abyste tomu přihlíželi.
Černobílý tisk z počítače s rozlišením 600 x 600 dpi
Pokud zařízení JX510P připojíte k počítači pomocí kabelu USB, lze jej také používat jako
inkoustovou tiskárnu. Zařízení tiskne s rozlišením 600 x 600 dpi, takže veškeré dokumenty,
například rezervace či pokyny, grafika nebo dokonce obrázky, lze tisknout ostře a jasně v
černobílém provedení rychlostí 5,5 obr./min. (černobíle).**
* Viz specifikace
** Rychlosti tisku podle normy ISO/IEC FCD 24734 ESAT
Rozpis cen
Recyklační poplatek
12,00 Kč
Cena bez poplatků
2 887,00 Kč
Cena s poplatky
2 899,00 Kč
DPH
19%
Cena s DPH
3 449,81 Kč

Philips IPF 525 - tel/fax inkoustový + SMS

Popis
PHILIPS INKJET FAX 14,4kbps, paměť na 150 stran, zásobník na 100 listů, aut. podavač na
20 listů, záhlaví stránky, skupinové odesílání, funkce pozdrŃení odesílání, pooling, SMS:
paměť na 30 přijatých SMS, 5 odeslaných, 5 neodeslaných, moŃnost náhledového tisku před
odesláním SMS, přeposílání SMS, Telefon: handsfree, mute, paměť na 100 čísel, zkrácená
volba (4), opak. vytáčení - 10 odchozích + 20 zmeškaných, identif. volajícího - CLIP,
Kopírka: 9 kopií najednou, inkoustový tisk 4 str./min., zoom funkce (50-200%), 64 odstínů
šedi
SPECIFIKACE:
Fax: ano - Group 3
Rychlost modemu: 14 400 bps
Tisk: inkoustový
Kopírka: ano
Připojení k PC: ne
Skener PC: ne
Tiskárna PC: ne
Faxování z PC: ne
Záznamník: ne
Korekce chyb ECM: ano
CLIP: ano
SMS: ano/pamět 30
Podavač papírů: 100 listů
Podavač dokumentů (ADF): 20 listů
Kapacita paměti: 150 stránek
Tel.seznam: 100 pozic
Handsfree: ano
Skupinové vytáčení: ano
Pooling: příjem/odesílání
Časová značka: ano
Sluchátko: ano
Zdířka pro další tel. zařízení:ano (RJ11)
Ink.cartridge PFA441

Rozměry: 372x293x198
Hmotnost: 3,5 kg
Rozpis cen
Recyklační poplatek
12,00 Kč
Cena bez poplatků
2 080,00 Kč
Cena s poplatky
2 092,00 Kč
DPH
19%
Cena s DPH
2 489,48 Kč

