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< Always at your side

Kleurenfax
Kleurencopier
Geïntegreerde handset
Telefoon

www.brother.nl

Een faxapparaat met geïntegreerde
telefoon van Brother.
Ter verbetering van de prestaties
op een modern kantoor.

Bellen en gebeld worden
Met de geïntegreerde handset

Bedieningspaneel
Houdt alles helder en eenvoudig

ADF
Automatische Document Invoer van 20 vel
voor verhoogde efficiency

Elk klein tot gemiddeld kantoor dat een
volume aan faxen verzend en ontvangt
zal graag gebruik maken van de laatste
technologie van Brother.

Geavanceerde technologie eenvoudig
gemaakt

Een combinatie van functies
om de prestaties te verhogen

Zoals u verwacht van een Brother fax zijn de

De automatische document invoer voor

verzonden en ontvangen zwart-wit faxen van

20 vel biedt een veelzijdige en

uitzonderlijke kwaliteit. Brother’s geavanceerde inkjet

eenvoudige oplossing voor uw kantoor.

technologie stelt u zelfs in staat documenten in kleur

Afzonderlijke papier opvangklepjes voor

te faxen of kopiëren. Er is geen twijfel mogelijk dat dit

ontvangen en verzonden faxen

een mondaine en professioneel gecombineerde

reduceren de verwarring en verminderen

oplossing biedt voor uw kantoor, tevens heeft de

het risico documenten kwijt te raken.

machine een reeks ingebouwde functies die ervoor

Een indrukwekkend geheugen van 8MB

zorgen dat de machine eenvoudig in het gebruik blijft.

voorkomt dat belangrijke documenten

Het bedieningspaneel is kleur gecodeerd om alles

worden gemist indien de fax zonder

helder en simpel te maken. De back-lit functie toetsen

papier zit, maximaal 400 pagina’s

maken het switchen tussen de fax en copy modus

kunnen worden opgeslagen en op een

erg eenvoudig, terwijl de navigatietoetsen eenvoudig

later tijdstip worden geprint. Dit

toegang geven tot alle instellingen van de machine.

geheugen maakt het ook mogelijk

Er zijn ook een aantal efficiency verhogende functies

documenten in te scannen en deze op

die het werk op het kantoor nog vloeiender moeten

een ander moment te verzenden.

laten lopen. Veel gebruikte nummers kunnen worden

De FAX-1820C biedt tevens een

opgeslagen als één van de 10 directkiesnummers of

geïntegreerde handset. Op een klein

als snelkiesnummer. Er wordt ook extra veelzijdigheid

kantoor bespaart dit ruimte en de kosten

FAX-1820C

geboden door het groepsverzenden en groep fax

van het aanschaffen van een afzonderlijk

All-in-One
– Kleurenfax
– Kleurencopier
– Geïntegreerde handset

functies, dit bespaart tijd en verhoogt de productiviteit

telefoontoestel.

De FAX-1820C biedt meer veelzijdigheid
aan de communicatiebehoefte van uw
kantoor. Het heeft de mogelijkheid om
kleurenfaxen te ontvangen en verzenden
met compatibele machines, kleurenkopieën te maken en te bellen en
gebeld te worden.

op het kantoor. Uitgesteld verzenden en uitgestelde
batchtransmissie besparen beiden geld door de
mogelijkheid faxen te verzenden op goedkopere
momenten, en meerdere faxen voor dezelfde
ontvanger in één keer te verzenden.

FAX-1820C

Kosten besparende, hoge kwaliteit kleuren kopieën
- van een Fax!

Software om prestaties te
verhogen

Kosten besparende
consumables

Terwijl andere fax apparaten op een PC moeten worden

Bij Brother kijken we altijd naar de

Vanaf het begin krijgt u van een

aangesloten om te kunnen kopiëren, houdt Brother alles simpel.

mogelijkheid om de prestaties van onze

Brother Fax waar voor uw geld. Anders

Met één druk op de knop staat de machine in kopie modus, en

producten te verhogen, om zo beter aan

dan anderen voorziet Brother haar fax

produceert heldere professionele kopieën in zowel kleur als

de behoeften van een modern kantoor te

niet van starter-inktcartridges. In plaats

zwart-wit. Er wordt meer van het origineel gekopieerd zodat er

voldoen. Om de mogelijkheden van uw

daarvan is de fax voorzien van volledige

nooit vitale informatie wordt gemist.

Brother fax te vergroten kunt u de Brother

cartridges welke separaat vervangen

PC-FAX software en Printer Drivers

kunnen worden, dit bespaard geld en

downloaden, zo kunt u zwart-wit PC-faxen

afval.

Er zijn ook een aantal functies, zoals de stapelen en sorteren
optie, die u zou verwachten in een mondaine stand-alone copier.
Alles gecombineerd om optimale veelzijdigheid en kosten
efficiency te bieden. Documenten kunnen vergroot of verkleind

verzenden en documenten rechtstreeks
vanaf uw computer printen.

worden van 25% tot 400% in stappen van 1% en er is de optie

Meer informatie over compatibiliteit en

om 2-op-1 of 4-op-1 te kopiëren om mooier te presenteren of om

systeemeisen vindt u in de tabel in deze

papier te besparen.

folder.

Dit is werkelijk een veelzijdige machine die op en van een

Downloads zijn beschikbaar op

gevarieerde reeks papiersoorten kan kopiëren, bijvoorbeeld foto’s
kunnen rechtstreeks op glossy papier worden gekopieerd.

Voor optimale resultaten gebruikt u
originele consumables

http://solutions.brother.com

Separate inktcartridges
Tijd en geld besparend

FAX-1820C

Technische Specificaties
Interface

Algemeen
Afdrukmethode
Handset
LCD scherm
Back-lit functie toetsen
Back-up voor klok
Totale geheugencapaciteit
Automatische documentinvoer
Papierformaat
Papiercapaciteit invoer
Papiercapaciteit uitvoer
Gelijktijdige werking

Externe TAD aansluiting

Inkjet
Standaard voorzien van een handset
1 regel van 16 tekens
Voor het eenvoudig selecteren van de fax of kopieer functies
Houdt de datum en tijd maximaal 1 uur vast
8 MB
Tot 20 vel
A4
Tot 100 vel in de papierlade
Tot 50 vel in de uitvoerlade
Ontvang een fax terwijl u een kopie maakt

USB

Kleurencopier
Snelheid
Vergroten / verkleinen
Resolutie

Maximaal 14ppm mono & 12ppm kleur
maximaal 4800 x 1200dpi geoptimaliseerd
Geen opwarmtijd
Tot 3mm van alle randen (afhankelijk van papiersoort)
Brother’s kleurverbetering stelt u in staat de kleuren aan te
passen
vanaf 5pl voor verbeterde printkwaliteit

Variabele druppelgrote

Maximaal 12ppm mono & 10ppm kleur
25% - 400% in stappen van 1%
Maximaal 1200 x 1200 dpi print (geoptimaliseerd)
Maximaal 600 x 1200 dpi scannen
Maximaal 99 kopieën van elk origineel
Stapelt kopieën of sorteert deze naar wens
verkleint 2 of 4 pagina’s tot 1 A4
A4 / A5 / Postkaarten (10 cm x 15 cm)
Normaal / Inkjet / Glossy / Transparanten

Meerdere kopieën
Stapelen en sorteren
N in 1
Papierformaat
Papiersoort

Kleurenprinter
Snelheid
Resolutie
Opwarmtijd
Print marge
Kleurverbetering

voor het aansluiten van een externe telefoon of
antwoordapparaat
standaard USB 1.1 & 2.0 Full speed aansluiting

Gewicht en afmetingen
Afmeting / gewicht

Met doos
Zonder doos

601(B) x 477(D) x 330(H) mm / 10 kg
493(B) x 583(D) x 346(H) mm / 7,5 kg (maximale
afmetingen inclusief accesoires)

Zwart
Cyaan
Magenta
Geel

LC-800BK - 500 pagina’s
LC-800C - 400 pagina’s
LC-800M - 400 pagina’s
LC-800Y - 400 pagina’s

Stroomspaarstand
Stand-by
Piek
Stand-by / Kopiëren

Minder dan 4W
Minder dan 8,5W
Minder dan 23W
35dB / 48dB

Consumables

Kleurenfax
Modem
Datacompressie
Automatisch herkiezen
Directkiesnummersnummers

14.4kbps verzendsnelheid ongeveer 6 seconden
Mono: MH / MR / MMR kleur: JPEG
Automatisch herkiezen indien de ontvangende fax bezet is
10 locaties voor het direct kiezen van opgeslagen nummers
(5 x 2)
40 snelkieslocaties die met de navigatietoetsen bereikbaar zijn
Maximaal 6 groepen
Automatische herkenning van Fax of telefoongesprek
Voor transmissies van goede kwaliteit bij kleine letters en
lijntekeningen
256 grijswaarden
Tot 50 faxen
Maximaal 400 pagina’s (ITU-T Test Chart No 1)
Maximaal 400 pagina’s (ITU-T Test Chart No 1)
Dezelfde fax naar maximaal 100 locaties verzenden (50
opgeslagen nummers - 50 handmatig ingevoerde nummers)
Documenten voor dezelfde bestemming in het geheugen van
de machine opslaan en in één keer verzenden (alleen mono)
Automatisch verkleinen van een ontvangen fax tot A4 formaat
Als beide faxmachines de ECM-functie ondersteunen, wordt
tijdens het verzenden gecontroleerd of er fouten optreden en
worden pagina’s zonodig opnieuw verzonden
Verzend een in het geheugen ontvangen fax door naar een
vooraf geprogrammeerd nummer (alleen mono)
De gebruiker kan vanaf een andere locatie via een
toetstelefoon toegang krijgen tot de Fax
De gebruiker kan faxen opvragen vanaf een andere
faxmachine die gebruik maakt van toonkiezen
Een fax scannen ter verzending en tegelijkertijd een fax
ontvangen

Snelkiesnummers
Groepsnummers
Fax / Tel schakelaar
Superfijn
Grijsschaal
Uitgesteld verzenden
Verzendgeheugen
Ontvangstgeheugen
Groepsverzenden
Uitgestelde batchtransmissie
Automatisch verkleinen
ECM (foutcorrectie)

Fax doorzenden
Toegang op afstand
Ophalen op afstand
Dual Access

Geleverd met standaard
Cartridges. Pagina’s in snelle
modus @ 5% dekking

Overige informatie
Stroomverbruik

Geluidsniveau

Optionele web downloads beschikbaar via solutions.brother.com
Kleurenprinter
Snelheid
Resolutie
Opwarmtijd
Print marge
Kleurverbetering
Variabele druppelgrote

Maximaal 14ppm mono & 12ppm kleur
maximaal 4800 x 1200dpi geoptimaliseerd
Geen opwarmtijd
Tot 3mm van alle randen (afhankelijk van papiersoort)
Brother’s kleurverbetering stelt u in staat de kleuren aan te
passen
vanaf 5pl voor verbeterde printkwaliteit

PC-Fax - monochroom alleen verzenden

MINIMALE SYSTEEMEISEN
MAC™ WINDOWS®

COMPUTER
SYSTEEM

BESTURINGSSYSTEEM

PC/MAC
INTERFACE

SNELHEID
PROCESSOR

RAM
MINIMAAL

RAM
AANBEVOLEN

BESCHIKBARE RUIMTE OP
DE HARDE SCHIJF VOOR DRIVERS

98(SE)
Me
2000 Professionel
XP

USB
USB
USB
USB

Pentium 75MHz
Pentium 150MHz
Pentium 133MHz
Pentium 233MHz

24MB
32MB
64MB
64MB

32MB
64MB
128MB
128MB

OS 8.6 - 9.2

USB

80MB

USB

Alle basismodellen voldoen
aan de minimale vereisten
128MB

64MB

OSX 10.1 / 10.2.1-

160MB

80MB

50MB
50MB
50MB
100MB

10.03.11.254.54321

Uw dealer:

Brother International (Nederland) B.V.
Postbus 600, 1180 AP Amstelveen
Telefoon: 020-5451251 Fax: 020-6436495
E-mail: info@brother.nl Internet: www.brother.nl
Alle specificaties correct ten tijde van het in druk geven. Brother is een geregistreerd handelsmerk van Brother
Industries Ltd.Merkproductnamen geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van de betrokken bedrijven.

