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FAX-2820

FAX-2820

Laserfax

Lasercopier

20 direct kiesnummers

Gescheiden toner en drum

De Brother FAX-2820
De hoge kwaliteit resultaten die deze machine
biedt maken hem de ideale oplossing voor al
uw zakelijke communicatie behoeftes.

< Always at your side

Telefoon

www.brother.nl

Brother FAX-2820

■

14.400 bps Fax Modem

■

Dual Access

■

20 direct kiesnummers

■

8MB geheugen (Tot 400* pagina’s

■

200 snelkiesnummers

■

Tot 20 vel Automatische Document

■

Tot 99 stuks meervoudig kopiëren

Invoer (ADF)

■

Stapel en sorteerfuncties

■

Deze hoge kwaliteits, professionele
laserfax brengt stijl en efficiency naar
uw kantoor. Zijn compacte design en
papiercassette met voorlader zorgen
ervoor dat hij niet alleen eenvoudig te
gebruiken is, maar ook kostbare ruimte
bespaart.

De FAX-2820 heeft 20 direct kiesnummer
locaties waar u uw meest gebruikte
nummers kunt opslaan. Hij beschikt
tevens over een papiercapaciteit van 250
vel. Mocht onverhoopt toch het papier
op zijn, dan kan de FAX-2820 tot 400
pagina’s ontvangen of verzonden faxen
in zijn geheugen opslaan.

verzend/ontvangst geheugen)

Tot 250 vel papiercapaciteit

Dit is niet alleen een fax machine die
voorzien is van alle mogelijke functies,
hij biedt ook nog de mogelijkheid om in
monochroom te kunnen kopiëren.
Verklein of vergroot uw documenten van
50% tot 200% in stappen van 1% en
stapel en sorteer uw documenten naar
wens.

Brother gaat door met u geld te
besparen en het milieu te ontzien. Net
zoals bij de voorgaande lasermachines
van Brother is de FAX-2820 ook voorzien
van een gescheiden drum en toner. Dit
betekent dat u, indien nodig, de drum en
toner afzonderlijk van elkaar kunt
vervangen.

Technische specificaties FAX-2820
Algemeen
Engine
LCD scherm
Back-up voor de klok
Geheugencapaciteit
Papierformaten
Papiercapaciteit
Automatisch Document
Invoer (ADF)
Gelijktijdige werking
Fax
Modem

Fax doorzenden

Invoer/Uitvoer

Datacompressie
Automatisch herkiezen
Direct / snelkiesnummers
Groepsnummers
Fax/Tel switch
Superfijn
Grijsschaal
Verzend en ontvangstgeheugen
Groepsverzenden
batchtransmissie

Automatisch verkleinen
ECM (Foutcorrectie modus)

Laser
1 regel van 16 tekens
Houdt 2 uur de datum en tijd vast
8MB
Tot A4
Tot 250 vel / Tot 100 vel

Mono faxen kunnen doorgezonden
worden naar een ander vooraf
geprogrammeerd faxnummer
Middels een ‘tone’ telefoon is het
toestel te bedienen
Maakt het mogelijk om een fax op te
halen met behulp van een andere
‘tone’ machine
Scan een fax ter verzending terwijl u
een fax ontvangt

Bediening op afstand
Fax ophalen

Dual Access
Tot 20 vel
Ontvang een fax terwijl u een kopie maakt
14.400bps – verzendsnelheid ongeveer
6 seconden
Mono: MH / MR / MMR
Automatisch herkiezen indien de
ontvangende fax bezet is
20 / 200 locaties
Tot 8 groepen
Automatische herkenning van fax of
telefoon ontvangst
Hoge kwaliteit verzenden en ontvangen
64 grijswaarden

Copier
Snelheid
Resolutie
Meervoudig kopiëren

Tot ppm
Tot 200 x 300dpi
Maak tot 99 kopieën van ieder
origineel
50% tot 200% in stappen van 1%
Verklein 2 of 4 pagina’s op 1 vel
Stapelt en sorteert documenten
naar wens

Vergroten / verkleinen
N op 1
Stapelen en Sorteren
Interface(s)
Externe TAD interface

Voor het aansluiten van een extern
telefoontoestel / antwoordapparaat

Consumables
Toner

Tot 400 pagina’s*
Verzend dezelfde fax naar maximaal
270 locaties
Slaat documenten voor dezelfde locatie
op in het geheugen voor verzending
ineens
Verkleint automatisch een ontvangen fax
zodat deze op een A4 past
Indien beide machines gebruik maken
van ECM worden fouten tijdens het
verzenden opgemerkt waarbij de lijnen
met fouten opnieuw worden verzonden

Drum
Afmetingen en gewichten
Afmetingen / Gewicht
Overige informatie
Stroomverbruik

TN-2000 – 2.500 A4 pagina’s
5% dekking
DR-2000 – Tot 12.000 A4 pagina’s
(1 pagina per printjob)

Met doos
Zonder doos

452(B) x 496(D) x 430(H) mm / 11,4kg
374(B) x 374(D) x 262(H) mm / 7,25kg

Slaapstand
Standby
Piek

Minder dan 10W
Minder dan 80W
Minder dan 1032W

* ITU-T Test kaart standaard resolutie, MMR
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