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Technische Specificaties
Laser

Modemsnelheid (bps)

14.400, 9600, 7200, 4800, 2400

Verzendsnelheid

6 seconden (Brother Nr. 1 MMR)

ITU-T groep compatibility

G3

Datacompressie

MH / MR / MMR

Invoer- en Uitvoerbreedte

Maximaal 216 mm

Groepsverzenden

Verstuur dezelfde fax naar maximaal 158 verschillende
bestemmingen (handmatig 50 bestemmingen)

Uitgestelde batchtransmissie

Slaat documenten voor dezelfde bestemming in het geheugen
van de machine op voor verzending ineens

Automatische verkleining

Automatische verkleining van het bericht tot het formaat
van een A4 pagina bij ontvangst van document met een
paginalengte tussen 297 mm en 350 mm

ECM ( Foutcorrectiemodus)

Indien beide machines gebruik maken van ECM worden fouten
tijdens de transmissie opgemerkt waarbij de pagina’s met
fouten opnieuw worden verzonden

Fax doorzenden

Stuurt een in het geheugen ontvangen faxbericht door naar
een ander vooraf geprogrammeerd faxnummer
Stelt u in staat uw faxmachine vanaf elke toonkiestelefoon
of groep 3 faxmachine te bellen en een faxbericht te laten
doorsturen

ADF (Automatische Documentinvoer) Maximaal 20 vel
Papiercapaciteit

Maximaal 200 vel

Afmeting LCD scherm

1 regel met 16 tekens en achtergrondverlichting

Schermprogrammering

Weergave van stap voor stap instructies op het LCD scherm
om het programmeren en instellen van de machine te
vergemakkelijken

Op afstand opvragen

Backup voor de klok

Tot 9 uur

Kopieerfunctie

Totale geheugencapaciteit

2 MB (RAM)

Meervoudige kopieën

Backup geheugen

Tot 4 dagen

Tot maximaal 99 kopieën van elke in de Automatische
Documentinvoer (ADF) opgeslagen pagina

Vergroten/Verkleinen

Verkleint of vergroot de afmeting van het document van 50%
tot 200% in stappen van 1%

Geheugen- en transmissiebeveiliging Voorkomt onbevoegde toegang tot de faxmachine

Fax
Automatisch herkiezen

Automatisch herkiezen indien de ontvangende faxmachine
bezet is

Directkies toetsen

8 nummers

Menu-navigatietoetsen

100 Snelkiesnummers

Groepskiezen

Maximaal 6 groepen

Luidspreker / Belvolume

3 Standen en Uit

FAX/TEL Schakelaar

Automatische herkenning van fax- en telefoonontvangst

Superfijn

Maakt kwalitatief hoogwaardige transmissie van bijzonder
kleine tekens en tekeningen mogelijk

Grijsschaal

64 waarden

Contrast

Automatisch / licht / donker

Activeren op afstand

Stuur een op een telefoontoestel beantwoord faxbericht door
naar de faxmachine

Uitgesteld verzenden

Maximaal 50 faxen

Polling

Standaard, Beveiligd, Vertraagd en Sequentieel

Snel-Scan

Vermindert de scan- en verzendtijd door een fax voor
verzending in het geheugen in te scannen

Verzendgeheugen

Maximaal 80 pagina’s (MMR / Standaardresolutie) ITU Test
Chart Nr. 1

Ontvangstgeheugen

Maximaal 80 pagina’s (MMR, Standaardresolutie) ITU Test
Chart Nr. 1

Lijsten
Journaal

Geeft een overzicht van de laatste 200 binnenkomende en
uitgaande faxberichten

TX (Transmissie) verzendrapport

Geeft een overzicht van de verzendgegevens na elk faxbericht

Voorblad

Genereert een voorblad dat op de ontvangende machine wordt
afgedrukt

Helplijst

Door op de knop Rapport te drukken kan een overzicht van
de belangrijkste operationele stappen en functies worden
afgedrukt

Interface
Externe TAD aansluiting

Voor het aansluiten van een externe telefoon of beantwoorder

Gewicht en afmetingen
Afmetingen (zonder doos)

395 x 359 x 243 mm (b x d x h)

Gewicht

7,5 kg

Energiegebruik

Slaapstand: 10 w of minder
Stand-by: 70 w of minder
Maximaal energieverbruik: 940 w of minder

Verbruiksartikelen
Toner: TN-8000 (2.200 pagina’s bij 5% dekking)
Drum: DR-8000 (20.000 pagina’s met 5% dekking continue
printen / 8.000 pagina’s met 5% dekking bij 1 pagina per
opdracht)

Dealer:

10.01.10.208.54321

Algemeen
Engine

Toner & Drum

FAX-8070P
Bedrijfscommunicatie met topprestaties.
Brother International (Nederland) B.V.
Postbus 600, 1180 AP Amstelveen
Telefoon: 020-5451251 Fax: 020-6436495
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Achtergrondverlichting

FAX-8070P

De ideale oplossing voor al uw
bedrijfscommunicatiebehoeften
FAX-8070P

De Fax-8070P stelt u niet alleen in staat moeiteloos faxberichten te
verzenden in laserafdrukkwaliteit, maar biedt u tevens talloze andere
hoogwaardige functies. De machine is dan ook de ideale oplossing

Kenmerken

voor al uw bedrijfscommunicatiebehoeften, met name voor de
zakelijke gebruiker die meer efficiency wil zonder daarbij kwaliteit in
te leveren. Kortom, de Brother FAX-8070P legt hoge maatstaven aan

➤

voor de professional van vandaag.

14.4 kbps Modem
Dankzij een snel 14.400 bps modem kan de
FAX-8070P elke 6 seconden een A4 pagina*
verzenden. Dit staat garant voor het snel doorfaxen
van documenten en verbetert uw totale productiviteit.
*Brother Nr. 1 Chart, MMR

➤

Met het oog op een grotere efficiency op kantoor
kunt u met de FAX-8070P documenten in het
geheugen van de machine laden terwijl andere
faxberichten worden verzonden of ontvangen. De
opgeslagen documenten worden verzonden zodra
de lijn vrij komt.

➤
➤

Ontvangstgeheugen

Met groepsverzenden bespaart u tijd door
hetzelfde faxbericht automatisch achter elkaar
naar maximaal 157 (waarvan 50 handmatig)
verschillende bestemmingen te faxen.

Om er zeker van te zijn dat u belangrijke berichten
vanwege een gebrek aan papier of toner niet mist,
kan de FAX-8070P in zijn 2MB grote geheugen
maximaal 80 pagina’s* binnenkomende
faxberichten opslaan (MMR, standaard resolutie).
*ITU Test Chart Nr. 1

➤

Makkelijk kiezen

➤

Geheugenbeveiliging

➤

Faxberichten op afstand opvragen

‘Dual Access’

Groepsverzenden

➤

➤

Achtergrondverlichting
Voor extra gebruiksgemak bij slecht licht zorgt de
achtergrondverlichting ervoor dat u alle informatie
goed en duidelijk kunt lezen.

➤

U kunt de faxnummers van uw zakelijke
contacten, cliënten en leveranciers opslaan onder
de 8 directkeuzetoetsen of 100 snelkeuzetoetsen.

U kunt met behulp van een door uzelf bepaalde
PIN code en de FAX-8070P’s beveiligingsfuncties de vertrouwelijkheid van uw gegevens
veilig stellen door de machine ‘op slot’ te doen,
waardoor onrechtmatig gebruik of toegang
verhinderd wordt.

Alle ontvangen en opgeslagen faxberichten
kunnen met één enkele handeling worden
doorgestuurd naar een andere faxmachine ideaal voor de professionele werkplek van
vandaag de dag.

Automatische Documentinvoer
(ADF) van maximaal 20 pagina’s
Met het oog op optimaal gebruiksgemak kunt u
door middel van de automatische documentinvoerfunctie maximaal 20 pagina’s achter elkaar
verzenden.

➤

Menu navigatietoetsen
Met menu navigatietoetsen van de FAX-8070P
kunt u snel, makkelijk en met maar één druk
op de knop door de diverse menukeuzen
bladeren.

Capaciteit papiertoevoerlade
maximaal 200 vel
De papiertoevoerlade beschikt over een capaciteit
van maximaal 200 vel en zorgt daarmee voor een
langdurige voorraad aan papier.
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