
• 14.400bps fax modem snelheid

• Standaard voorzien van telefoon handset

• Antwoordapparaat

• Tot 20 vel automatische document invoer

• 10 directkiesnummers en 100 snelkiesnummers

FAX-1460
De brother FAX-1460 een stijlvolle compacte mono faxmachine met geïntegreerde telefoon
handset en antwoordapparaat.

Mono CopierMono Fax
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FAX-1460

Algemeen

Engine Monochrome Inkjet
LCD display 1 regel x 16 karakters
Geheugencapaciteit 16MB
Papierformaten A4, LTR, LGL
Papiercapaciteit Standaard papierlade: tot 100 vel

Automatische document invoer: tot 20 vel
Uitvoer papiercapaciteit: tot 50 vel

Fax
Modem 14.4kbps: ong. 6 seconden transmissie
Automatisch herkiezen Automatisch herkiezen indien de ontvangende fax is 

bezet
Snelkiesnummers 10 direct-keuzenummers en 100 locaties voor  

snelkiesnummers
Groepsnummers Tot 6 groepen
Fax / Tel switch Automatische herkenning van fax of telefoon ontvangst
Superfijn Hoge kwaliteit verzenden en ontvangen
Verzendgeheugen Tot 250 pagina’s (ITU-T Test Chart No 1) 
Papierloos ontvangst Tot 250 pagina’s (ITU-T Test Chart No 1) 
Automatisch verkleinen Verkleint automatich een ontvangen fax zodat deze op  

een A4 past
Fax doorzenden Verzend een in het geheugen opgeslagen fax door naar

een vooraf geprogrammeerd nummer
Toegang op afstand De gebruiker kan vanaf een andere locatie via een  

toets telefoon toegang krijgen tot de fax
Ophalen op afstand De gebruiker kan faxen opvragen vanaf een andere  

faxmachine die gebruik maakt van toonkiezen
Dual Access Scant een fax ter verzending terwijl u een fax ontvangt 

(enkel mono)

Technische specificaties FAX-1460

Copier

Snelheid Tot 18ppm mono
Resolutie Tot 600x600dpi
Meervoudig kopiëren Tot 99 kopieën van elk origineel
Vergroten / verkleinen 25% - 400% in stappen van 1%
ratio
2 of 4 in 1 Verklein 2 of 4 pagina’s tot 1 vel A4

Telefoon & antwoordapparaat

Handset Standaard voorzien van telefoonhoorn
Duplex luidspreker tel. Maakt handsfree telefoongesprek mogelijk
Message Center Elektronisch berichten centrum voor faxen en  

tekstberichten
Uitgaand berichten Max. 20 seconden
Inkomende berichten Tot 99 berichten afhankelijk van grootte bericht

Gebruiker kan 30, 60, 120 of 180 seconde instellen

Consumables

Inkt cartridges Zwart: LC1000BK – tot 500 A4 pagina’s
(pagina’s in normale 
modus @ 5% dekking)

Afmeting & gewichten

Met doos 493(b) x 375(d) x 285(h)mm/8,45kg
Zonder doos 407(b) x 293(d) x 198(h)mm/6,0kg

Een combinatie van een eenvoudig te bedienen fax en kopieer-
machine, de FAX-1460 is de ideale machine voor uw thuiskantoor en in
staat om al uw zakelijke communicatie te behandelen in één kleine
stijlvolle unit.

Faxen is snel en simpel met 100 snelkeuze nummers en 10 direct
kiesnummers geven u toegang tot de meest gebruikte nummers. De FAX-
1460 gebruikt één enkele zwarte inkt cartridge om de gebruikskosten laag te
houden.

En met een geheugen van 250 pagina’s gaat geen fax verloren mocht het
papier op raken. Zo wordt het risico van belangrijke informatie missen steeds
kleiner.  

De geïntegreerde handset maakt het mogelijk om met de FAX-1460 te bellen
alsof het een standaard telefoon is.

Het antwoordapparaat zorgt ervoor geen boodschap of bericht mist als u niet

aanwezig bent. De berichten zijn vanaf een andere locatie af te luisteren met
een toonkeuze telefoon. Ook kunnen faxen die worden ontvangen direct
worden doorgestuurd naar een andere machine doormiddel van de
doorzendfunctie, zodat u al uw berichten blijft ontvangen, ook als u voor
langere tijd niet op kantoor komt. 

De ‘dual access’ functie bespaart u tijd omdat een fax ingescant kan worden
terwijl een andere fax wordt ontvangen.Zo kunt u doorgaan zonder iets te
missen.

De FAX-1460 is tevens een mono kopieerapparaat, daar heeft u dus geen
extra apparaat voor nodig, waardoor u geld en ruimte bespaart. De FAX-1460
heeft alle vergroot en verklein functies die u van uw copier mag verwachten,
daarnaast kunnen er snel en efficiënt 99 kopieën van 1 origineel worden
gemaakt. Dankzij de 18 pagina’s per minuut verloopt het
kopieëren snel. 

Voor haarscherpe faxen en kopieën maakt u gebruik van
originele Brother LC1000BK zwarte inkt cartridge. Deze inkt
is speciaal samengesteld om een geweldig resultaat te
bieden met deze machine.

Gebruik

ORIGINELE


