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Szybki faks laserowy dla tych, którzy dbają o
środowisko
FAX 1195L firmy Nashuatec to nowoczesny faks laserowy
Super G3: odpowiednia inwestycja dla biur domowych i
małych firm. Atrakcyjnie zaprojektowany panel operacyjny
jest prosty w obsłudze. Funkcje zwiększające wydajność to
m.in. 200 numerów szybkiego wybierania, 22 przyciski
szybkiego wybierania i osiem numerów grupowych. Faks
nadaje i odbiera z prędkością 2,5 sekund na stronę,
drukuje z prędkością 20 stron na minutę, skanuje do
komputera w czerni i bieli. Kompaktowy, w stylowej
obudowie, zajmuje niewiele miejsca. Oddzielny bęben i
toner, niskie zużycie tonera i energii, a także tryb uśpienia,
sprawiają, że FAX 1195L nie wywiera negatywnego
wpływu na środowisko.

Duża prędkość faksowania Super G3 - 33,6 kbps
500-stronicowa pamięć nadawania/odbierania
Automatyczny podajnik dokumentów na 20 arkuszy
250-arkuszowa kaseta na papier
Bardzo bezpieczne faksowanie (wymagane hasło)

Specyfikacja techniczna
OGÓLNE
Prędkość wydruku ciągłego:

20 stron na minutę

Pamięć:

Standard: 16 MB

Wymiary (szer. x gł. x wys.):

368 x 360 x 312 mm

Waga:

8,2 kg

Źródło zasilania:

220 - 240 V, 50/60 Hz

W celu potwierdzenia dostępności modeli, opcji i oprogramowania
prosimy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym dostawcą
produktów Nashuatec.

KOPIARKA
Rozdzielczość:

300 x 600 dpi

Powiększenie/pomniejszenie:

25 - 400%

DRUKARKA
Język drukarki:

GDI

Interfejs:

Standardowo: USB 2.0

Środowiska Windows®:

Windows® XP, Windows® Vista,
Windows® 7

FAKS
Typ:

Nadajnik i odbiornik biurkowy

Kompatybilność:

PSTN, G3

Rozdzielczość:

Standardowo: 8 x 3,85 linii/mm, 200 x
100 dpi

Metoda kompresji:

MH, MR, MMR, JBIG

Prędkość transmisji:

G3: 2,5 sek.

Prędkość modemu:

Maksymalnie: 33,6 Kbps

Prędkość skanowania:

2,63 sek.

Pojemność pamięci:

Standardowo: 16 MB

Podtrzymanie pamięci:

Tak

Skrócone wybieranie:

200 liczb

Wybieranie grupowe:

8 grup

OBSŁUGIWANY PAPIER
Pojemność wejściowa papieru:

Maksymalnie: 250 arkuszy

EKOLOGIA
Pobór mocy:

Maksymalnie: 420 W
Tryb niskiego poboru mocy: 1,5 W

Certyfikaty ISO9001,
ISO14001, ISO27001
Wszystkie marki i/lub
produkty są nazwami
handlowymi ich właścicieli.
Specyfikacja i wygląd
zewnętrzny mogą ulec
zmianie bez uprzedniej
informacji. Kolor produktu
może różnić się od
przedstawionego w
broszurze. Zdjęcia w
broszurze nie są prawdziwymi
fotografiami i w wyglądzie
mogą pojawić się niewielkie
różnice.
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