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FAX-8360P
Den effektive kommunikasjonsløsningen 
• Køfunksjon
• Inntil 250 arks standard papirkapasitet
• Ekstra papirmagasin på 250 ark (opsjon)
• Inntil 30 arks automatisk dokumentmater
• 232 kortnummer



FAX-8Kommunikasjonsløsningen som
gir bedre effektivitet

FAX-8360P er utstyrt med en rekke avanserte fax- og kopifunksjoner med ny
teknologi som gjør den til en glimrende kommunikasjonsløsning på ethvert kontor.

FAX-8360P



8360P
Funksjoner

Fremragende kopieringsfunksjoner
FAX-8360P er ikke bare utstyrt med en rekke bruker-
vennlige faxfunksjoner. I tillegg har den også en svært
nyttig kopieringsfunksjon med mange muligheter. 

Kopieringshastigheten er på inntil 14 sider pr. minutt
med 600 x 300 dpi oppløsning. Ved å bruke den auto-
matiske dokumentmateren kan inntil 99 kopier av hver
enkelt side produseres. 

FAX-8360P kan forminske og forstørre fra 50% til
200% i trinn på 1%, og 2 eller 4 sider kan også
forminskes slik at de får plass på en enkelt A4 side.  

Papirkapasitet
FAX-8360P har en papirkapasitet på inntil 250 ark
som standard. Med et ekstra papirmagasin som
rommer 250 ark (opsjon) kan kapasiteten fordobles.
Dette kan være nyttig å merke seg for virksomheter
der antall mottatte faxer ligger på et høyt nivå.

Minne
FAX-8360P har en minnekapasitet på 8 Mb som
standard. Dette innebærer inntil 4 dagers back-up
for minnet, inntil 500* sider overføringsminne og inntil
500 sider ved papirslutt. Minnekapasiteten kan økes
til inntil 40 Mb ved å sette inn et ekstra 16 eller 32 Mb
DIMM kort (opsjon).

*ITU-T Test Chart #1 med JBIG koding og standard oppløsning.

Hurtige faxoverføringer
Fax-8360P er utstyrt med et raskt 33.600 bps Super
G3 modem som gjør at overføringstiden kun er på
2 sekunder. Dette bidrar til forbedret effektivitet og
reduserte telekostnader. 

Maskinens 64 gråtoneinnstillinger sørger for at faxene
blir overført med høy kvalitet. Dokumenter med liten
skrift og tynne strektegninger byr heller ikke på noen
problemer. Det sørger den avanserte Superfin funk-
sjonen for.

Rask nummertilgang
Viktige og mye brukte faxnumre til nøkkelpersoner,
kunder og leverandører kan forhåndsprogrammeres
og lagres i maskinens minne. Tilsammen kan 32
hurtigtaster og 200 kortnummer programmeres på
denne måten.

Sikkerhetsbeskyttet bruk
FAX-8360P er utstyrt med en sikkerhetsfunksjon som
hindrer uønsket eller uautorisert bruk av både fax-,
kopierings- og programmeringsfunksjonene. Ved å
benytte en brukerdefinert PIN-kode vil alle innkomne
faxer bli lagret i minnet og kun være mulig å skrive ut
når sikkerhetsfunksjonen blir deaktivert.

Brukervennlig sending av dokumenter
Med FAX-8360P er det enkelt å sende dokumenter
som består av mange sider. Ved å bruke den auto-
matiske dokumentmateren kan inntil 30 sider sendes
på en gang.

Effektive parallellfunksjoner
Ved bruk av FAX-8360P oppstår det ingen unødig kø
eller ventetid. Dokumentene, som skal sendes, kan
lagres i minnet samtidig som sending eller mottak av
andre faxer pågår. Overføringen skjer straks linjen blir
ledig.   

FAX-8360P

Behovstilpassede utvidelsesmuligheter



FAX-8360P

Forhandler:

Brother Norge AS
Oluf Onsumsvei 11, 0612 Oslo
Telefon: 22 57 75 00  Fax: 22 57 75 11
www.brother.no
Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Brother er et registrert varemerke hos Brother Industries Ltd.
Eiendomsretten til alle varemerker og produktnavn tilhører de respektive opphavsmenn.

Generelt
Motor Laser

Modemhastighet (bps) 33.600

Overføringshastighet 2 sekunder (Brother No 1 JBIG)

ITU-T gruppe kompatiblitet Super G3

Kodesystem MH / MR / MMR / JBIG

CPU hastighet RISC-100MHz

Original / utskriftsbredde Inntil 216 mm

Automatisk dokumentmater Inntil 30 ark

Papirkapasitet 250 ark  (Kan økes til 500 ark ved bruk av et ekstra 250 arks  
papirmagasin - opsjon)

Adresserbar arkmater Brukeren kan adressere den underste skuffen til spesielle oppdrag,
for eksempel til innkomne faxer

Mottaksbrett 150 ark

LCD display 16 tegn på 2 linjer

På skjermen programmering Trinnvis informasjon blir vist på displayet for enkelt å kunne

forandre maskinens innstillinger

Backup for klokken Inntil 9 timer

Total minnekapasitet 8 Mb (RAM)

Kan økes til 40 Mb ved å bruke 16 eller 32 Mb DIMM (Opsjon)

Backup for minnet Inntil 4 dager

Minnesikkerhet / sendesperre Hindrer uautorisert adgang til faxen

Fax
Automatisk gjenoppringing Automatisk gjenoppringing hvis mottakerfaxen er opptatt

Hurtigtaster 32 hurtigtaster med forhåndslagrede nummer

Kortnummer 200 kortnummer

Gruppeinndeling Inntil 6 grupper

Nummer i kjede Tillater brukeren å lagre deler av en lang nummerfrekvens i 

forskjellige hurtigtaster eller kortnummer

Maskinens ID Dette er informasjonen som står øverst på de sendte faxsidene

Telefonbok En elektronisk, alfabetisk liste med lagrede hurtigtaster, kort- og 

gruppenummer 

Høyttaler / ringevolum 3 trinn samt Av

Fax / telefon skifte Automatisk skifte mellom fax og telefon

Superfin Sikrer kvalitetsoverføringer av liten skrift og strektegninger

Gråtoner 64

Kontrast Auto / lys / mørk

Fjernaktivering Overfører et faxanrop, mottatt på en annen telefon, til faxen

Utsatt sending Inntil 50

Polling metoder Standard og Sikker

Hurtigscanning Reduserer tidsforbruket ved å scanne faxen til minnet før den sendes

Ca 2 sekunder pr. side, standard  A4

Overføringsminne Inntil 500 sider (JBIG / standard oppløsning)*

Minne ved papirslutt Inntil 500 sider (JBIG, standard oppløsning)*

Gruppesending Sender den samme faxen til inntil 282 forskjellige mottakere,

50 mottaker manuelt

Bunkesending Lagrer dokumenter som skal til samme mottaker i faxens 

minne for å kunne bli sendt samtidig 

Automatisk forminskning Faxen vil automatisk forminske mottatte enkeltsidige dokumenter

med lengde mellom 297 mm og 350 mm ned til en A4 side

Feilkorrigering (ECM) Hvis både sender og mottaker har ECM, vil dokumentet bli

sendt på nytt om det oppstår feil under overføringen

Køfunksjon Gjør det mulig å utføre 2 forskjellige oppgaver samtidig
Videresending Sender en mottatt fax til et annet forhåndsprogrammert faxnummer

Fjerntilgang Gjør det mulig å  få tilgang til maskinen fra en annen telefon 
Faxopphenting Gjør det mulig å hente mottatte faxer fra en annen telefon  

Kopi
Hastighet Inntil 14 kopier i minuttet

Oppvarmingstid Det tar ca 17 sekunder å produsere den første kopien fra 
Readymodus og ca 25 sekunder fra Hvilemodus

Oppløsning Maksimum 600 x 300 dpi

Seriekopiering  / Stable / Sortere Inntil 99 kopier av hver side lagt i den automatiske
dokumentmateren, stabler eller sorterer

2 i 1 / 4 i 1 kopier Gir brukeren mulighet til å få 2 eller 4 sider inn på en A4 side

Forminskning / forstørring Forminsker eller forstørrer fra 50% til 200% i 1% trinn 

Lister/ Rapporter
Akivitetsrapport Informasjonsliste over de 200 siste sendte og mottatte faxer
Overføringskvittering Viser detaljer fra overføringen etter hver faxsending

Forside Forside blir skrevet ut hos mottaker

Mini bruksanvisning Ved å trykke på en enkelt tast vil det bli skrevet ut en 

kortfattet brukerveiledning

Rapport med systemoppsett Oversikt som viser maskinens innstillinger kan skrives ut

Bestillingsskjema for rekvisita Ved å trykke på Report-tasten, velge “order form” og deretter trykke 
på Start-tasten vil det bli skrevet ut et bestillingsskjema

Grensesnitt
Eksternt TAD Interface Kopling for tilknytning av ekstern telefonsvarer

Mål og vekt
Størrelse 377 mm (bredde) x 442 mm (dybde) x 323 mm (høyde)
Vekt 12 kg
Strømforbruk Hvile: 10 W eller mindre

Standby: 70 W eller mindre     
Maks: 940 W eller mindre

Rekvisita
Toner: TN-6300 / TN-6600 (3.000/6.000 sider med 5% dekk)
Trommel: DR-6000 (Inntil 20.000 sider med 5% dekk, 1 side pr. jobb)

*ITU-T Test No 1 med JBIG og standard oppløsning.

Toner & Trommel

FAX-8360P
Tekniske spesifikasjoner


