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FAX-T104
Den kompakte stilrene
faksen med integrert
telefon

FAX-T104

Telefon www.brother.no

< always at your side



Forhandler:

Brother Norge AS
Oluf Onsumsvei 11, 0680 Oslo
Telefon: 22 57 75 00  Faks: 22 57 75 09 
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.

FAX-T104

FAX-T104
Tekniske
spesifikasjoner
Generelt
Vanlig papir, thermisk overføring
10 arks automatisk dokumentmater
30 arks papirmagasin
Inntil 25 sider lagres i minnet ved papirslutt†

LCD display med 16 tegn på 1 linje
Programmering på skjermen - rask visning med LCD
Automatisk gjenkjennelse av faks og telefonmottak

Telefon
Integrert telefonrør
Integrert enveis høyttalende telefon 
“På vent” bakgrunnsmusikk
4 hurtigtaster
100 kortnumre

Faks
9,600 bps Modem
15 sekunders overføringshastighet
Gruppe 3 ITU-T gruppekompatibel
Automatisk gjenoppringing
Sendesperre for å hindre uautorisert adgang til å sende og motta fakser
Nummeridentifikasjon*, senderens navn og nummer vises på skjermen
Feilkorrigering (ECM) - vil automatisk oppdage feil under sending og automatisk
sende relevante sider på nytt, hvis begge maskiner deler denne egenskapen
Overføringskvittering
Superfin overføring
64 gråtoner

Avanserte faksegenskaper: Bunkesending / polling / gruppesending /
neste faksreservasjon / samtalereservasjon / forsinket overføring /
fjernaktivering / videresending / fjernopphenting / elektronisk forside 

Kopi
Inntil 99 kopier av hver side lagt i den automatiske dokumentmateren. Forminske
eller forstørre dokumentets størrelse fra 50% til 150%

Tilleggsutstyr
Bruksanvisninger
TAD tilkobling for forbindelse med en ekstern telefonsvarer 

Mål og vekt
Strømforbruk: Stand-by mindre enn 4.4W, høyeste forbruk 160W
Mål (BxDxH): 302mm x 267mm x 340mm
Vekt 2.7kg

Forbruksartikler
PC-75, 1 x kassett inklusiv 144 arks fargebånd
PC-71RF, 1 x 144 arks fargebånd

* Tjenesten bestilles av telefonselskapet

Med et integrert telefonrør, enkelt betjent nummertastatur
og tydelig merkede funksjonstaster, er FAX-T104 en
profesjonell løsning på dine telefon- og faksbehov.
I telefonmodus har brukeren fordelen av å kunne ringe ut
med røret på. I tillegg er det bakgrunnsmusikk når
innringeren står på vent.

FAX-T104 er designet med tanke på effektivitet. Dine mest
brukte faksnumre lagres på hurtigtaster og opp til 100
kortnumre lagres via enkle betjeningstaster.

Opp til 30 arks standard A4 papirmagasin sammen med
fordelen av å lagre opp til 25 sider† i minnet sikrer mottak
av alle faksmeldinger. 

Den automatiske dokument-
materen tar opp til 10 ark, slik at
du har muligheten til å sende og
kopiere flersidige dokumenter.

Med FAX-T104 er det raskt og
enkelt å velge mellom de avanserte egenskapene -
inklusive muligheten til å sende samme faksmelding til
flere mottakere samtidig - du sparer tid og arbeid.

Den tilbyr et antall nyttige kopifunksjoner, som automatisk
å sortere flere kopier så vel som muligheten til å
forminske eller forstørre dokumenter fra  50% - 150%.

Alle profesjonelle kvaliteter du ønsker, innebygget i en
kompakt og moderne maskin, ideell for mindre
arbeidsplasser eller i hjemmet.

† ITU-T-Test Chart No. 1, ved papirslutt, ECM Mode.

En liten, lekker maskin med avanserte
forretningsfunksjoner som standard, pluss
en integrert telefon.


