Pracuj szybciej i lepiej

FAX1190L

Kompaktowy i przyjazny
Nowy FAX1190L firmy Ricoh, jest najmniejszym urządzeniem w swojej klasie, dzięki
kompaktowej budowie i ładowaniu papieru z przodu. Co więcej, urządzenie FAX1190L jest
szybkie, łatwe w obsłudze i wydajne. Przyjazny system obsługi "pull-place-&-click" ułatwia
szybką wymianę tonera, a czytelny intuicyjny panel operatorski i podświetlony LCD jest
przyjazny dla użytownika. Bardzo prosty, idealny zarówno w domu jak i w małym biurze.
Oszczędność miejsca: najmniejszy w swojej klasie.
Oszczędność czasu: bezobsługowość, prosta wymiana tonera, szybkie wybieranie.
Profesjonalny: wysokiej jakości obrazy i teksty poprzez typ kompresji JBIG.
Szybki: Modem Super G3 dostarcza 33,6 Kb/s z wybranym typem kompresji.
Wydajny: faksy mogą być wysyłane i otrzymywane w tym samym czasie.

Oszczędność miejsca i czasu
WIĘCEJ PRZESTRZENI
Potrzebujesz w swoim biurze swobody. Miejsca potrzebnego do pracy, myślenia,
nawiązywania kontaktu ze współpracownikami i klientami. Więc dlaczego marnować miejsce
na duże urządzenie? Kupując urządzenie FAX1190L nie musisz martwić się o przestrzeń.
Dzięki kompaktowej budowie, małej powierzchni podstawy zmieści się zarówno na biurku jak
i w kącie. Żadne części nie wystają i nie utrudniają przejścia. Kaseta na papier chowa się pod
urządzeniem, co chroni ją przed przypadkowym uderzeniem lub uszkodzeniem. Teraz możesz
mieć najwyższą jakość i tanie faksowanie w każdym miejscu w biurze.
DWA W JEDNYM
Dzięki urządzeniu FAX1190L uzyskasz jeszcze więcej wolnej przestrzeni: poprzez użycie Fax
1190L jako wysokiej jakości laserowej drukarki i dzięki portowi USB 2.0. Lub po prostu
skorzystać z tej wielofunkcyjności w zastępstwie normalnej drukarki.

ŁATWY W OBSŁUDZE
Szybkie, łatwe ładowanie dokumentów za pomocą 20-arkuszowego podajnika dokumentów z
dużymi przyciskami operacyjnymi powoduje, że faksowanie staję się szybkie i proste.
Konserwacja jest równie łatwa używając funkcji pull-place-&-click, ułatwiającej szybką
wymianę tonera. Co więcej w przeciwieństwie do innych urządzeń, gdzie toner i bęben są
połączone, w FAX1190L, wymieniasz co potrzebujesz: albo toner albo bęben. Oznacza to
redukcję kosztów materiałów eksploatacyjnych a także Twój wpływ na środowisko.

FAX1190L

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ
FAX1190L daje Ci możliwość wyboru kompresji, która optymalizuje jakość i prędkość. Jakość
danych można wybrać używając określonego przycisku i wyświetlacza LCD. Dostępne są
cztery poziomy jakości obrazu i cztery prędkości nadawania faksu. Oprócz funkcji optymalizacji
jakości, jakość Twojego faksowania gwarantuje rygorystyczne oprogramowanie firmy Ricoh.

SZYBKI I WYDAJNY
FAX1190L używa najnowocześniejszego standardu Super G3 do szybszego faksowania.
Ponadto, możesz wysyłać i otrzymywać dokumenty w tym samym czasie, dzięki oddzielnym
kasetom wejściowym i tacom wyjściowym. Teraz nie musisz stać i czekać, aż faks zostanie
odebrany, ale w tym samym czasie możesz również wysłać swój dokument. Podwójna funkcja
dostępu oznacza, że ważne faksy przychodzące nie zostaną nigdy wstrzymane - będą one
otrzymane i wydrukowane bez żadnych opóźnień, nawet wtedy gdy Ty wysyłasz inne
dokumenty. Inne funkcje zwiększające prędkość i wydajność zawierają 20 przycisków
szybkiego wybierania, 200 przycisków skróconego wybierania i 500 stron pamięci nadawania/
otrzymywania.
ZAWSZE GOTOWY
Ilość części ruchomych w FAX1190L FAX1190L została ograniczona do minimum. W
przeciwieństwie do innych faksów w tej klasie, FAX1190L unika m.in. używania rolek
podawania papieru. To wszystko sprawia, że urządzenie to jest niezawodne i zawsze gotowe.

PRZYJAZNY DLA ŚRODOWISKA
Firma Ricoh pomaga zmniejszyć wpływ Twojej firmy na środowisko, a także ograniczyć Twoje
koszty. Nasze produkty są przyjazne dla środowiska i pozwalają zaoszczędzić pieniądze dzięki
takim funkcjom, jak szybkie dwustronne drukowanie i kopiowanie, bardzo oszczędny tryb
uśpienia i wzrost żywotności tonera. W związku z tym można zaoszczędzić papier, czas i
energię, a także zredukować koszty oraz ilość wytwarzanych odpadów.

FAX1190L

OGÓLNE
Typ:

Nadajnik i odbiornik biurkowy

Kompatybilność:

PSTN, G3

Prędkość modemu:

Maksymalnie: 33.6 Kbps

Prędkość transmisji:

2 sekundy1

Metoda kompresji:

MH, MR, MMR, JBIG

Szybkie wybieranie:

20 numerów

Skrócone wybieranie:

200 numerów

Wybieranie grupowe:

8 grup

Pojemność wejściowa papieru:

Standardowo: 1x 250-arkuszowa kaseta na
papier
1-arkuszowa taca ręczna

Pojemność podajnika ADF:

20 arkuszy

Pojemność pamięci:

16 MB (500 stron)1

Podtrzymanie pamięci:

Tak

Rozmiar dokumentu:

A4

Prędkość skanowania:

3.5 sekund

Wymiary (szer. x gł. x wys.):

374 x 374 x 262 mm

Waga:

Mniej 7,25 kg

Źródło zasilania:

220 - 240 V, 50/60 Hz

Pobór mocy:

Tryb pracy: 475 W (średnie)
Tryb gotowości: 80 W
Tryb oszczędzania energii: 10 W

KOPIARKA
Prędkość kopiowania:

11 kopii na minutę2

Rozdzielczość:

200 x 300 dpi

Powiększenie/pomniejszenie:

50 - 200%

DRUKARKA
Prędkość drukowania:

14 stron na minutę

Język drukarki/rozdzielczość:

GDI/1200 x 600 dpi

Sterowniki:

Windows® 2000/XP/Vista/7

Interfejs:

USB 2.0

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE
Toner:

2500 arkuszy3

Bęben:

12000 arkuszy

The FAX1190L dostarczony jest z zestawem startowym.

1

Według wzoru ITU-T #1, JBIG.

2

Belgia i Hiszpania: 9 kopii na minutę.

3

A4 z zadrukiem 5%.

Proszę o kontakt z przedstawicielem firmy Ricoh aby uzyskać informacje o dostępnych
modelach, opcjach i oprogramowaniu

Certyfikat ISO9001, Certyfikat ISO14001
Specyfikacja i wygląd mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Kolor produktu może
się różnić od prezentowanego w broszurze.
Copyright © 2009 Ricoh Europe PLC. Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejsza broszura, jej
zawartość i/lub wygląd nie mogą być zmieniane, ani wykorzystywane w innych opracowaniach
bez uprzedniej zgody Ricoh Europe PLC.

www.ricoh-europe.com

Aby uzyskać więcej
informacji, prosimy o
kontakt

