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De FAX-T104
Compacte stijlvolle fax
met geïntegreerde
telefoon

FAX-T104

Telefoon www.brother.nl

< always at your side



Uw dealer:

FAX-T104

FAX-T104
Technische
Specificaties
Algemeen
Normaal papier fax
Automatische herkenning van fax- en telefoonoproepen
Automatische documentinvoer max. 10 vel
Papiercapaciteit max. 30 vel
Tot 25 pagina’s* zonder papier ontvangen
LCD-scherm van 16 tekens op 1 regel
On screen programmeren - de tekens worden getoond in het LCD 

Telefoon
Geïntegreerde telefoonhoorn
Geïntegreerde luidspreker voor kiezen met de hoorn op de haak
Wachtmuziek
4 directkiesnummers
100 snelkiesnummers

Fax
9.600 bps modem
Verzendsnelheid van 15 seconden
Automatisch herkiezen
Verzend slot, ter voorkoming van ongeoorloofde toegang en verzenden of
ontvangen van faxberichten
Nummerweergave, verkrijgbaar bij telefoonbedrijf, toont nummer of naam
van beller
Foutencorrectiemodus (ECM) - machines met ECM kunnen fouten
waarnemen en direct corrigeren tijdens verzenden.
Verzend bevestiging
Superfijne transmissie
64 grijstinten
Geavanceerde faxfuncties: Groepsverzenden, Polling, Groepskiezen,
Volgende fax reserveren, Uitgesteld verzenden, Op afstand activeren, 
Fax doorzenden, Op afstand opvragen, Elektronische voorpagina.

Kopiëren
Maakt meerdere kopieën van elke pagina in de automatische
documentinvoer.
Vergroot of verkleint documentformaten 50% tot 150%

Extra functies
Helplijst van algemene bedieningsstappen en functies
Interface voor het aansluiten van een extern antwoordapparaat

Maten en gewichten
Stroomverbruik: stand by minder dan 4,4 watt, piek 160 watt
Afmetingen (BxDxH): 302mm x 267mm x 340mm
Gewicht 2,7 kg

Consumables
PC-75, 1 cassette met donorrol voor 144 vel
PC-71RF, 1 donorrol voor 144 vel
PC-72RF, 2 donorrollen voor 144 vel
PC-74RF, 4 donorrollen voor 144 vel

Met een geïntegreerde handset, eenvoudig te gebruiken
numerieke toetsen en overzichtelijk gerangschikte functies,
biedt de FAX-T104 een professionele oplossing voor al uw fax
en telefoon behoeftes. De telefoonmodus biedt het voordeel
van handsfree kiezen, en vier achtergrond melodieën die
bellers horen als ze in de wacht staan. 

De FAX-T104 is gemaakt met het oog op efficiency. De meest
gebruikte faxlocaties kunnen opgeslagen worden in de 4
direct kies nummers en er is de mogelijkheid tot het opslaan
van 100 namen als snelkiesnummer, welke eenvoudig te
bereiken zijn via de navigatie kiestoetsen.

Met een papiercapaciteit van 30 pagina’s standaard A4 en
het voordeel dat er tot 25 pagina’s* in het geheugen kunnen
worden opgeslagen, bent u er zeker van dat belangrijke fax-
berichten worden ontvangen.

De automatische document toevoer
maakt het mogelijk om 10 pagina’s
in één keer te verzenden.

Bij de FAX-T104 zijn elk van de
geavanceerde zakelijke functies snel

en eenvoudig te kiezen - inclusief de mogelijkheid om één
faxbericht naar meerdere ontvangers tegelijk te sturen.

Hij biedt ook een aantal handige kopieerfuncties zoals de
mogelijkheid om automatisch meervoudige kopieën te
sorteren en de optie documenten te verkleinen of vergroten
van 50 tot 150%.

De professionele kwaliteit die u verwacht in één compacte
machine die ideaal is voor klein zakelijk en thuis gebruik.

* Gebaseerd op ITU-Test Chart No.1. geheugenontvangst. ECM

modus

Een compact apparaat met ingebouwde
geavanceerde zakelijke functies, inclusief
geïntegreerde telefoon. 

Brother International (Nederland) B.V.
Postbus 600, 1180 AP  Amstelveen
Telefoon: 020 - 5451251 Fax: 020 - 6436495
E-Mail: info@brother.nl  Internet: www.brother.nl
Website solutions center: http://solutions .brother.com
Specificaties kunnen zonder tegenbericht worden gewijzigd. Brother is een geregistreerde merknaam van
Brother Industries Ltd. Alle andere merk- en productnamen zijn geregistreerde handelsmerken van de
respectievelijke ondernemingen.
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