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Snelle laserfax voor milieuverantwoord faxen

De Ricoh FAX 1195L is een moderne Super G3 laserfax en
is een betaalbare investering voor kostenbewuste
thuiskantoren en kleine ondernemingen. Het aantrekkelijke
design van het bedieningspaneel biedt vooral veel
gebruiksgemak. De uitstekende productiviteit van deze
machine is onder andere te danken aan de 200 verkorte
kiesnummers, 22 snelkeuzetoetsen en 8
groepskeuzenummers. Het ontvangen/verzenden duurt
maar 2,5 seconden per pagina, de machine drukt af met 20
pagina's per minuut en scant in zwart-wit naar de computer.
De machine is zeer compact, stijlvol en neemt een minimale
hoeveelheid ruimte in. Daarnaast is de FAX 1195L extreem
milieuvriendelijk dankzij een aparte drum en toner, laag
toner- en energieverbruik en een energiebesparende
slaapstand.

Snelle Super G3 fax met 33,6 kbps

Verzend-/ontvangstgeheugen van 500 pagina's

Automatische documentinvoer van 20 vellen

Papierlade van 250 vellen

Zeer veilig dankzij wachtwoordbeveiligd faxen



Technical specifications FAX 1195L

ALGEMEEN

Continue uitvoersnelheid: 20 pagina's per minuut
Geheugen: Standaard: 16 MB
Afmetingen (B x D x H): 368 x 360 x 311 mm
Gewicht: 7,7 kg
Netspanning: 220 - 240 V, 50/60 Hz

KOPIEERAPPARAAT

Resolutie: 300 x 600 dpi
Vergroting/verkleining: 25 - 400%

PRINTER

Printertaal: GDI
Interface: Standaard: USB 2.0
Windows® omgevingen: Windows® XP, Windows® Vista,

Windows® 7

FAX

Type: Bureaumodel zendontvanger
Compatibiliteit: PSTN, G3
Resolutie: Standaard: 8 x 3,85 regel/mm, 200 x 100

dpi
Compressiemethode: MH, MR, MMR, JBIG
Verzendsnelheid: G3: 2,5 second(en)
Modemsnelheid: Maximum: 33,6 Kbps
Scansnelheid: 3,5 second(en)
Geheugencapaciteit: Standaard: 16 MB
Geheugenback-up: Ja
Verkorte kiesnummers: 200 nummers
Groepsnummers: 8 groepen

PAPIERVERWERKING

Papierinvoercapaciteit: Maximum: 250 vellen

MILIEUKENMERKEN

Stroomverbruik: Maximum: 420 W
Energiespaarstand: 1,5 W

Raadpleeg uw lokale Ricoh-leverancier voor de verkrijgbaarheid van
modellen, optionele accessoires en software.
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