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Compacto e de fácil utilização

O novo FAX1190L da Rex-Rotary é um dos equipamentos com dimensões mais reduzidas da sua classe,

um modelo altamente compacto e uma bandeja de papel de carregamento frontal que poupa espaço. Além

do mais, utilizar o FAX1190L é rápido, fácil e eficiente. Possui um sistema simples de puxar e colocar para

substituição do toner, um painel de operações claro e intuitivo e um visor retro-iluminado para avisos e

indicações ao utilizador. Simplesmente, é ideal para praticamente todos os escritórios pequenos ou

particulares, inclusive o seu.

Poupança de espaço: o mais compacto da sua classe.

Poupança de tempo: muito pouca manutenção, rápida substituição do toner, marcação rápida.

Profissional: imagens e textos de elevada qualidade através do tipo de compactação JBIG.

Rapidez: Modem Super G3 proporciona 33,6 Kb/s com escolha do tipo de compactação.

Eficiência: é possível enviar e receber faxes ao mesmo tempo.

Poupe espaço e tempo
ESPAÇO PARA CONSEGUIR MAIS

Necessita de espaço no escritório. Necessita de espaço para trabalhar, pensar e interagir com colegas e

clientes. Então, porquê preenchê-lo com equipamentos que ocupam muito espaço? Com o FAX1190L

isso não acontecerá. O seu design compacto e eficiente em termos de espaço encaixa na perfeição na

sua secretária ou a um canto. Não possui peças salientes e que causem transtorno à passagem. Por

exemplo, a bandeja de papel de carregamento frontal desliza para debaixo do equipamento para que

nunca a atinja ou danifique acidentalmente. Tudo isto significa que agora pode usufruir de um fax de

elevada qualidade e baixo custo em praticamente qualquer local do seu escritório.

DOIS-EM-UM

Pode libertar ainda mais espaço com o FAX1190L: utilizando-o como impressora laser de elevada

qualidade, graças à entrada USB 2.0 de alta velocidade. Ou, simplesmente, aproveite este equipamento

multifuncional como backup da sua impressora habitual.

FÁCIL UTILIZAÇÃO

A alimentação dos documentos é rápida e fácil através do alimentador automático de 20 folhas tornando

o envio de fax rápido e simples. E, quando o toner necessitar de ser substituído, trata-se de simplesmente

puxar e colocar. Além disso, ao contrário de outros equipamentos de fax que combinam toner e tambor,

necessita apenas de substituir o que é necessário no FAX1190L: ou o toner ou o tambor. Isto significa

que pode reduzir os seus custos com consumíveis e o seu impacte no ambiente.
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ELEVADA QUALIDADE

O FAX1190L oferece-lhe uma variedade de métodos de compactação que optimizam a qualidade ou a

velocidade, ou uma mistura de ambas. É fácil de seleccionar a qualidade de dados que prefere utilizando

um botão dedicado e o visor. Estão disponíveis quatro níveis de qualidade de imagem, logo, quatro

velocidades de transmissão. Além da função de optimização da qualidade, a qualidade dos faxes é

assegurada pelos rigorosos programas de certificação de qualidade da Rex-Rotary.

RÁPIDO E EFICIENTE

O FAX1190L utiliza o derradeiro modem Super G3 standard para o envio rápido de fax. Além do mais,

pode enviar e receber documentos ao mesmo tempo, graças às bandejas de envio e recepção separadas.

Agora já não terá de esperar, enquanto um fax está a chegar, para poder enviar o seu. Esta função de

duplo acesso significa também que nunca ficarão retidos faxes urgentes a receber - serão sempre

recebidos e impressos sem demora, mesmo que esteja a enviar documentos. Outras funções de rapidez

e eficiência incluem 20 memórias rápidas, 200 memórias codificadas e uma memória de transmissão/

recepção para 500 páginas.

SEMPRE PRONTO

O número de peças móveis no FAX1190L foi minimizado para um mínimo absoluto. E, ao contrário de

muitos faxes da sua classe, o FAX1190L evita a utilização de rolos de alimentação e embraiagens, por

exemplo. Isto torna-o extremamente fiável e sempre pronto.

FAÇA PARTE DO NOSSO COMPROMISSO AMBIENTAL

Na Rex-Rotary ajudamo-lo a reduzir o impacte ambiental do seu escritório, assim como a baixar os seus

custos. Os nossos produtos possuem características amigas do ambiente e económicas, tal como uma

rápida impressão e cópia em duplex, modo de poupança de energia avançado e um maior rendimento

de toner. Assim, são poupados papel, tempo e energia ao mesmo tempo que são reduzidos o desperdício

e o custo.
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Certificação ISO9001, Certificação ISO14001

Todos as marcas e/ou designações comerciais são marcas comerciais dos respectivos
proprietários. Especificações técnicas e aparência exterior sujeitas a alteração sem aviso
prévio. A cor do produto na realidade pode ser ligeiramente diferente da cor apresentada
no catálogo. As imagens neste catálogo não são fotografias reais e poderá haver ligeiras
diferenças de pormenor.

Copyright © 2009 Ricoh Europe PLC. Todos os direitos reservados. Este catálogo, o seu
conteúdo e/ou o seu layout não podem ser modificados e/ou adaptados, copiados em
parte ou no seu todo e/ou incorporados noutros trabalhos sem a prévia autorização escrita
da Ricoh Europe PLC.

www.rexrotary.com
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Ricoh International B.V.
Prof. W.H. Keesomlaan 1
(P.O. Box 114)
1183 DJ Amstelveen
Nederland
+31 (0) 20 547 4300
+31 (0) 20 547 4222
www.ricoh.eu

GERAL

Tipo: Transmissor/receptor de secretária
Compatibilidade: PSTN, G3
Velocidade do modem: Máximo: 33,6 Kbps
Velocidade de transmissão: 2 segundos1

Método de compactação: MH, MR, MMR, JBIG
Memórias rápidas: 20 números
Memórias codificadas: 200 números
Marcação de grupo: 8 grupos
Capacidade de entrada de papel: Standard: Bandeja de papel de 250 folhas

Bandeja de alimentação manual de 1 folha
Capacidade do ADF: 20 folhas
Capacidade de memória: 16 MB (500 páginas)1

Backup de memória: Sim
Formato do documento: A4
Velocidade de leitura: 3,5 segundos
Dimensões (L x P x A): 374 x 374 x 262 mm
Peso: Menos de 7,25 kg
Fonte de alimentação: 220 - 240 V, 50/60 Hz
Consumo de energia: Funcionamento: 475 W (média)

Modo de espera: 80 W
Modo de poupança de energia: 10 W

COPIADOR

Velocidade de cópia: 11 cópias por minuto2

Resolução: 200 x 300 dpi
Ampliação/redução: 50 - 200 %

IMPRESSORA

Velocidade de impressão: 14 páginas por minuto
Linguagem da impressora/
resolução:

GDI/1 200 x 600 dpi

Drivers: Windows® 2000/XP/Vista/7
Interface: USB 2.0

CONSUMÍVEIS

Toner: 2 500 folhas3

Tambor: 12 000 folhas
O FAX1190L é fornecido com um kit inicial de consumíveis.

1 Baseado na tabela ITU-T #1, JBIG.
2 Bélgica e Espanha: 9 cópias por minuto.
3 A4 com 5% de preenchimento.

Para saber quais os modelos disponíveis, respectivas opções e software, contacte
o seu consultor Rex-Rotary.


