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Fax laser de elevada velocidade para um envio de
fax mais ambientalmente responsável.
O fax 1195L Rex-Rotary é um moderno fax laser Super
G3, um investimento económico para todos aqueles que
se preocupam com os custos, seja em escritórios
domésticos ou pequenas empresas. O seu painel de
operação com um design atrativo é fácil de utilizar. As
funções que permitem aumentar a produtividade incluem
200 memórias codificadas, 22 marcações de um toque e 8
marcações de grupo. Envia e recebes faxes a uma
velocidade de 2,5 segundos por página, imprime a 20
páginas por minuto e permite digitalizar para PC a preto e
branco. Tudo isto num equipamento compacto e atrativo
que ocupa pouco espaço na secretária. Além do mais o
FAX 1195L tem um impacto ambiental extremamente
baixo graças ao tambor e toner em separado, ao reduzido
consumo de toner e de energia e ao modo de poupança de
energia.

Fax Super G3 de elevada velocidade a 33,6 kbps

Memória de transmissão/receção de 500 páginas

ADF para 20 folhas

Bandeja de papel para 250 folhas

Envio de faxes altamente seguro e com proteção por
palavra-passe



Especificações técnicas

GERAL

Velocidade de produção
contínua:

20 páginas por minuto

Memória: Standard: 16 MB
Dimensões (L x P x A): 368 x 360 x 312 mm
Peso: 8,2 kg
Fonte de alimentação: 220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIADOR

Resolução: 300 x 600 dpi
Ampliação/redução: 25 - 400%

IMPRESSORA

Linguagem da impressora: GDI
Interface: Standard: USB 2.0
Ambientes Windows®: Windows® XP, Windows® Vista,

Windows® 2000

FAX

Tipo: Equipamento transmissor/recetor de
secretária

Compatibilidade: PSTN, G3
Resolução: Standard: 8 x 3,85 linha/mm, 200 x

100 dpi
Método de compactação: MH, MR, MMR, JBIG
Velocidade de transmissão: G3: 2,5 segundo(s)
Velocidade do modem: Máximo: 33,6 Kbps
Velocidade de leitura: 2,63 segundo(s)
Capacidade de memória: Standard: 16 MB
Backup de memória: Sim
Memórias codificadas: 200 números
Marcação de grupo: 8 grupos

SUPORTES DE PAPEL

Capacidade de entrada de papel: Máximo: 250 folhas

ECOLOGIA

Consumo de energia: Máximo: 420 W
Modo poupança de energia: 1,5 W

Para obter mais informações sobre modelos disponíveis, opcionais
e software, consulte o seu distribuidor local da Rex-Rotary.
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