Profesjonalne i bezpieczne
przesyłanie faksów

FAX3320L

Szybkie przesyłanie faksów dla
małych i średnich grup roboczych
Przesyłanie dokumentów w postaci faksów jest wciąż najbardziej niezawodnym i szeroko
rozpowszechnionym sposobem transmisji informacji. Wysyłanie faksów jest łatwe, ale to
nie jedyna zaleta! FAX3320L oferuje dodatkowo dużą szybkość oraz natychmiastową
dostępność, zapewniając jednocześnie sprawną komunikację i bezproblemową obsługę.
Pomyślano również o bezpieczeństwie – FAX3320L posiada ochronę przed nieautoryzowanym użyciem oraz gwarantuje, że żadne informacje nie zostaną stracone. Dzięki
dużej wydajności oraz wysokiej jakości wydruków urządzenie pozwala na profesjonalne
i efektywne przesyłanie faksów!

• Bezproblemowe przesyłanie faksów
• Szybka 3-sekundowa transmisja
• 100 numerów przyspieszonego wybierania
• Podajnik dokumentów na 50 arkuszy
• Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa

Zaawansowane bezpieczeństwo
FAX3320L zapewnia bezpieczne i bezproblemowe przesyłanie faksów. Przed
rozpoczęciem korzystania z urządzenia każdy użytkownik musi wprowadzić
osobisty kod dostępu, co chroni przed nieuprawnionym użyciem.
Urządzenie umożliwia również poufne wysyłanie i odbieranie faksów.
Dzięki funkcji blokowania pamięci przychodzące wiadomości są automatycznie zapisywane w pamięci i mogą być wydrukowane dopiero po
poprawnej autoryzacji.

Doskonała jakość wydruków
FAX3320L perfekcyjnie odtwarza odbierane
dokumenty, drukując wyraźne obrazy oraz czytelny
tekst z rozdzielczością 400 dpi. Urządzenie
wygładza krawędzie krzywych i pochyłych linii
niezależnie od typu urządzenia, z którego
wysyłano oryginał. Nawet subtelne odcienie oraz
tekstura fotografii i rysunków są odtwarzane z
doskonałą jakością.

Ekonomiczne przesyłanie informacji
Firmy regularnie przesyłające duże ilości dokumentów ponoszą wysokie koszty
połączeń. Jednak FAX3320L nie spustoszy firmowego budżetu. Dokumenty są
dostarczane natychmiast, bez przepełniania pamięci, co pozwala również bez
przeszkód odbierać przychodzące wiadomości. Ponieważ czas transmisji strony
wynosi zaledwie 3 sekundy, koszty połączeń są obniżone do minimum.

Minimalny czas oczekiwania
Szybkie przesyłanie informacji ma zasadnicze znaczenie. FAX3320L
skanuje stronę dokumentu w ciągu zaledwie 3 sekund, zaś automatyczny
podajnik na 50 arkuszy ułatwia obsługę wielostronicowych dokumentów.
Odbierane informacje drukowane są z prędkością 15 stron na minutę.
FAX3320L jest prawdziwie wielozadaniowy, co zapewnia sprawną obsługę
nawet w porze największego obciążenia. Podczas drukowania wiadomości można skanować dokument do wysłania lub odbierać do pamięci kolejną wiadomość.

wysyłanie

odbiór

Pojemna pamięć
Wyobraź sobie, że otrzymujesz ważny faks, a kolega skanuje do pamięci
wielostronicowy dokument. FAX3320L zapisuje wszystkie przychodzące
informacje, aż do 640 stron formatu A4, w pamięci o pojemności 8 MB.
Pamięć urządzenia ułatwia także wysyłanie faksów: dokumenty mogą być
zapisywane w pamięci i wysłane poza godzinami szczytu, gdy opłaty za
połączenia telefoniczne są niższe. To znacznie obniża koszty transmisji,
zwłaszcza przy wysyłaniu faksów na duże odległości.

FAX3320L, zaprojektowany do optymalizacji
przepływu prac, może obsługiwać wiele
zadań jednocześnie.

Ochrona przed utratą danych
Co stanie się ze wszystkimi ważnymi informacjami zapisanymi w pamięci, jeżeli
nastąpi nagła przerwa w zasilaniu? FAX3320L nie daje powodów do niepokoju.
Dzięki podtrzymywaniu pamięci żadne zapisane w niej dane nie zostaną
utracone. Przez dwanaście godzin dokumenty są całkowicie bezpieczne.
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Łatwa obsługa
Prosty w obsłudze panel operatora, programowalne przyciski funkcyjne oraz
100 numerów przyspieszonego wybierania to tylko niektóre funkcje, dzięki
którym FAX3320L jest przyjazny dla użytkownika. Kontrola stanu urządzenia
również nie sprawia problemu dzięki wskaźnikowi stanu na panelu operatora.
Uzupełnianie papieru oraz wymiana pojemnika z tonerem są równie proste –
zajmują tylko krótką chwilę.

Proekologiczne zobowiązania firmy Ricoh
Podobnie jak wszystkie urządzenia Ricoh, FAX3320L odzwierciedla zaangażowanie firmy Ricoh w ochronę środowiska
poprzez niskie zużycie energii oraz produkcję bezodpadową:
• pobór mocy poniżej 1,5W w trybie oszczędzania energii
• części przystosowane do recyklingu oraz długi czas
eksploatacji

FAX3320L
Parametry techniczne
DANE OGÓLNE
Typ:

Urządzenie nadawczo-odbiorcze
typu desktop
PSTN, PABX
ITU-T (T.30) G3
maksymalnie 33,6 Kbps
3 sekundy
MH, MR, MMR, JBIG
30 numerów

Sieć:
Zgodność:
Prędkość modemu:
Czas nadawania:
Metody kompresji:
Szybkie wybieranie:
Przyspieszone
wybieranie:
100 numerów
Pojemność kaset na papier:
standardowo:
maksymalnie:
Podajnik dokumentów: 50 arkuszy
Pojemność pamięci: 8 MB (640 stron)1
Podtrzymywanie
pamięci:
12 godzin
Format dokumentu:
A4
Czas skanowania:
poniżej 3 sekund
Wymiary
(szer. x gł. x wys.):
448 x 494 x 411 mm
Waga:
19,5 kg
Źródło zasilania:
220 - 240 V, 50/60 Hz
Pobór mocy (tryb oszczędzania
energii):
poniżej 1,5 W

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE
• Pojemnik z tonerem (wydajność: 5000 arkuszy)1
• Zespół bębna światłoczułego (wydajność: 45000 arkuszy)
• Zestaw eksploatacyjny podajnika dokumentów

INNE OPCJE
• Kaseta na papier na 500 arkuszy
• Taca ręczna na 100 arkuszy
1 dla strony testowej ITU-T nr 1

250 arkuszy
850 arkuszy

Informacje na temat dostępności poszczególnych modeli,
opcji i oprogramowania można uzyskać u lokalnego przedstawiciela
firmy Ricoh.

Certfikat ISO9001: 2000
Certyfikat ISO14001
Urządzenie spełnia wytyczne
EC ENERGYSTAR w zakresie
efektywności energetycznej.
Firma Ricoh wierzy w zachowanie cennych,
zasobów naturalnych Ziemi. Ta broszura
została wydrukowana na papierze
przyjaznym środowisku: 50% powtórnie
przetworzonych włókien, 50%
bezchlorowo wybielonej miazgi.
Wszystkie marki i/lub nazwy produktów
są znakami towarowymi odpowiadających
im właścicieli.
Specyfikacja i wygląd zewnętrzny drukarki
mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Kolor
produktu może się różnić od koloru
pokazanego w broszurze.
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Tel.: +48-(0)22-6081555
Fax: +48-(0)22-6081580
http://www.ricoh.com.pl
E-Mail: ricoh@ricoh.com.pl

W celu uzyskania dodatkowych informacji,
prosimy skontaktować się z:

RICOH EUROPE (NETHERLANDS) B.V.
P.O. Box 114, 1180 AC Amstelveen,
The Netherlands.
Phone: +31 (0)20 54 74 111
Fax: +31 (0)20 54 74 222

www.ricoh-europe.com
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