FAX1190L
Úspora času a místa
FAX1190L od firmy RICOH je jedním z nejmenších ve své třídě, má kompaktní design
a přední vkládání papíru, čímž uspoří místo na pracovním stole. A co víc, je rychlý,
má jednoduše vyměnitelný toner a přehledný, intuitivní ovládací panel s podsvíceným
LCD displejem. Ideální společník do jakékoliv kanceláře, včetně té vaší.

• malé rozměry, nejmenší ve své třídě
• jednoduchá údržba, snadná výměna toneru,
rychlé vytáčení
• vysoká kvalita tisku a kopírování
• rychlý modem Super G3 s rychlostí 			
33.6 Kb/s s volbou komprese
• souběžný tisk a faxování díky možnosti 		
duálního přístupu

Kompaktní a rychlý
Multifunkčnost pro splnění mnoha požadavků

Jednoduchá obsluha

FAX1190L nabízí vedle standardních faxových funkcí i možnost tisku. Díky
tomu je vhodný do jakéhokoliv kancelářského prostředí. Tiskněte rychlostí
14 str./min. přímo z vašeho počítače při rozlišení 1200 dpi
nebo FAX1190L použijte jako kopírku s rychlostí až 11 stran za minutu.

FAX1190L je navržen tak, aby faxování bylo jasné a bez potíží. Rychlé podávání papíru pomocí 20 stránkového podavače spolu se zjednodušeným
ovládacím panelem zajišťuje nekomplikované a rychlé faxování. Výměna
toneru nebo válce je také velmi jednoduchá: jednoduše otevřete přední
kryt a vyměníte, co potřebujete.

Vhodné do jakéhokoliv prostředí
FAX1190L nabízí všechny přednosti profesionálního faxového zařízení
v kompaktní podobě. Díky malým rozměrům a pohodlné obsluze zepředu
jej můžete umístit na váš stůl kdekoliv v kanceláři, aniž by překážel v práci.

Vysoká kvalita
FAX1190L umožňuje zvolit kompresní metodu podle toho, zda je nutno
optimalizovat kvalitu, rychlost nebo kombinaci obou. Výběr kompresního
poměru je jednoduchý díky speciálnímu tlačítku a LCD displeji. K dispozici
jsou na výběr čtyři úrovně kvality výsledného obrázku, stejně tak jsou na
výběr čtyři úrovně rychlosti přenosu dat.

Rychlý a výkonný
FAX1190L používá výkonný Super G3 modem pro rychlé faxování. Kromě
toho umožňuje odesílat a přijímat dokumenty současně, nikdy už tedy
nebudete muset stát a čekat, až přijdou všechny příchozí faxy a vy budete
moci odeslat ten váš. Tato funkce také zabezpečí, že důležité faxy nebudou
nikdy čekat – vždy budou přijaty a vytištěny bez čekání.

Stálá připravenost
Díky kapacitě papíru 250 listů a snadné a rychlé výměně toneru a válce
je zařízení neustále připraveno. Promeškání důležité faxové zprávy už patří
minulosti. I kdyby došel papír, uchová si ve své paměti až 500 příchozích
faxových zpráv.

Ochrana životního prostředí
Jako všechny produkty RICOH, i FAX1190L
přispívá k ochraně životního prostředí,
zejména díky nízké spotřebě elektrické energie a minimálnímu odpadu:
• spotřeba energie v úsporném režimu 10 W
• snížená spotřeba toneru
• dlouhá životnost zařízení

TECHNICKÉ
PARAMETRY

FAX1190L
ZÁKLADNÍ PARAMETRY
Typ:
Kompatibilita:
Rychlost modemu:
Rychlost přenosu:
Kompresní metody:
Blesková volba:
Rychlá volba:
Kapacita papíru:
Kapacita aut.podavače:
Kapacita paměti:
Záloha paměti:
Formát dokumentu:
Rychlost skenování:
Rozměry:
Hmotnost:
Napájení:
Příkon:
Reprodukční poměry:

Stolní laserový přístroj
PSTN, G3
max. 33,6 kbps
2s
MH, MR, MMR, JBIG
20 čísel
200 čísel
250 listů
20 listů
16MB
ano
A4
max. 3,5 s
374 x 374 x 262 mm
7,5 kg
220/240 V, 50/60 Hz
provoz:
max. 475 W
pohotovostní režim:
80 W
úsporný režim:
10 W
3 pro zvětšení, 4 pro zmenšení

TISKÁRNA
Rychlost tisku:
14 str./min.
Rychlost kopírování:
14 str./min.
Tiskový jazyk:
GDI
Tiskové rozlišení:
1200 x 600 dpi
Rozhraní:
USB 2.0
Ovladače:
Windows 2000/XP/Vista/7
		

Rychlost kopírování:
Rozlišení:
Zvětšení / zmenšení:

11 kopií/min.
200x300 dpi
50-200 %

KOPÍRKA

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL
• Toner (životnost 2 500 listů)
• Jednotka válce (životnost 12 000 listů)
FAX1190L je dodáván se startovací tonerem
se životností 2 500 listů
1)
strana A4 s 5% pokrytím
1

Certifikace ISO9001:2000
Certifikace ISO14001
Všechny značky a názvy produktů
jsou obchodními značkami jejich
právoplatných vlastníků.
Firma RICOH potvrzuje, že tento
produkt splňuje stanovy Energy
Star pro hospodárnost s elektrickou
energií.

Impromat - oficiální obchodní a servisní zástupce
firmy RICOH v ČR a SR

Tento produkt splňuje nařízení EU
RoHS (Restriction of Hazardous
Substances, platné od července 2006).
Specifikace a vzhled produktu jsou
předmětem změny bez předchozího
upozornění. Barva skutečného
produktu se může lišit od vyobrazení
v prospektu.

www.ricoh.cz

