V˘konné a bezpeãné
faxování

RICOH FAX3320L
Faxování stále paﬁí mezi nejbezpeãnûj‰í
a také velmi oblíbené formy pﬁenosu
dat. Faxování na zaﬁízení FAX3320L je
nejenom jednoduché, ale také spolehlivé
a rychlé. FAX3320L umoÏÀuje bezchybn˘ a plynul˘ provoz, coÏ vede k vût‰í
efektivitû va‰í práce. Velk˘ dÛraz je
kladen také na bezpeãnost. FAX3320L
dokáÏe zamezit neoprávnûnému uÏití
a bezpeãnû uchovává v‰echny informace.
Díky neustále vysokému v˘konu a vysoce
kvalitním v˘stupÛm je faxování
na zaﬁízení FAX3320L rychlou
a jednoduchou záleÏitostí.

Jednoduché faxování
Rychl˘ pﬁenos – 3 s
100 rychl˘ch voleb
Podavaã originálÛ 50 listÛ
Pokroãilé bezpeãnostní funkce

Pokroãilé zabezpeãení

Minimální ãas

Synonymem pro FAX3320L je bezpeãnost
a bezchybné faxování. Pﬁed pouÏitím zaﬁízení
je kaÏd˘ z uÏivatelÛ nucen vloÏit osobní
autorizaãní kód, coÏ zamezí nepovolenému
uÏití. Tento pﬁístroj také umoÏÀuje dÛvûrné
odesílání a pﬁíjem faxÛ. Díky moÏnosti
uzamãení pamûti jsou pﬁíchozí faxy automaticky ukládány do pamûti odkud mohou
b˘t vyzvednuty pouze po zadání platného
uÏivatelského kódu.

Rychlá komunikace je dnes povinností.
FAX3320L skenuje dokumenty za pouhé
3 sekundy a vícestránkové originály mohou
b˘t podány automatick˘m podavaãem, kter˘
má kapacitu aÏ 50 listÛ. Pﬁíchozí faxy jsou ti‰tûny rychlostí 15 stran za minutu. FAX3320L
si poradí i pﬁi velkém vytíÏení. Bûhem tisku
pﬁíchozího faxu mÛÏete naskenovat do pamûti
odchozí fax, nebo pﬁijmout pﬁíchozí.

Vysoká kvalita v˘stupÛ

Pﬁedstavte si, Ïe kolega skenuje do pamûti
rozsáhl˘ dokument zrovna ve chvíli, kdy
pﬁijímáte dÛleÏit˘ fax. FAX3320L zabezpeãí
ve‰keré pﬁíchozí informace, jelikoÏ disponuje
pamûtí 8 MB, která mu umoÏÀuje uchovat aÏ 640 stránek velikosti A4. V˘hodou
u odchozích faxÛ je moÏnost uloÏit do
pamûti vícestránkov˘ dokument a odeslat jej
pozdûji mimo ‰piãku a u‰etﬁit tak za telefonní
poplatky. V˘raznû tak mÛÏete sníÏit náklady
zejména u faxÛ posílan˘ch do zahraniãí.

FAX3320L si bezchybnû poradí s pﬁijat˘mi dokumenty. Obrázky i text tiskne ãistû
a jemnû pﬁi rozli‰ení 400 dpi. Také vyhlazuje
hrany zakﬁiven˘ch a ‰ikm˘ch linek, bez
ohledu na to, z jakého pﬁístroje byl dokument
odeslán. Také jemné stínování a ãisté textury
fotografií a ilustrací jsou reprodukovány ve
v˘teãné kvalitû.

Cenovû v˘hodná komunikace

odeslání

pﬁíjem

Kanceláﬁe pracující s vût‰ím mnoÏstvím
dokumentÛ se pot˘kají s vysok˘mi náklady
na faxování. FAX3320L vám ale do rozpoãtu
nezasahuje. Dokumenty jsou doruãovány
okamÏitû, aniÏ by zahlcovaly pamûÈ. Díky
tomu je tok faxov˘ch dokumentÛ plynul˘.
Krátká doba potﬁebná k odeslání faxu
(3 s) pomáhá udrÏet náklady na minimu.

Neztrácejte ãas faxováním

Ztráta informací je nemoÏná
Pﬁi v˘padku elektrické energie se mÛÏe stát, Ïe
ztratíte ve‰kerá data uloÏená doãasnû v pamûti
pﬁístroje. Se zaﬁízením FAX3320L ale mÛÏete
zÛstat v klidu, ve‰kerá data zÛstanou v pamûti
bezpeãnû zachována po dobu aÏ 12 hodin.

RICOH FAX3320L
Technické parametry
Jednoduchá obsluha a údrÏba
Jednoduch˘ ovládací panel, programovatelné klávesy
a 100 rychl˘ch voleb, to jsou jedny z mnoha funkcí
pﬁístroje FAX3320L pﬁispívající k uÏivatelskému komfortu pﬁi práci se zaﬁízením. Díky indikátoru stavu,
umístûném na ovládacím panelu, je moÏno okamÏitû
zjistit jak˘ je stav zaﬁízení. ÚdrÏba je také velmi jednoduchá: v˘mûna papíru nebo tonerové kazety zabere
pouh˘ch pár sekund.

Ochrana Ïivotního prostﬁedí
Jako v‰echny produkty RICOH, i FAX3320L splÀuje
souãasné normy pro ochranu Ïivotního prostﬁedí,
zejména díky nízké spotﬁebû energie:
• spotﬁeba energie v úsporném reÏimu 1,5 W
• jednodu‰e recyklovatelné díly a dlouhá Ïivotnost
zaﬁízení

ZÁKLADNÍ PARAMETRY
Typ:
Okruh:
Kompatibilita:
Rychlost modemu:
Rychlost pﬁenosu:
Kompresní metody:
Blesková volba:
Rychlá volba:
Kapacita papíru:

Stolní laserov˘ pﬁístroj
PSTN, PABX
ITU-T (T.30) Super G3
max. 33,6 Kbps
3s
MH, MR, MMR, JBIG
30 ãísel
100 ãísel
Standard:
250 listÛ
Maximum:
850 listÛ
Kapacita podavaãe originálÛ:
50 listÛ
Kapacita pamûti:
8MB (640 str.) 1
Záloha pamûti:
12 hodin
Formát dokumentu:
A4
Rychlost skenování:
3s
Rozmûry:
448 x 494 x 411 mm
Hmotnost:
19,5 kg
Napájení:
220 - 240 V, 50/60 Hz
Pﬁíkon:
max:
900 W
úsporn˘ reÏim:
max. 1,5 W

SPOT¤EBNÍ MATERIÁL
Toner (Ïivotnost 5000 listÛ)1
Jednotka válce (Ïivotnost 45 000 listÛ)
Sada pro údrÏbu podavaãe originálÛ

VOLITELNÉ P¤ÍSLU·ENSTVÍ
Zásobník papíru – 500 listÛ
Boãní zásobník – 100 listÛ

1) Dokument ITU-T ã.1

V‰echny znaãky a názvy produktÛ jsou
obchodními znaãkami jejich právoplatn˘ch vlastníkÛ.
Certifikace ISO9001:2000
Certifikace ISO14001
Firma RICOH potvrzuje, Ïe tento
produkt splÀuje stanovy Energy Star
pro hospodárnost s elektrickou energií.

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

Firmû RICOH byl pﬁidûlen certifikát ISO
9001, coÏ je mezinárodní standard pro
systém ﬁízení kvality ve v˘robû.
Specifikace a vzhled produktu jsou
pﬁedmûtem zmûny bez pﬁedchozího
upozornûní. Barva skuteãného produktu
se mÛÏe li‰it od vyobrazení v prospektu.

www.ricoh.cz

