
Brother FAX-2820
Idealisk laserfax med hög kvalitet för 
affärskommunikation

Telefon http://solutions.brother.com

< Always at your side

20 snabbvalsknappar Separat toner och trumenhet
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Laserfax Laserkopiator

FAX-2820



Återförsäljare:

Brother FAX-2820

En laserfax med hög kvalitet som 

ger kontoret stil och effektivitet. 

Den kompakta designen och att 

papperskassetten laddas framifrån gör 

den inte bara lätt att använda utan den 

frigör även värdefullt utrymme.

FAX-2820 har 20 snabbvalsknappar 

för att enkelt kunna nå de vanligaste 

mottagarna, den har ett väl tilltaget 

pappersmagasin som rymmer 250 ark, 

skulle papperet ändå ta slut så kan FAX-

2820 lagra upp till 400 mottagna eller 

sända sidor i minnet.

Det här är mer än bara en laserfax, det 

är dessutom en praktisk svartvit kopiator. 

Förstora eller förminska dina dokument 

från 50% till 200% i steg om 1%, 

kopiorna kan även staplas eller sorteras.

Spara pengar och miljö. Brother FAX-

2820 har separat tonerkassett och 

trumenhet vilket innebär att du bara 

behöver byta den enhet som tar slut.

■ 14,4 kbps faxmodem
■ 20 snabbvalsknappar
■ 200 kortnummer
■ Dokumentmatare för upp till 20 ark
■ Papperskapacitet på upp till 250 ark

■ Simultankapacitet (Dual Access)
■ 8MB minne (Upp till 400 sidor* sändnings-/

 mottagningsminne)
■ Upp till 99 sidor multikopiering
■ Stapling och sorteringsfunktioner

*ITU-T testkort standardupplösning, MMR
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Tekniska specifikationer FAX-2820

Allmänt
Motor  Laser 

LCD-display  En rad med plats för 16 tecken

Backup för klocka  Tid och datum hålls 2 timmar vid strömavbrott

Minneskapacitet  8MB som standard

Automatisk dokumentmatare  Upp till 20 ark

Pappersstorlek  Upp till A4

Papperskapacitet Standardmagasin Upp till 250 ark

 Utmatningsfack Upp till 100 ark

Simultankapacitet  Ta emot ett fax och kopiera samtidigt

Fax  
Modem  14.4 Kbps. Cirka 6 sekunders överföring

Datakomprimering  Mono: MH / MR / MMR

Automatisk återuppringning  Automatisk återuppringning om mottagande
  fax är upptagen

Snabbvalsknappar  20 snabbvalsknappar för uppringning av
  förlagrade nummer (10 x 2) 

Kortnummer  200 platser för lagring av nummer

Gruppnummer  Upp till 8 grupper

Fax- / telefonavkänning  Automatisk avkänning av fax / telefon

Superfin  Möjliggör sändning och mottagning av hög
  kvalitet av utskrifter med liten text och
  linjeteckningar

Gråskala  64 nivåer

Timer för senarelagda jobb  Ja - upp till 50

Minne sändning/  Upp till 400 sidor* mottagna

Gruppsändning  Samma faxmeddelande kan skickas till upp 
  till 270 mottagare

Samlad sändning  Lagrar dokument till samma mottagare i
  maskinens minne för överföring i en och
  samma sändning (enbart svartvitt)

Automatisk förminskning  Förminskar automatiskt ett mottaget fax

  så att det får plats på en A4-sida

Felkorrigeringsläge (ECM)  Om båda maskinerna har ECM-funktion,

  rättas fel vid överföringen automatiskt

  för att garantera att dokumenten är felfria

Vidaresändning av fax  Sänder ett fax som tagits emot och lagrats
  i minnet till ett annat förprogrammerat
  faxnummer (enbart svartvitt)

Fjärråtkomst  Fjärråtkomst från en annan tonvalstelefon

Hämtning av fax  Hämta faxmeddelanden med hjälp av en
  annan tonvalsmaskin (enbart svartvitt)

Köfunktion (Dual Access)  Skanna ett fax för sändning samtidigt

  som du tar emot ett fax

Kopiator  
Hastighet  Upp till 14 kopior per minut svartvitt

Förstoring / förminskning  50% - 200% i steg om 1%

Upplösning  Upp till 200 x 300 dpi

Multikopiering  Upp till 99 kopior av varje original

Buntning och sortering  Buntar eller sorterar kopior efter önskemål

N på 1   Komprimerar 2 eller 4 sidor på ett 
  och samma A4-ark

Gränssnitt  
Externt TAD gränssnitt  Gränssnitt för anslutning av extern
  telefonsvarare

Mått och vikt  
Mått och vikt (BxDxH) Med kartong 452 x 496 x 430 mm / 11.4kg

 Utan kartong 374 x 374 x 262 mm / 7.25kg

Förbrukningsartiklar  
Toner  Upp till 2 500 A4 sidor @ 5% täckning

Trumma  Upp till 12 000 A4 sidor (1 sida/jobb) 

Annan information  
Strömförbrukning Energisparläge Mindre än 10W

 Vila Mindre än 80W

 Toppförbrukning  Mindre än 1032W


