
 

 

Philips
Φαξ με τηλεφωνητή και 
DECT

Magic 5 Eco Voice DECT

PPF685E

Π
Ό
πο
κο
είτε το με ένα φαξ!
λα τα φαξ Magic 5 ECO έχουν υψηλή απόδοση. Επιπλέον, αυτές οι συσκευές φαξ 
λλαπλών λειτουργιών είναι άριστα προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας, ενώ η 
μψή τους σχεδίαση αυξάνει τον ενθουσιασμό της επικοινωνίας.

Ευέλικτη συσκευή χειρός DECΤ
• Πρόσβαση σε ευρετήριο φαξ
• Οθόνη με οπίσθιο φωτισμό

Απόδοση υψηλής ενέργειας
• Εξασφαλίζει χαμηλή κατανάλωση ρεύματος σε κατάσταση αναμονής

Φαξ κοινού χαρτιού
• Διαθέτει προκαθορισμένες φόρμες φαξ
• Αποθηκεύει έως και 50 σελίδες

Ψηφιακός αυτόματος τηλεφωνητής
• Προωθεί μηνύματα
• Ηχογραφεί έως και 30 λεπτά

Τηλέφωνο πολλαπλών λειτουργιών
• Επιτρέπει την επανάκληση των τελευταίων 10 αριθμών
• Διαθέτει χαρακτηριστικούς ήχους κλήσης
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Ασύρματη συσκευή χειρός DECT
• Πρόσβαση σε ευρετήριο φαξ
• Μπαταρία: 3 x AAA NiMH
• Συμβατό με GAP:: Έως και 5
• Ήχοι HIFI: 14
• Σειρά: Έως και 300 μ.
• Βασικοί ήχοι κλήσης: 11
• Χρόνος αναμονής:: 120 ώρες
• Χρόνος ομιλίας:: 10 ώρες
• Οθόνη με οπίσθιο φωτισμό: ναι
• INTERCOM & μεταφορά κλήσης: ναι

Φαξ μελανοταινίας
• Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων 10 σελίδων: 
ναι

• Εύκολη σταθμοσκόπηση: λήψη και αποστολή
• Ομαδική μετάδοση: ναι
• Οριζόντια ανάλυση: 8 pixel/χιλ.
• Συμβατό με ITU Group 3: T.30 standard/T.30 new
• Μνήμη: έως και 50 σελίδες
• Κεφαλίδα σελίδας: αυτόματη επανάκληση
• Κασέτα χαρτιού έως και 50 φύλλων: ναι
• Προκαθορισμένες φόρμες φαξ: ναι
• Μέθοδος εκτύπωσης: θερμική μεταφορά
• Εκτύπωση sudoku με λύσεις: εύκολο - μέτριο - 
δύσκολο - ακατόρθωτο

• Λειτουργία χρονοδιακόπτη: αποστολή αργότερα
• Κάθετη ανάλυση καλή: 7,7 γραμμές/χιλ.
• Αποστολή αναφοράς: με μειωμένη πρώτη 
σελίδα

• Κάθετη ανάλυση τυπική: 3,85 γραμμές/χιλ.
• Ταχύτητα μόντεμ 14.400 bps: αυτόματη 
υποχώρηση

• Οθόνη με οπίσθιο φωτισμό: ναι
• Ασύρματη διαχείριση τηλεφώνου: ναι

Φωτοτυπικό
• Καλή ανάλυση/ανάλυση φωτογραφίας
• Κλίμακα του γκρι: 64
• Λειτουργία ζουμ (μεγέθυνση/σμίκρυνση)
• Πολλών χρωμάτων: έως και 15 σελίδες

Λειτουργία SMS μέσω επίγειου δικτύου
• Μετάδοση:: έως και 5 παραλήπτες
• Ασπρόμαυρη εκτύπωση SMS: ναι
• Εκτύπωση και αποθήκευση SMS:: έως και 30

• Αποστολή και λήψη SMS:: μέσω επίγειου δικτύου
• Ειδοποίηση με SMS: ναι
• Προώθηση SMS: ναι

Αξεσουάρ
• Philips PFA 351: Με Κάρτα PLUG'N'PRINT/έως 
και 140 σελίδες A4

• Philips PFA 352: Με Κάρτα PLUG'N'PRINT/έως 
και 90 σελίδες A4

Διαστάσεις
• Κλειστό (ΠxΒxΥ): 313x197x129 χιλ.
• Ανοιχτό: 377x247x200 χιλ.

Κατανάλωση ισχύος
• Αντιγραφή: τυπ. 15 W
• Λήψη: τυπ. 15 W
• Κατάσταση αναμονής: τυπ. <2,5 W
• Τηλεφωνική συνδιάλεξη: τυπ. 4 W
• Μετάδοση: τυπ. 15 W

Βάρος
• Κλειστό (μαζί με κιτ χώρας): 2,7 κ.
• Ανοιχτό (χωρίς αξεσουάρ): 3,4 κ.

Αυτόματος τηλεφωνητής
• Ηχογράφηση τρέχουσας κλήσης: ναι
• Απευθείας πρόσβαση σε μηνύματα:: στα πρώτα 

9 μηνύματα
• Προώθηση μηνυμάτων: ναι
• Προηχογραφημένο εξερχόμενο μήνυμα: ναι
• Χρόνος εγγραφής:: έως και 30 λεπτά
• Κωδικός VIP: ναι

Τηλέφωνο
• Αναγνώριση κλήσεων (CLIP)*: ναι
• Διαδοχικές κλήσεις: ναι
• Χαρακτηριστικοί ήχοι κλήσης**: ναι
• Ανοιχτή συνομιλία: ναι
• Λειτουργία INTERCOM: ναι
• Δυνατότητα καταχώρησης επαφών:: 200
• Κλήση με κατεβασμένο ακουστικό: ναι
• Εκτύπωση μητρώου εξερχόμενων κλήσεων: ναι
• Επανάκληση των τελευταίων 10 αριθμών: ναι
• Μελωδίες κλήσης:: 10
• Γρήγορες κλήσεις:: 10
•
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