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DANE OGÓLNE MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

FAKS MONOCHROMATYCZNY

KOPIARKA MONOCHROMATYCZNA

OBSŁUGA PAPIERU

SPECYFIKACJE NOŚNIKÓW

Technologia Elektrofotograficzna monochromatyczna drukarka laserowa
Klasyfikacja lasera Produkt zawierający laser klasy 1 (IEC 60825-1:2007)
Procesor ARM9 200MHz
Pamięć 16MB
Wyświetlacz 2 wiersze x 16 znaków

Toner w zestawie Około 1,000 stron1

Toner standardowy TN-2210 - Około 1,200 stron1

Toner wysokowydajny TN-2220 - Około 2,600 stron1

Bęben DR-2200 - Około 12,000 stron (1 strona/zadanie druku)

Szybkość modemu 33,6Kbps (Super G3)
Słuchawka telefoniczna Tak
Wybieranie numerów za pomocą 22 (11 x 2) 
jednego przycisku
Numery szybkiego wybierania 200
Wybieranie grupowe 8
Wykrywanie dzwonka faksu Możliwość wykrywania różnych wzorców dzwonka (tylko Wielka Brytania i Dania)
Przekierowywanie i pobieranie faksów Przekazywanie faksów do lub pobieranie z innego urządzenia faksowego
Wysyłanie faksu z pamięci /  Do 400 stron3 
Odbiór faksu do pamięci
Tryb korekcji błędów (ECM) Ponowne wysyłanie dokumentów zawierających błędy, jeśli ECM jest obsługiwane  
 przez urządzenie wysyłające

Szybkość kopiowania A4 Do 20 kopii na minutę
Rozdzielczość 300 x 600 dpi
Czas wydruku pierwszej kopii Poniżej 12 sekund (z trybu gotowości)
Kopiowanie wielokrotne /  Do 99 kopii każdej strony (układanie lub sortowanie) 
Układanie / Sortowanie
Funkcja zmniejszania/powiększania Zmniejszanie i powiększanie dokumentów w przedziale od 25% do 400% co 1%
Kopiowanie N na 1 Pozwala użytkownikowi zmieścić 2 lub 4 strony na jednym arkuszu A4

Wejście papieru Standardowy podajnik papieru na 250 arkuszy
 Gniazdo ręcznego podawania papieru na 1 arkusz
 Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) na 30 arkuszy4

Wyjście papieru 100 arkuszy (stroną zadrukowaną do dołu)
 1 arkusz stroną zadrukowaną do góry (prosta ścieżka papieru)

Rodzaje i rozmiary nośników Standardowy podajnik papieru - Papier zwykły & papier makulaturowy (60 - 105 g/m2)
 Gniazdo ręcznego podawania papieru - Papier zwykły, papier makulaturowy oraz papier bond (60 - 163g/m2)
 ADF (Automatyczny Podajnik Dokumentów) - Papier zwykły i papier makulaturowy (64 - 90 g/m2)
Gramatury nośników Standardowy podajnik papieru - A4, Letter, B5(ISO/JIS), A5, A5(Long Edge), B6(ISO), A6, Executive 
 Gniazdo ręcznego podawania papieru - Szerokość: 76,2mm do 216mm x Długość: 116mm do 406,4mm
 ADF (Automatyczny Podajnik Dokumentów) - Szerokość: 147,3mm do 215,9mm x Długość:  
 147,3mm do 355,6mm

1 Deklarowana wydajność zgodnie z normą ISO/IEC19752
2 Maksymalna liczba drukowanych stron na miesiąc, która umożliwia porównanie żywotności produktów  
 o parametrach podobnych do urządzenia Brother. Aby maksymalnie wydłużyć żywotność drukarki, należy  
 wybrać urządzenie, którego cykl pracy jest dłuższy od wymaganego. 
3 W oparciu o kartę testową ITU-T, standardowa rozdzielczość, JBIG 
4 Maksymalna pojemność dla papieru o gramaturze 80g/m2

WAGA & WYMIARY

ŚRODOWISKO

CYKL PRACY

Typowe zużycie energii 0,8 kWh/tydzień
Pobór mocy 360W podczas drukowania, 55W w trybie gotowości, 1,5W w trybie głębokiego uśpienia
Ciśnienie akustyczne 53dBA podczas drukowania, 30dBA w trybie gotowości
Moc akustyczna 6,18 B podczas drukowania, 4.25B w trybie gotowości
Oszczędzanie energii Mniejsze zużycie energii, gdy urządzenie nie jest używane
Oszczędzanie tonera Mniejsze zużycie tonera

Maksymalne miesięczne 10,000 stron2 

obciążenie

Z opakowaniem  476 x 458 x 436 mm / 12,9 kg 

Bez opakowania 368 x 360 x 311 mm / 9 kg

KOMUNIKACJA
DLA TWOJEGO BIURA

PROFESJONALNA

ZWIĘKSZ WYDAJNOŚĆ SWOJEJ PRACY 
DZIĘKI FUNKCJOM I TECHNOLOGIOM 
ZASTOSOWANYM W URZĄDZENIU 
FAX 2845
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FAX-2845 Drukowanie przyjazne dla środowiska

Optymalizuj pracę dzięki poniższym funkcjom: 
- Szybki faks Super G3
- Wybieranie numerów za pomocą jednego przycisku (22 numery)
- Wysyłanie faksów z pamięci (400 stron)
- Słuchawka telefoniczna (w zestawie)
- Automatyczny podajnik dokumentów na 30 arkuszy4

- Dolny podajnik papieru na 250 arkuszy
- 2 wierszowy wyświetlacz LCD
- Wysoka prędkość kopiowania (do 20 kopii/min.)
- Toner o wydajności 1 000 stron w zestawie1

Nasze zaangażowanie w ochronę środowiska to dostarczanie szerokiej gamy przyjaznych dla środowiska rozwiązań. 
To dzięki nim, produkty Brother są nagradzane licznymi certyfikatami i odznaczeniami ekologicznymi:

- Osobny toner i bęben: to mniejsze zużycie i redukcja kosztów druku. 
- Tryb oszczędzania tonera: funkcja EKO - mniejsze zużycie tonera, które pomaga obniżyć koszty drukowania. 
- N-na-1: zmniejszenie zużycia papieru nawet o 75%, dzięki kopiowaniu kilku stron na jednym arkuszu. 
- Tryb uśpienia: gdy urządzenie nie jest używane, pobiera zaledwie 1,5 W mocy, to jest ponad 36 razy mniej, 
 niż w przypadku standardowego trybu gotowości.

PRINT SCANCOPYFAXFAKS KOPIARKA



NIEZAWODNOŚĆ
Nawet jeśli w urządzeniu zabraknie 
papieru, nie stracisz ważnych 
danych. FAX-2845 przechowuje w 
pamięci do 4003 stron, dzięki czemu 
informacje będą mogły zostać 
odzyskane zaraz po uzupełnieniu 
papieru.

KOMPAKTOWA 
KONSTRUKCJA
Przestrzeń biurowa jest na wagę 
złota. Szybkie, kompaktowe 
urządzenie FAX-2845 z wbudowaną 
słuchawką telefoniczną, zostało 
zaprojektowane tak, aby można 
je było postawić nawet w bardzo 
małych pomieszczeniach.

WSZECHSTRONNOŚĆ
Urządzenie oferujące funkcję 
faksowania oraz kopiowania, 
zapewnia elastyczność pracy. 
A liczne, innowacyjne cechy 
dają Ci pewność, że Twoje biuro 
dysponuje funkcjonalnością 
niezbędną do dobrego 
prosperowania w nowoczesnym 
świecie biznesu.

WYDAJNOŚĆ
Z przyciskami szybkiego wybierania 
dla 22 numerów oraz szybkością 
kopiowania do 20 kopii/min., 
urządzenie jest w stanie zaspokoić 
potrzeby najbardziej wymagających 
użytkowników. Natomiast panel 
sterowania z dedykowanymi 
przyciskami pozwala szybko i łatwo 
uzyskać wymagane rezultaty.

OSZCZĘDNOŚCI
Wysokie wymagania stawiane przez 
Twoim biurem, nie muszą oznaczać 
wysokich kosztów. Opcjonalny, 
wysokowydajny toner czy oddzielny 
bęben, to pewność, że koszty 
eksploatacji będą bardzo niskie.

Niezależnie od celu, w jakim wykorzystujesz FAX-2845, zastosowane w nim funkcje oraz technologie pozwalają na bardziej efektywną pracę. 
To kompaktowe urządzenie zapewnia wysoką wydajność oraz mniejsze zużycie papieru, dzięki zaawansowanym funkcjom tj. kopiowaniu 
N-na-1. 

BEZPROBLEMOWE FAKSOWANIE “Wydajne i niezawodne urządzenie 
Brother FAX-2845, to godny zaufania 
partner w szybkiej, biurowej komunikacji”

  
WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ DZIĘKI ZAAWANSOWANYM FUNKCJOM FAKSU

22
ONE-TOUCH DIAL

200
SPEED DIALS

Urządzenie FAX-2845 zostało zaprojektowane z myślą o szybkiej i sprawnej komunikacji faksowej

Prędkość modemu 33,6 kbps, zapewnia szybką 
komunikację faksową i przyczynia się do poprawy 
jej efektywności. Dodając do tego pamięć 
o pojemności 16 MB, zyskujemy możliwość 
zapisania do 4003 stron informacji.

Chcąc wysłać dokumenty do większej liczby 
odbiorców, możemy skorzystać z funkcji 
wysyłania do 214 kontaktów jednocześnie. 

Panel sterowania zawiera przyciski szybkiego 
wybierania, którym można przypisać 22 numery. 
Dodatkowo jest możliwość zapisania w pamięci 
urządzenia 200 numerów szybkiego wybierania. 
Dzięki tym funkcjom urządzenie sprosta potrzebom 
nawet najbardziej wymagających użytkowników. 

214
CONTACTS

kbps
FA X

33.6

ELASTYCZNOŚĆ
Standardowy, dolny podajnik na 250 
arkuszy zapewnia bardziej wydajne 
kopiowanie, bez konieczności 
częstego uzupełniania papieru. 
Możliwe jest także faksowanie 
lub kopiowanie dokumentów 
wielostronicowych przy użyciu 
automatycznego podajnika 
dokumentów o pojemności do 30 
arkuszy.


