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FAX-2840

BLIXTSNABB

KOMMUNIKATION

för kontoret

BROTHER FAX-2840 HAR TEKNIKEN
OCH FUNKTIONERNA DU BEHÖVER
FÖR ATT ARBETA EFFEKTIVARE

FAXA

KOPIERA

SCAN

Funktioner som optimerar ditt arbetsflöde
- Super G3 höghastighetsfax
- 2-raders LCD-skärm
- 22 snabbvalsnummer
- Sändnings-/mottagningsminne för 400 sidor3
- Automatisk dokumentmatare för 30 ark4
- Extra magasin för 250 ark
- Snabb kopiering med upp till 20 kopior per minut
- Toner för 1 000 sidor medföljer1

Faxa utan krångel
Brother FAX-2840 har funktionerna och tekniken du behöver för att arbeta effektivare på alla
områden. Den är kompakt och elegant och levererar professionella prestanda med avancerade
funktioner som exempelvis kopiering N till 1 för högre produktivitet och lägre papperskostnader.

Produktiv
Maskinen har 22 snabbvalsnummer
och en kopieringshastighet på upp till
20 kopior per minut för mycket högt
ställda dokumenthanteringskrav.
En intuitiv kontrollpanel med
speciella funktionstangenter ser till
att användarna snabbt och enkelt
når önskade resultat.

Mångsidig
Fax-2840 är en flexibel maskin för
faxning och kopiering utan minsta
krångel. En rad innovativa lösningar
ger kontoret alla funktioner som
krävs i en modern affärsmiljö.

Flexibel
Ett pappersmagasin för upp till
250 ark finns som standard, vilket
gör maskinen flexibel. Du får större
papperskapacitet, och slipper fylla
på med papper lika ofta.
Dessutom sparar du tid och
resurser genom att faxa eller kopiera
flersidiga dokument, med den
automatiska dokumentmataren för
upp till 30 4 ark.

		

Förbättra produktiviteten med avancerade faxfunktioner
Brother Fax-2840 möjliggör snabb och effektiv faxkommunikation.

22

SNABBVAL

200

KORTNUMMER

Maskinen har 22 snabbvalsnummer
och 200 kortnummer för mycket högt
ställda dokumenthanteringskrav.

214
kontakter

Om du behöver sända dokument till flera
mottagare kan Brother FAX 2840 lagra upp till
214 kontakter i upp till åtta olika grupper eller
listor för gruppuppringning.

33.6
kbps
FA X

”Snabba och pålitliga Brother
FAX-2840 är en produktiv och
driftsäker kommunikationspartner
för kontoret.”

DRIFTSÄKER
Om papperet tar slut kan upp till 4003
sidor lagras i faxminnet. Den viktiga
informationen kan sedan skrivas ut
när papperet fyllts på igen.

Kostnadseffektiv
Det finns en mängd kostnadseffektiva
förbrukningsartiklar för kontorets
specifika behov. Högkapacitetstoner
i kombination med en separat
trumenhet garanterar enastående
låga driftskostnader.

Kompakt
Brother Fax-2840 är perfekt för
de mindre kontoren. Tack vare sin
kompakta storlek och eleganta
formgivning fungerar den här robusta
maskinen utmärkt även om utrymmet
är mycket begränsat.

En modemhastighet på 33,6 kbps garanterar
snabb faxkommunikation och hög effektivitet.
Dessutom finns ett minne på 16 MB för lagring
av upp till 4003 sidor med information.

FAX-2840 – utskrifter med låg miljöpåverkan
Vårt miljöarbete har resulterat i en mängd funktioner med miljön i fokus, och vi har även erhållit en rad miljömärkningar
och utmärkelser:
- Separat toner och trumma: Mindre spill och lägre utskriftskostnader.
- Tonersparläge: Eco-funktionen förbrukar mindre toner och kan hjälpa dig att sänka utskriftskostnaderna.
- N till 1: Minska pappersförbrukningen med upp till 75 % genom att kopiera flera sidor på ett och samma ark.
- 	Viloläge: I det här läget förbrukar maskinen i genomsnitt bara 1,5 watt när den inte används. Det är 36 gånger
mindre än energiförbrukningen i vanligt vänteläge.

Förbrukningsartiklar

use

su

pplies

476 x 458 x 436 mm / 12,7 kg

Utan förpackning

368 x 360 x 311 mm / 8,8 kg

1,5 kWh / vecka
360 W i drift, 55 W i vänteläge, 1,5 W i djupt viloläge
53 dBA i drift, 30 dBA i vänteläge
6,18 B i drift, 4,25 B i vänteläge
Förbrukar mindre ström när den inte används
Sänker tonerförbrukningen

ARBETSBELASTNING
Rekommenderad utskriftsvolym
per månad Utskriftsvolym

Förminska och förstora dokument från 25 % till 400 % i steg om 1 %
Komprimera 2 eller 4 sidor till en enda A4-sida

Maximal utskriftsvolym
per månad

PAPPERSHANTERING

PAPPERSSPECIFIKATIONER

Med förpackning

Typisk strömförbrukning
Energiförbrukning
Ljudtryck
Ljudeffekt
Energisparläge
Tonersparläge

Upp till 400
Skickar om misslyckade försändelser om avsändaren har ECM

Pappersinmatning	
Standardmagasin för 250 ark
Manuell pappersinmatning för 1 ark
Automatisk dokumentmatare (ADF) för 30 ark4
Pappersutmatning	
100 ark med framsidan nedåt
1 ark med framsidan uppåt (rak pappersmatning)

pplies

MILJÖ

sidor3

Upp till 20 kopior per minut
300 x 600 dpi
Mindre än 12 sekunder (från vänteläge)
Upp till 99 kopior från respektive sida (buntning eller sortering)

su

250 till 2 000 sidor
10 000 sidor2

1

Uppgivet värde enligt ISO/IEC19752.
Maximalt antal utskrivna sidor per månad, kan användas för att jämföra hållbarheten mellan likvärdiga
Brother-produkter. För maximal livslängd bör du välja en skrivare avsedd för en arbetsbelastning som
överstiger dina utskriftsbehov med god marginal.
3
Baseras på ITU-T testtabell, standardupplösning, JBIG
4
Maximal kapacitet baserat på användning med 80 g/m2 papper
2

Papperstyper och
Standardmagasin – standardpapper och återvunnet papper (60-105 g/m2)
pappersstorlekar
	
Manuell pappersinmatning – standardpapper, återvunnet papper och finare
kontorspapper
(60-163 g/m2)
	
ADF (automatisk dokumentmatare) – standardpapper och återvunnet papper
(64-90 g/m2)
Pappersvikt	
Standardmagasin – A4, Letter, B5 (ISO/JIS), A5, A5 (långsida), B6 (ISO),
A6, Executive
	
Manuell pappersinmatning – bredd: 76,2 mm till 216 mm x längd: 116 mm till
406,4 mm
ADF (automatisk dokumentmatare) – bredd: 147,3 mm till 215,9 mm x längd:
147,3 mm till 355,6 mm

Återförsäljare:

Brother Sverige
Hulda Lindgrens gata 6B, 421 31 Västra Frölunda
Tel: 031-734 12 00 – Fax: 031-734 12 50
Webbsida: www.brother.se – E-post: info@brother.se
Samtliga specifikationer uppdaterade vid trycktillfället. Brother är ett inregistrerat varumärke som ägs av
Brother Industries Ltd.
Produktnamn är inregistrerade varumärken eller varumärken som ägs av respektive företag.

su

33,6 kbps (Super G3)
22 (11 x 2)
200
8
Känner av olika ringsignaler (endast Storbritannien och Danmark)
Vidaresänd eller hämta fax till eller från en annan plats

Svartvit kopiator
Kopieringshastighet A4
Upplösning
Första utskrift
Flersidig kopiering/buntning/
sortering
Förminskning/förstoring
N till 1-kopiering

Ca 1 000 sidor1
TN-2210 – ca 1 200 sidor1
TN-2200 – ca 2 600 sidor1
DR-2200 – ca 12 000 sidor (en sida per utskriftsjobb)

VIKT OCH MÅTT

Svartvit fax
Överföringshastighet
Snabbvalsnummer
Kortnummer
Gruppuppringning
Ringsignalavkänning
Vidaresändning och hämtning
av fax
Sändnings-/mottagningsminne
Felkorrigeringsläge (ECM)

Medföljande toner
Standardtoner
Högkapacitetstoner
Trumma

pplies

Svartvit laserskrivare
Laserprodukt i klass 1 (IEC 60825-1:2007)
ARM9 200 MHz
16 MB
2 rader x 16 tecken

su

Teknik
Laserklass
Processor
Minne
Display

pplies

ALLMÄNT

