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ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНСУМАТИВИ

МОНОХРОМЕН ФАКС

МОНОХРОМЕН КОПИР

БОРАВЕНЕ С ХАРТИЯТА

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ХАРТИЯТА

Технология Електрофотографска монохромна лазерна
Лазер Лазерен продукт клас 1 (IEC 60825-1:2007)
Процесор ARM9 200MHz
Памет 16MB
Дисплей 2 реда x 16 знака

Тонер в комплекта Приблизително 1,000 страници1

Стандартен тонер TN-2210 - Приблизително 1,200 страници1

Тонер с голям капацитет TN-2220 - Приблизително 2,600 страници1

Барабан DR-2200 - Приблизително 12,000 страници 
 (1 задание на страница)

Модем 33.6Kbps (Super G3)
Телефонна слушалка Да
Набиране с едно натискане 22 (11 x 2) 
Бързо набиране 200
Групово набиране 8
Разпознаване за отличително Засичане на различно позвъняване (UK и Denmark само)
позвъняване
Препращане и приемане на факс Препращане или приемане на факс до или от друга локация
Предаване/Получаване на памет 400 страници3

Режим Коригиране на грешки (ECM) Повторно изпращане на неуспешно изпратени документи, когато изпращащият  
 факс споделя ЕСМ

Скорост на копиране A4 До 20 cpm (копия в минута)
Резолюция 300 x 600 dpi
Време за излизане на първо копие По-малко от 12 секунди (от режим Готовност)
Много копия / Събиране / Сортиране Прави до 99 копия на всяка страница / Сортира
Увеличаване/Намаляване Намалява и увеличава документи от 25% до 400% използвайки 1% стъпка
N в 1 копия Позволява на потребителя да намали 2 или 4 страници на 1 А4.

Подаване на хартия Тава за хартия за 250 листа
 Слот за ръчно подаване на 1 лист
 Автоматично листоподаващо устройство за 30 листа4

Извеждане на хартия 100 листа с лицето надолу, 1 лист с лицето нагоре (прав път на хартията)

Видове носители / Размери Стандартна тава за хартия - A4, Letter, B5(ISO/JIS), A5, A5(Long Edge), B6(ISO), A6, Executive
 Слот за ръчно подаване - Ширина: 76.2mm до 216mm x Дължина: 116mm до 406.4mm 
 ADF (Автоматично листоподаващо устройство) - Ширина: 147.3mm до 215.9mm x Дължина:  
 147.3mm до 355.6mm 
Тегло на носителя Стандартна тава за хартия- обикновена и рециклирана (между 60 - 105 g/m2) 
 Слот за ръчно подаване - обикновена, рециклирана и плътна (между 60 - 163g/m2) 
 ADF (Автоматично листоподаващо устройство) - обикновена и рециклирана (между 64 - 90 g/m2)

1Посоченият капацитет е съгласно ISO/IEC19752 
2Максимален брой разпечатки на месец. За максимален живот на устройството изберете принтер, 
чието месечно натоварване надвишава вашите нужди от печат.
3Въз основа на ITU-T Test Cart, Standard Resolution, JBIG
4Максимален капацитет при използване на 80g/m2 хартия

ТЕГЛО / РАЗМЕРИ

ОКОЛНА СРЕДА

НАТОВАРВАНЕ

TEC стойност 0.8 kWh / седмица
Консумация на електроенергия 360W режим работа, 55W режим готовност, 1.5W режим deep sleep
Налягане на звука 53dBA режим работа, 30dBA режим готовност 
Сила на звука 6.18B режим работа, 4.25B режим готовност
Режим Пестене на енергия Ползва по-малко електроенергия, когато не е в режим работа
Режим Пестене на тонер По-малък разход на тонер

Максимално месечно 10 000 страници
натоварване

С кашон 476(Ш) x 458(Д) x 436(В) мм / 12.9 кг

Без кашон 368(Ш) x 360(Д) x 311(В) мм / 9 кг

КОМУНИКАЦИЯ 
ЗА ВАШИЯ ОФИС

ПРОФЕСИОНАЛНА

С BROTHER FAX-2845 ПОЛУЧАВАТЕ 
ПРЕДИМСТВОТО ДА СТЕ ПО-ДОБРИ 
В РАБОТАТА СИ
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Fax-2845 работи с Вас за една по-добра околна среда

Функции, които оптимизират работния процес:
- Високоскоростен Super G3 факс модем
- 22 бутона за набиране с едно натискане
- Предаване от паметта до 400 страници
- Слушалка в комплекта
- Автоматично листоподаващо устройство за 30 листа
- Тава за хартия за 250 листа
- 2 реда LCD дисплей
- Скорост на копиране до 20 стр/мин
- Стартов тонер за 1000 страници 

Нашата ангажираност към опазването на околната среда намира изражение в множество еко функции, 
сертификати и награди, които имат устройствата ни:

- Отделни тонер и барабан: Минимални загуби, подменяте само консуматива, който е свършил с цел намаляване на разходите. 
- Режим пестене на тонер: Функция намаляваща разхора на тонер. 
- Режим N-in-1: Намалявате разхода на хартия с до 75% като отпечатвате документи от много страници върху една единствена. 
-   Sleep Mode: Режим, в който консумацията на енергия е само 1,5W, което е 36 пъти по-малко в сравнение 

със стандартния режим „Готовност”.

PRINT SCANCOPYFAX



НАДЕЖДЕН
Ако хартията е свършила, 
в паметта на факса могат да бъдат 
запаметени до 400 страници, 
което ви гарантира, че важната 
информация ще бъде въстановена 
след като заредите отново с хартия.

КОМПАКТЕН
Стилен и с компактен дизайн, 
с включена слушалка Brother 
Fax-2845 се помества навсякъде 
и е много подходящ за малки офисни 
пространства.

С МНОЖЕСТВО ФУНКЦИИ
Изпращате факс и копирате 
документите си без проблем, 
свършвате цялата работа без 
много усилия с помощта на 
множеството функции, с които 
разполагате. Имате всичко 
нужно, за да процъфтявате 
в модерния свят на бизнеса.

ПРОДУКТИВЕН
22 бутона за набиране с едно 
натискане и скорост на копиране 
до 20 копия в минута. Fax-2845, 
Вашият гарант, че ще свършите 
цялата работа, колкото и 
обемиста да е, в нужните срокове. 
Интуитивният контролен панел Ви 
улеснява да постигате невероятни 
резултати бързо и безпроблемно.

СПЕСТЯВАЩ СРЕДСТВА
Възможността за тонер с голям 
капацитет заедно с отделно 
сменящият се барабанен модул 
водят до изключително ниска цена 
на печат, в допълнение са и 
множество функции позволяващи 
чувствително намаление на 
разходите.

Независимо от поставените задачи Brother Fax-2845 притежава и функциите и технологията 
за да ви помогне в работата. Компактен и стилен, улеснява работния процес с удобните за 
ползване функции, като N в 1 копия и в същото време намалява разхода на хартия.

БЕЗПРОБЛЕМНО ИЗПРАЩАНЕ НА ФАКС Функционален и надежден 
Brother FAX-2845 е партньор, 
на който може да се доверите

  
УВЕЛИЧЕТЕ ПРОДУКТИВНОСТТА С ПОВЕЧЕ ФУНКЦИИ

22ONE-TOUCH 
DIAL

200
SPEED DIALS

С Brother Fax-2845 комуникацията е лесна и бърза.

Контролният панел включва 22 бутона 
за набиране с едно натискане и 200 
позиции за бързо избиране, което ви 
гарантира най-важните функции за 
управление на документи.

33.6Kbps модем за бърза комуникация 
и ефективност. С наличната памет от 16MB 
можете да съхранявате до 4003 страници 
информация. 

Когато се налага да изпратите документи 
до повече номера използвайте запаметените 
до 214 контакта в до 8 отделни групи или 
списъка за групово набиране. 

214
CONTACTS

kbps
FA X

33.6

ГЪВКАВ
Капацитетът на стандартната 
тава за хартия от 250 листа дава 
възможност за не толкова често 
зареждане с хартия, което ви 
пести време. А с автоматичното 
листоподаващо устройство за 30 
листа копирате или изпращате факс 
на документи от много страници.


