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FAX-8360P
Effektiv företagskommunikation

• Dual Access (köfunktion)
• Papperskapacitet på upp till 250 sidor
• Extra pappersmagasin finns som tillbehör 
   (total kapacitet på 500 sidor)
• Automatisk dokumentmatare med upp till 30 sidor
• 232 snabbval och kortnummer

8MB

33,6 kbps Super 
G3 Modem

32 snabbvals-
knappar

8 MB minne,
utbyggbart med
16 eller 32 MB
DIMM-kretsar

200 kortnummer



FAX-8360PEffektiv företagskommunikation

FAX-8360P kombinerar fax- och kopieringsfunktioner med effektiv 
teknologi som ger dig kvalitetskommunikation för ditt företag.

FAX-8360P



FAX-8360P
Funktioner

Utbyggbar för dina behov

Kvalitetskopiering
FAX-8360P kan inte bara faxa, den har smidiga 
kopieringsfunktioner också. Du kopierar upp till 
14 sidor i minuten i upplösning om 600 x 300 
dpi, och gör upp till 99 kopior av varje sida som 
laddats i dokumentmataren. Du kan förminska 2 
eller 4 sidor så att de passar in på en enda sida 
och förstora eller förminska dokument från 
50 % till 200 % i intervall om 1 %.

Papperskapacitet
Som standard kan du fylla pappersmagasinet 
i FAX-8360P med 250 ark. Du kan utöka kapa-
citeten till 500 ark med det extra pappersmaga-
sin som säljs som tillbehör.

Minne
FAX-8360P har 8 MB minne som standard, 
vilket motsvarar 4 dagars minnesbackup, upp 
till 500* sidors minnessändning och upp till  
500 sidors mottagning vid pappersslut. Du kan 
utöka minnet till maximalt 40 MB med hjälp av 
16 eller 32 MB DIMM-kort.

Snabb faxöverföring
FAX-8360P med ett 33,6 kbps Super G3-
modem ger snabbare faxning av dokument och 
sänker överföringskostnaderna. Fax skickas 
i hög kvalitet med tydliga detaljer och linjer tack 
vare 64 gråskalor och funktionen Superfin.

Snabb nummerslagning
Faxnummer till viktiga kontakter lagras i maski-
nens minne. 32 snabbvalsknappar och 200 
kortnummer gör det lätt att slå ofta använda 
nummer.

Säker användning
Fax-, kopierings- och programmeringsfunk-
tionerna i FAX-8360P skyddas mot obehö-
riga genom en användardefinierad PIN-kod. 
Inkommande fax lagras i minnet och skrivs bara 
ut då det säkra läget avaktiveras.

Smidig dokumentsändning
Med FAX-8360P kan du skicka upp till 30 sidor 
på samma gång.

Effektiv multifunktionalitet
Du kan ladda dokument i minnet på FAX-8360P 
samtidigt som du tar emot eller skickar andra 
fax. Dokumenten i minnet sänds så snart linjen 
är ledig.

FAX-8360P
*ITU-T Test Chart #1 med JBIG-kodning och standardupplösning.



FAX-8360P

Återförsäljare:

Brother International Sweden AB

Tel 031-734 12 00 • Fax 031-734 12 50 • www.brother.se
Reservation för tryckfel och specifikationsändringar. Brother är ett varumärke som tillhör Brother Industries Ltd. 
Produkternas varunamn är registrerade varumärken som tillhör sina respektive företag.

Allmänt
Teknologi                                                  Laser

Modemhastighet (bps)                             33 600

Överföringshastighet                               2 sekunder (Brother 1 Chart, JBIG)

Gruppkompatibilitet med ITU-T               Super G3

Komprimeringsmetod                              MH / MR / MMR / JBIG

Processorhastighet                                  RISC-100MHz

In-/utmatningsbredd                               Upp till 216 mm

ADF (Automatisk dokumentmatare)        Upp till 30 ark

Papperskapacitet                                     250 ark (Möjligt att öka till 500 ark genom att lägga 
                                                                 till ett extra pappersmagasin)

Magasinkontroll                                       Pappersmagasinen kan användas till specifika uppgifter, 
                                                                 t. ex det nedre till inkommande fax

Utmatningsfack                                        150 ark

Storlek på LCD-display                            2 rader med 16 tecken 

Programmering via display                      Steg-för-steg instruktioner visas på displayen för att underlätta
                                                                 programmering av maskinalternativ och inställningar 

Backup för klocka                                   Upp till 9 timmar

Total minneskapacitet                              8 MB (RAM)
                                                                 (Utöka till 40 MB med 16 eller 32 MB DIMM-kort)

Minnesbackup                                         Upp till 4 dagar

Minnessäkerhet                                       Förhindrar obehöriga att faxa från maskinen 

Faxa
Automatisk återuppringning                    Automatisk återuppringning om mottagarens fax är upptagen 

Snabbval                                                  32 snabbvalstangenter

Kortnummer                                            200 kortnummer 

Gruppsändning                                        Upp till 6 grupper

Stations-ID                                               Maskinens namn- och nummeridentifikation

Telefonindex                                             En elektronisk, alfabetisk lista över lagrade enknapps-, 
                                                                 kort- och gruppnummer 

Ringsignalsvolym                                    3 nivåer och AV 

Fax/Tel-omkopplare                                Automatisk avkänning av fax och telefonsamtal

Superfin                                                   Förbättrar kvaliteten vid överföring av mycket små bilder och linjer

64 nivåers gråskala 

Kontrast                                                   Auto, ljus och mörk

Förbättrad fjärrstyrning                           Skicka faxmeddelanden, som du tagit emot på en annan anknytning,
                                                                 vidare till faxmaskinen 

Fördröjd sändning                                   Upp till 50 mottagare

Polling-typer                                            Standard, säker, senarelagd, sekventiell 

Snabbskanning (Minnessändning)          Skanna faxmeddelandet till minnet (reducerar hanteringstiden). 
                                                                 En A4-sida tar ca 2 sekunder att skanna

Minnessändning                                      Upp till 500 sidor (JBIG / Standardupplösning)*

Minnesmottagning vid pappersslut         Upp till 500 sidor (JBIG / Standardupplösning)*

Gruppsändning                                        Skicka samma faxmeddelande till maximalt 282 olika mottagare

Samlad sändning                                    Lagrar dokument till samma mottagare i minnet och skickar 
                                                                 alla vid ett tillfälle 

Automatisk förminskning                        När faxen tar emot ett dokument med en längd på 297 till 350 mm,
                                                                 förminskas meddelandet automatiskt för att passa in på en A4-sida 

Felkorrigeringsläge (ECM)                       Om båda maskinerna har ECM-funktion korrigeras eventuella
                                                                 sändningsfel vilket säkerställer kvaliteten på mottagna dokument 

Dual Access (köfunktion)                         Användaren kan utföra två olika åtgärder samtidigt på maskinen

Vidaresändning av fax                             Skickar ett mottaget fax som lagrats i minnet vidare till ett annat
                                                                 förprogrammerat faxnummer 

Fjärråtkomst                                            Du kan komma åt faxmaskinen via en annan tonvalstelefon 

Faxhämtning                                            Du kan hämta faxmeddelanden från en annan tonvalsfax 

Kopiera
Hastighet                                                 Upp till 14 kopior per minut 

Uppvärmningstid från redo-
och vänteläge                                          Det tar ungefär 17 sekunder för den första kopian i redoläge 
                                                                 och 25 sekunder i vänteläge

Upplösning                                               Maximalt 600 x 300 dpi 

Bunta/Sortera                                           Buntar eller sorterar upp till 99 kopior av varje sida 

2 till 1 / 4 till 1                                         Förminska två eller fyra sidor så att de ryms på en sida 

Förminskning/Förstoring                         Förminskar eller förstorar dokument från 50% till 200% 
                                                                 i intervall om 1% 

Listor / Rapporter
Journal                                                    Lista över de 200 senast mottagna och skickade faxen 

Överföringsrapport (TX)                            Rapporterar överföringsdetaljer efter varje slutförd sändning 

Försättsblad                                             Skapar ett försättsblad på den mottagande faxen

Hjälplista                                                  Rapportknapparna ger dig en lista med kortfattad information 
                                                                 om användning och funktioner. 

Systeminställningar                                 Skriver ut en lista över maskinens inställningar

Beställningsformulär                               Genom att trycka på ’Rapport’-knappen, skrivs ett
                                                                 beställningsformulär ut 

Anslutningar
Extern TAD-port                                       Port för att ansluta externa telefonsvarare 

Vikt och mått
Storlek                                                     (B x D x H) 377 x 442 x 323 mm

Vikt                                                           12 kg

Strömförbrukning                                     Viloläge: 10 W eller mindre

                                                                 Vänteläge: 70 W eller mindre 

                                                                 Igång: 940 W eller mindre 

Förbrukningsmaterial 
Toner:                                                       TN-6300 / TN-6600 (Upp till 3 000/6 000 sidor med 5 % täckning)

Trumma:                                                  DR-6000 (Upp till 20 000 sidor vid oavbruten utskrift, 
                                                                 8 000 sidor vid en sida per jobb)

* ITU-T Test Chart #1 med JBIG-kodning och standardupplösning.

Toner & trumma

FAX-8360P
Tekniska specifikationer
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