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FAX-T104
FAX-T106

Telefon www.brother.se

< always at your side

FAX-T104
Kompakt designad
fax med integrerad 
telefon.

FAX-T106
En sofistikerad fax med
högtalartelefon och en
digital telefonsvarare.
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Återförsäljare:

FAX-T104
FAX-T106

Brother FAX-T104
Kompakt designad fax med integrerad telefon

FAX-T104 har en integrerad lur, lättanvänd knappsats och 
tydligt angivna funktioner. Det är en professionell lösning 
som täcker dina behov av fax och telefon. I telefonläge kan 
du slå numret utan att lyfta luren och när du sätter ett samtal 
på vänt, spelas en melodi för den som väntar.

Du kan lagra dina vanligaste faxdestinationer i en snabb-
valsfunktion och dessutom finns plats för upp till 100 kort-
nummer som du kommer åt via enkla navigeringsknappar. 
Pappersmagasinet har plats för upp till 30 vanliga A4-ark 
och minnet har plats för 25†  sidor. Du kan vara säker på att 
inga viktiga fax försvinner.

Med hjälp av den automatiska dokumentmataren med plats 
för 10 ark, kan du skicka och kopiera dokument med många 
sidor.

Det är enkelt att välja någon av de avancerade affärsfunk-
tionerna, till exempel möjligheten att skicka samma fax till 
många mottagare på samma gång. Det sparar både tid och 
kraft. FAX-T104 har också flera användbara kopieringsfunk-
tioner, såsom automatisk sortering av kopior och möjlighe-
ten att förminska eller förstora dokument från 50-150%.

Brother FAX-T106 
Liten fax med telefon och digital tele-
fonsvarare för bruk i hemmet eller på 
hemmakontoret.

Brother FAX-T106 har samma avancerade funktioner som 
FAX-T-104. Den har dessutom en inbyggd telefonsvarare 
och en högtalare med duplex-funktion av hög kvalitet så att 
du också kan ringa handsfree och ha händerna fria till annat 
medan du talar.

Den belysta elektroniska meddelandehanteraren kan lagra 
upp till 15 minuters röstmeddelanden eller upp till 25† sidor 
faxmeddelanden. Maskinen har också en funktion för fjärr-
hämtning av meddelanden så att du kan dirigera mottagna 
eller lagrade meddelanden till en annan faxmaskin som du 
själv väljer.

† ITU-T-Test Chart No. 1, mottagning vid pappersslut, ECM Mode.
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Tekniska detaljer
Allmänt
Thermotransfer för vanligt papper
Automatisk igenkänning av fax eller 
telefonmottagning
Automatisk dokumentmatare för 10 ark 
30 arks papperskapacitet
Upp till 25 sidors minne vid mottagning när papperet tagit slut†

Enradig LCD-display med 16 tecken 
Programmering på skärmen – anvisningar direkt på LCD-skärmen

Telefon
Inbyggd telefonlur
Integrerad högtalare för uppringning med pålagd lur 
Duplex-högtalare av hög kvalitet för handsfree-kommunikation (enbart FAX-T106)
Bakgrundsmusik vid väntan
4 snabbvalsknappar
100 kortnummer
Digital telefonsvarare (enbart FAX-T106)
Elektronisk meddelandehanterare för fax och röstmeddelanden
Telefonsvarare med 15 minuters inspelningstid
Utgående meddelande på upp till 20 sekunder

Fax
9 600 bps modem (FAX-T104)
14 400 bps modem (FAX-T106)
15 sekunders överföringshastighet (FAX-T104)
9 sekunders överföringshastighet  (FAX-T106)
Grupp 3 ITU-T gruppsändningsfunktion
Automatisk återuppringning
Överföringslås som skyddar mot otillåten användning, överföring/mottagning av fax
Nummerpresentatör* så att du kan se namn och nummer på den som ringer
(tillgänglig i SPA/ TY/ FRA/ ÖS/ GB/ IRL/ NOR/ SVE/ DAN/ BEL/ POR/ ITA/ NED)
ECM, felkorrigeringsläge som automatiskt upptäcker och rättar till fel vid överföring
och skickar om de sidor som berörs om båda maskinerna har en ECM-funktion
Överföringsrapport
Superfin överföring
64 nivåers gråskala
Avancerade faxfunktioner: Gruppsändning/cyklisk avfrågning (polling) /gruppsamtal 
/reservation av nästa fax /samtalsreservation /fördröjd överföring /fjärraktivering 
/vidarebefordran av fax/fjärrhämtning /elektroniskt försättsblad

Kopiering
Upp till 99 kopior av varje ark som läggs i dokumentmataren
Förminska eller förstora dokumentens storlekar från 50 % till 150 %

Övriga funktioner
En hjälplista över grundläggande steg vid handhavande och över funktioner

Vikt och mått
FAX-T104
Strömförbrukning viloläge under 4,4 watt, topp 160 watt
Yttermått (BxDxH): 302 mm x 267 mm x 340 mm
Vikt 2,7kg

FAX-T106
Strömförbrukning viloläge under 4,8 watt, topp 160 watt
Yttermått (BxDxH): 302 mm x 267 mm x 340 mm
Vikt 2,8 kg

Förbrukningmaterial
PC-75, 1 kassett inklusive färgband till 144 sidor
PC-71RF, 1 x färgband till 144 sidor

* Köps från din operatör


