
OKIFAX 160

Kvalitní podnikový fax se snadným ovládáním

Stylový OKIFAX 160 nabízí jednotlivcům  
nebo malým kancelářým profesionální kvalitu  
a snadné ovládání.

Profesionální faxování
•		Rychlé,	ekonomické	faxování	díky	G3	modemu	

s rychlostí přenosu 33,6 Kb/s

•  Automatický podavač dokumentů na 20 listů 
usnadní přenos vícestránkových dokumentů

•  6,5MB Flash paměť uloží až 400 stránek 	
v případě, že dojde papír nebo toner

•  Fax je standardně vybaven sluchátkem

•  Možnost využítí předdefinovaných formulářů

•  199 přímých voleb a 10 skupin vytáčení 	
pro často používané kontakty

Velmi snadné použití
•  Kombinovaná kazeta s tonerem i obrazovým 

válcem pro snadnou a rychlou výměnu

•  LCD ovládací panel podává jasné instrukce

•  Alfanumerická klávesnice usnadňuje 
vyhledávání

•  Zásobník papíru na 250 listů zajistí méně 
uživatelských zásahů a plynulý provoz

 
Výkon zajišťující všestrannost
•  Rozlišení 600 dpi zajistí kvalitní tiskové 

výstupy

•  Rychlost tisku 16 str./min umožní rychlý 
výstup přicházejících faxů

		

Ideální pro malou kancelář
•   Díky kompaktníu profesionální design lze fax 

snadno integrovat do kancelářského prostředí

•   Tichý provoz a nulová hlučnost v úsporném 
režimu minimalizují potenciální rušení 
uživatelů

•   Nabízí veškerou podporu, kterou 	
od kancelářského faxu vyžadujete



OKIFAX 160

OKIFAX 160

Objednací kód 01233801

Fax Rychlost	modemu 33,6 Kb/s

Adresář 199 záznamů, 10 skupin

Paměť faxu 6,5MB Flash paměť, cca 400 stránek

LCD displej 2 řádky x 16 znaků s výběrem ze 16 jazyků

Funkce Odložené odesílání, automatické opakované vytáčení, záhlaví stránky, oběžníkové odesílání, výzva

Skener 256 odstínů šedi

Rychlost	skeneru 6 sekund/stránka

Kopírování 25 % až 400 %, A4 na A5, A5 na A4

Komprese dat MH, MR, MMR kompatibilní

Připojení telefonu Standardně je vybaven sluchátkem

SMS SMS V.23 Přenos a příjem

SMS do Fax, e-mail

Funkce Čtení a tisk SMS zpráv

Manipulace s papírem Interní zásobník 250 listů gramáže 80 g/m2. Velikosti papíru: A4

Rychlost	tisku 16 stran za minutu

Tiskové rozlišení 600 dpi

Automatický podavač 
dokumentů

20 listů gramáže 80 g/m2. Velikosti papíru: A4, A5, B5, Letter, Legal

Gramáž papíru 60 až 90 g/m2

Výstup papíru 50 listů

Ostatní Sudoku Tisk křížovek sudoku

Provozní podmínky Teplota/vlhkost (provozní) 10°C až 35°C / 15% až 85% r.v.

Teplota/vlhkost (skladování) -10°C až 45°C / 5% až 90% r.v. 

Hlučnost Provozní: max 56dB (A), úsporný režim: na úrovni pozadí

Požadavky na napájení Napájecí zdroj 220 - 240 V +/- 10%, 50 Hz nebo 60 Hz +/-2%

Příkon Pohotovostní režim 8,5 W; odesílání <17 W; příjem <20 W

Rozhraní 	 PSTN/PABX

Rozměry (VxŠxH) 200 mm x 370 mm x 330 mm

Hmotnost1 7,25 kg

Záruka 	 2 roky v servisu

Popis Životnost* (strany) Objednací kód

Černá tisková kazeta 2 400 01234101

 *Strany A4 podle normy ISO/IEC 19752. Zařízení je dodáváno se startovním tonerem s kapacitou 500 stran.

1včetně veškerého spotřebního materiálu
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Informace o spotřebním materiálu:	
Z důvodu ochrany vašeho zařízení byl tento model navržen pro provoz pouze s originálním spotřebným materiálem OKI, který lze identifikovat podle ochranných prvků. Jakýkoliv jiný spotřební materiál 	
než originální (i v případě označení “kompatibilní”), může způsobit poškození zařízení a ztrátu záruky OKI. Informujte se na možnost vrácení použitého originálního spotřebního materiálu OKI. 	
Specifikace mohou být změněny bez upozornění.

JEHLIČKOVÉ TISKÁRNY FAXYBAREVNÉ TISKÁRNY MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ ČERNOBÍLÉ TISKÁRNY

Oki Systems 
(Czech and Slovak), s. r. o.
Pobřežní 3
186 00  Praha 8
Česká republika
tel.: +420 224 890 158 
fax: +420 222 326 621
www.oki.cz, www.oki.sk
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