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FAX-LAB 210
FAX-LAB 260

FAX-LAB 310 SMS
FAX-LAB 360 SMS

OFX 550/570

ITU Group 3 ITU Group 3 ITU Group 3

9 600/14 400 bps 9 600/14 400 bps 14 400 bps

9/7 s 9/7 s 7 s

MH, MR, MMR MH, MR, MMR MH, MR, MMR

9 600 – 2 400
14 400 – 2 400

9 600 – 2 400
14 400 – 2 400

14 400 – 2 400

ano ano ano

ne ano/ano/ano*
* v některých zemích tato

funkce není podporována

ne

A4 A4 A4

5 listů 15 listů 15 listů

standard, fi ne, photo standard, fi ne, photo standard, fi ne, photo

ručně ručně ručně

16/64 16/64 16/64

10 fax + 10 tel. / 32 fax 
+ 32 tel.

10 fax nebo tel. / 50 fax 
nebo tel.

10 fax + 10 tel. /32 fax 
+ 32 tel.

fax-lab 260: 15 min. fax-lab 360 SMS: 15 min. OFX 570: 15 min.

21 stran 28 stran 21 stran

ano/ano/ano ano/ano/ano ano/ano/ano

ano ano ano

2 str./min. 2 str./min. 2 str./min.

40 listů 50 listů 80 listů

ano/ne ano/ne ano/ne

ano ano ano

ano ano ano

2 řádky × 16 znaků 2 řádky × 16 znaků 2 řádky × 16 znaků

kompatibilita

přenosová rychlost

doba přenosu

kompresní metoda

rychlost modemu

korekce chyb při přenosu

vysílání/příjem/tisk SMS

formát

podavač originálů

skenovací rozlišení

kontrola kontrastu

škála šedé

jednotlačítková/zkrácená volba

záznamník

paměť

vysílání z paměti/na více stanic/
odložené

odložený přenos z podavače

rychlost kopírování

zásobník papíru

náhradní/důvěrný příjem

polling

automatické přepínání fax/tel.

displej



OLIVETTI FAX-LAB 210 a FAX-LAB 260 jsou praktická faxo-
vá zařízení. Nabízejí vysoce kvalitní tisk na standardní nebo 
recyklovaný papír a vynikající reprodukci fotografi í a grafi ky. 
Automatický podavač originálů je na 5 listů, zásobník papíru 
pojme 40 listů A4. Paměť obou modelů pojme až 21 stran, což 
je výhodné především v době, kdy fax hlídá Vaši kancelář – po-
kud v zařízení dojde papír nebo inkoustová náplň, uchovávají 
se došlé zprávy do paměti stroje. Fax-lab 260 je navíc vybaven 
digitálním záznamníkem s možností vzdálené kontroly vzka-
zů z externího telefonu. Díky velmi nízké spotřebě elektrické 
energie, netoxickému inkoustu a ekologickému balení jsou 
oba produkty šetrné k životnímu prostředí.

OLIVETTI FAX-LAB 310 SMS a FAX-LAB 360 SMS. Naprosto 
inovativní funkcí u obou modelů je odesílání a přijímání SMS 
zpráv. Oba faxy umožňují nejen odesílání SMS na mobilní te-
lefony, ale také na pevné linky nebo na emailové adresy. Došlé 
SMS zprávy si pak můžete vytisknout! 
Zařízení jsou díky svému kompaktnímu designu vhodná pro 
domácí a malé kanceláře. Oba modely jsou vybaveny pamětí 
na 28 stran, automatickým podavačem originálů na 15 stran 
a zásobníkem papíru na 50 listů. Fax-Lab 310 SMS je zároveň 
kompletní telefonní systém a příruční kopírka. Model Fax-Lab 
360 SMS je navíc vybaven digitálním záznamníkem s kapacitou 
paměti 15 minut.

FAX-LAB 210

FAX-LAB 260

FAX-LAB 210 / 260 FAX-LAB 310 / 360 SMS

OLIVETTI OFX 550 a OFX 570 patří mezi rychlé, praktické 
a snadno ovladatelné faxy pro kancelářské použití. Tisk na běž-
ný papír a zkrácená přenosová rychlost jsou parametry, které 
řadí obě zařízení do profesionálního prostředí. Oba modely 
nejen zjednodušují komunikaci díky integrovanému telefonu 
a faxovým funkcím, ale zároveň slouží jako praktická kopírka 
s funkcemi zvětšování/zmenšování. Paměť může být využita 
pro uložení dokumentů a jejich odeslání až na 10 cílových sta-
nic, a to buď v reálném čase nebo s časovým zpožděním. 
Díky paměti na 21 stran je příjem dokumentů zajištěn i v přípa-
dech, kdy v zařízení dojde papír nebo inkoustová náplň.
OFX 570 je navíc vybaven vestavěným záznamník s kapacitou 
záznamu 18 minut.

OFX 550 / 570

FAX-LAB 310 SMS

FAX-LAB 360 SMS

OFX 550

OFX 570




