
A4 Bubble Jet FAX voor normaal papier

Betaalbare perfectie
in faxcommunicatie



Economische, hoge kwaliteit fax

met unieke functies

Als uw kantoor een stand-alone fax nodig heeft, dan biedt Canon u twee compacte modellen die

zich duidelijk onderscheiden van de rest en ook zeer zuinig in gebruik zijn. U profiteert van een

perfecte kwaliteit plus een serie tijd- en kostenbesparende functies met bovendien een

ongeëvenaarde prijs/prestatie verhouding.

De nieuwe FAX-B120 zorgt voor perfecte faxcommunicatie op normaal papier. En de nieuwe

FAX-B140 gaat zelfs nog een stap verder met een unieke spraakherkenningsfunctie voor het

automatisch verzenden van faxberichten - plus een intelligent digitaal antwoordapparaat.

Een bewijs dat ook de basisoplossingen van Canon duidelijk veel beter zijn.

FAX-B140

FAX-B120



MET UW STEM EEN FAX VERZENDEN

De FAX-B140 is uitgevoerd met UCanTalk -

een unieke spraakgestuurde kiesfunctie die

het bedieningsgemak en de efficiency

verhoogt. Programmeer de namen van de

mensen waar u vaak een faxbericht naar toe

stuurt en het verzenden van de fax is net zo

eenvoudig als het uitspreken van hun naam.

Een andere handige functie van de FAX-B140

is het ingebouwde digitale antwoordapparaat.

De Fax B140 is de complete oplossing met fax,

telefoon en antwoordapparaat, zodat u geen

enkel bericht mist.

HOGE KWALITEIT, HOGE SNELHEID

U kunt gedetailleerde faxberichten vol

vertrouwen verzenden en ontvangen.

Canons unieke UHQ (Ultra High Quality)

beeldtechnologie garandeert dat diagrammen,

kleine letters en zelfs foto’s met een zeer

hoge kwaliteit worden verzonden. Canons

betrouwbare Bubble Jet technologie verhoogt

de printsnelheid en levert haarscherpe prints.

De pagina’s worden verzonden met een snelheid

van slechts 6 seconden per pagina1, om ook

de telefoonkosten zo laag mogelijk te houden.

1 Gebaseerd op de standaard Canon faxkaart nr. 1.

BESPAART U TIJD EN GELD

De speciale Inktbesparing mode stelt u in staat

om het aantal te printen2 pagina’s bijna te

verdubbelen en zo te besparen op inktkosten.

Het overzichtelijke bedieningspaneel met een

meertalig display zorgt voor moeiteloos faxen;

zo biedt het faxgeheugen plaats aan 50 pagina’s,

zodat de faxberichten veilig bewaard blijven als

het papier op is. U kunt het geheugen ook

gebruiken om faxberichten op te slaan en ze

later te verzenden. Met snelkiezen (9 snelkies-

nummers/50 verkorte kiescodes) gaat de

bediening nog gemakkelijker. Met nummer-

weergave verschijnt het telefoonnummer van

de andere partij op het display3 en worden de

laatste 20 nummers in het geheugen

opgeslagen.

2 Normale mode: 850 pagina’s. Inktbesparing mode:

1.500 pagina’s.

3 Afhankelijk van telefoonmaatschappij.

DRUK OP DE KNOP EN

SPREEK DE NAAM VAN

DE ANDERE PARTIJ IN

OM HET FAXBERICHT

TE VERZENDEN.

UIT
AAN

Canons unieke UHQ

technologie garandeert

een perfecte kwaliteit

bij het verzenden van

foto's, tekst met kleine

letters of illustraties.

STIJLVOL, RUIMTEBESPAREND DESIGN

Deze twee stijlvolle, intelligente Canon

faxapparaten zien er niet alleen anders uit.

Dankzij het compacte design kunt u ze moeite-

loos op elk bureau plaatsen zodat u bespaart op

kostbare ruimte. Een handige handset maakt

van beide modellen een complete fax plus

telefoon. Bovendien zijn beide modellen

perfect te gebruiken als back-up copier.

Welk model u ook kiest, u kunt zeker zijn van

absolute perfectie.
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FAX
Type FAX-B120 - standaard fax met handset

FAX-B140 - standaard fax met antwoordapparaat en handset

Compatibiliteit Groep 3

Type telefoonlijn Openbaar telefoonnet

Printtechnologie Bubble Jet

Type scanner Paginascanner

Kleur behuizing Cool White + Canon Neutral White

FAX scankenmerken
ADF 15 vel

Documentformaat 216 mm (max.), 205 mm (min.)

Effectieve scanbreedte 208 mm

Faxresolutie Fijn: 8 dots x 7,7 lijnen/mm 

Standaard: 8 dots x 3,85 lijnen/mm

Beeldverwerkingsysteem UHQ (Ultra High Quality)

Grijstinten 64

FAX printkenmerken
Printmethode Bubble Jet technologie

Printresolutie 360 x 360 dpi

Papiercapaciteit 50 vel ADF

Printcartridge BX-3 zwarte cartridge

Printbreedte 203 mm

Overige Inktbesparing mode, Automatische beeldverkleining

bij ontvangst (vast)

Verzending/Ontvangst kenmerken
Verzendsnelheid Ca. 6 seconden per pagina*

Modemsnelheid 14,4 kbps (verzending)*

9,6 kbps (ontvangst)*

Compressiemethode MH, MR, MMR

Faxgeheugen Ca. 50 pagina’s (verzending) Ca. 40 pagina’s (ontvangst)

Polling Verzending Nee

Ontvangst Ja 

Overige Directe verzending, Dual access (semi dual), ECM, uitgestelde

verzending, groepsverzending (60 bestemmingen)

*Gebaseerd op ITU-T testkaart nr. 1.

Beheer kenmerken
Rapporten en overzichten Activiteitenrapport, Verzendrapport, Ontvangstrapport, Multi TX/RX

rapporten, Snelkies/Verkort kieslijst, Lijst met gebruikersgegevens,

Doc. geheugenlijst

Snelkiezen 9 bestemmingen

Verkort kiezen 50 bestemmingen

Overige Kopregel bij verzending, Nummerherhaling (Automatisch en hand-

matig), Automatische FAX/TEL omschakeling, Aansluiting antwoord-

apparaat (alleen FAX-B120), Uitbreidingsaansluiting, Ontvangst op

afstand, Nummerweergave (conform ETS300778 - afhankelijk van

telefoonmaatschappij), Handset voor telefoon (ingebouwde houder),

UCanTalk - spraakgestuurd kiezen (alleen FAX-B140)

Copier kenmerken
Kopieerresolutie 360 x 360 dpi

Meerdere kopieën Max. 99

Display Type LCD Afmeting

16 x 1 tekens 15 tekens

Overige Zwart/wit kopie, Direct kopiëren, Verkleinen (90%, 80%, 70%)

Algemene kenmerken
Afmetingen zonder bladen en 400 x 228 x 177 mm

handset (B x D x H)

Afmetingen met bladen en 410 x 307 x 308 mm

handset (B x D x H)

Totaalafmetingen (B x D x H) 408 x 308 x 303 mm

(inclusief bladen en handset)

Gewicht Ca. 4,7 kg

Elektrische aansluiting Voedingsspanning 200 - 240 V AC 50/60 Hz

Opgenomen vermogen Ca. 4,5 W (standby) 

Ca. 34 W (max.) 

Geluidsniveaus Tijdens kopiëren Max. 41,78 dB 

Tijdens ontvangst Max. 37,11 dB

Technische gegevens FAX-B120 en FAX-B140

™ Alle bedrijfs- en/of productnamen zijn handelsmerken en/of geregistreerde handelsmerken

van de betreffende producenten voor de markten en/of landen waar zij actief zijn.

De technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.


