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AfmetingenUF-490 bedieningspaneel

UF-490 functies
Compatibiliteit ITU-T Groep 3, ECM
Modem snelheid 33.600 – 2.400 bps met automatische terugval
Coderingsschema MMR/MR/MH
Verzendsnelheid ca. 3 seconden/pagina*4

Document formaat Max. 257 mm x 2000 mm
Min. 148 mm x 128 mm

Effectieve scanbreedte 208 mm
Automatische documenten invoer 20 pagina’s 
Scanning resolutie (fax) Standaard: 8 dots/mm x 3.85 lijnen/mm

Fijn: 8 dots/mm x 7.7 lijnen/mm
Superfijn: 8 dots/mm x 15.4 lijnen/mm

Afdrukmethode Laser afdrukken op gewoon papier
Afdruksnelheid 5 pagina’s per minuut
Papierformaat A4
Effectieve afdrukbreedte 202 mm (A4)
Afdrukpapier capaciteit 150 vel
Afdruk resolutie Faxen/kopiëren: 406 dots/inch x 391 dots/inch

Printer: 600 dots/inch x 600 dots/inch
Beeldgeheugen Ca. 120 pagina’s
Printer/scanner interface Bi-directioneel parallel
Scanner driver TWAIN
Scanning resolutie (PC) 200 dots/inch x 200 dots/inch
Stroomverbruik 198 – 255 v AC47 – 63 Hz single phase
Afmetingen (bxdxh) 355 x 364 x 220 mm*6 (excl. uitvoerbakken en andere onderdelen)
Gewicht 7,3 KG*6 (exclusief verbruiksmaterialen)

*1 Deze service is niet in alle landen beschikbaar
*2 Niet beschikbaar als bepaalde combinaties van bediening worden gebruikt
*3 Gebaseerd op ITU-T testblad no. 1 ingelezen in de multi copy stand. Afdrukbereik kan variëren naar gelang de

gebruikstoepassingen en omgeving waarin de fax is geïnstalleerd.
*4 Zendsnelheid gebaseerd op ITU-T testblad nummer 1 tussen dezelfde modellen op maximale modemsnelheid. In de praktijk

kan de zendsnelheid variëren. Publieke telefoonlijnen ondersteunen gewoonlijk alleen 28.8 kbps of lagere communicatie
snelheden. Via een telefooncentrale kan de verzendsnelheid terugvallen naar een lagere snelheid.

*5 Gebaseerd op ITU-T testblad no. 1 ingelezen in de standaard instelling.
*6 Afmetingen en gewichten zijn bij benadering

Super G3 is de classificatie die aan een type faxapparaat wordt gegeven die zich conformeert aan de 33.6 kbps transmissie
methode, gestandaardiseerd in overeenstemming met de ITU-T V.34 aanbeveling.
Windows en Windows NT zijn geregistreerde merknamen van Microsoft Cooperation.
Energy Star is een in de USA geregistreerde merknaam.
Alle overige merk of productnamen zijn eigendom van de respectieve eigenaren

UF-490 Specificaties

Verbruiksmaterialen

• Toner cartridge: UG-3222 (3000 pagina’s*3, 3% dekking);
UG-3221 (6000 pagina’s*3, 3% dekking)

• Drum unit: UG-3220

• Automatisch kiezen
18 snelkiesnummers
82 verkorte kiesnummers
36 cijfers maximaal in het
telefoonnummer

• 2 programma toetsen
• Bellen vanuit het telefoonboek
• Snelkiesnummers directory

afdrukken
• Intelligente herkies functie (redial)
• Ketting kiezen
• Onderscheidend belsignaal

(DRD)*1

• Multi Tasking beschikbaar*2

• Automatische herverzending
vanuit geheugen

• Meervoudige verzending 
(107 nummers)

• Uitgestelde verzending
• Uitgestelde meervoudige

verzending 
• Reserveren voorrangsverzending
• Vervangende ontvangst
• Geavanceerd herkiezen 

(tot max. 5 documenten)
• Fax doorsturen
• Polling/meervoudige polling
• ITU-T sub adres verzending
• Panasonic Super Smoothing

(fax alleen)
• 64 grijstinten
• Automatische/vaste print

verkleining

• Overlap afdruk
• Automatisch rangschikken
• Verificatie stempel
• Communicatie journaal met

pagina afdruk
• Kopregel/totale pagina afdruk
• Transactie verslag
• Fax toegangscode
• Toegang via PIN code*1

• Automatische overschakeling
fax/telefoon 

• Aansluiting voor externe
telefoonbeantwoorder

• Ontvangst op afstand
• LCD display met driekleuren

achtergrond
• Meervoudig kopiëren met

sorteren (tot 99 kopieën)
• Verkleind kopiëren
• Energie besparingsstand
• Remote Diagnostic*1

• Check & Call functie*1

• Printer interface
• Scanner interface
• Class 2 modem interface
• Document fax software
• Document manager
• Document bekijken met

aantekenfunctie
• Telefoonboek aanpassen
• Status monitor

Deze catalogus is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld.
Niettemin is het mogelijk dat modellen, prijzen, specificaties, tekst of
afbeeldingen niet overeenkomen met de artikelen die u worden 
aangeboden. Informeer daarom bij de aankoop van een Panasonic/Technics
produkt altijd of er verschillen zijn met de catalogus. Ook kan het 
voorkomen dat een artikel (tijdelijk) niet (meer) leverbaar is.
De voorgaande catalogus komt hiermede te vervallen.
Panasonic en Technics zijn merknamen van Matsushita Electric.

Voor informatie is ons
Info-Centre 24 uur per dag
per Voice-Mail/Response
telefonisch bereikbaar
Tel: 070-3314500, fax: 070-3477185
E-mail: info@pcn.panasonic.nl
Homepage: www.panasonic.nl

Bezoekadres (voor service) Postadres
Zonweg 60 Postbus 16280
2516 BM Den Haag 2500 BG Den Haag
(Bedrijventerrein ”De Binckhorst”)
Openingstijden maandag t/m vrijdag 08.30-17.00 uur
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Panafax
UF-490

Gewoon Papier Laser Fax

• 33.6 Kbps Super G3 fax

• 600 x 600 dpi laserprinter

• TWAIN Image Scanner

• Document Manager Software
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Zakelijke prestaties in een compacte vormgeving
Het formaat zegt niet alles – een krachtige laserfax met print- en
scanmogelijkheden in een compact en modern nieuw design.

Wanneer het aankomt op laser afdrukkwaliteit, laat de nieuwe UF-490 voor eens en altijd zien dat

afmetingen niet belangrijk zijn. De fax is klein genoeg om op uw bureau te plaatsen en biedt uitgebreide

document verwerkingsmogelijkheden zoals Super G3 faxen, laserprinten, scannen en zelfs

documentenbeheer. Er zijn geen accessoires nodig zodat u direct gebruik kunt maken van alle voordelen

van deze veelzijdige laserfax.

Multifunctionele veelzijdigheid met de meegeleverde software 
Met de UF-490 zijn diverse PC mogelijkheden direct beschikbaar via de ingebouwde parallelle poort interface en meegeleverde PC software.

Installeer de printer driver*3 op uw computer en u kunt de UF-490 ook gebruiken als een laserprinter met een afdrukkwaliteit van 600 x 600 dpi.

Tegelijkertijd kan de UF-490 gebruikt worden als TWAIN compatible image scanner, waardoor het mogelijk is om op eenvoudige wijze papieren

documenten op te slaan als PC data (scan to file). Ingescande documenten kunnen worden beheerd, gewijzigd en zelfs via het netwerk met

behulp van de meegeleverde Document Manager Software*3 worden gedeeld via netwerk PC’s. De Document Manager Software kan ook

gebruikt worden om andere PC documenten te importeren van een tekstverwerker, spreadsheet etc.Tevens kunnen ingescande of geïmporteerde

files opgeslagen worden als PDF files.

Dankzij de Document Manager Software is het eenvoudig om documenten via e-mail te versturen, door het direct toevoegen aan e-mail berichten

met een simpele “drag & drop”handeling (scan to e-mail). En met de bijgeleverde Document-fax software*3, kunt u de fax direct vanuit uw PC via de

UF-490 verzenden zonder dat u deze eerst moet afdrukken – kies het document dat u wilt verzenden en gebruik daarna de “drag & drop”methode.

Hoge snelheid fax verzending 
De UF-490 verzendt een document in slechts drie seconden*1 dankzij het Super G3

faxmodem van 33.6 kbps. In combinatie met de supersnelle “handshaking” methode, om

de handshaketijd voor- en na verzending te verminderen, resulteert dit in een reductie van

de benodigde faxtijd.

Omdat de UF-490 ook een groot geheugen heeft voor 120 pagina’s*2 en beschikt over een laserafdrukkwaliteit 

op gewoon papier, krijgt u dezelfde kwaliteit en prestaties die u ook kunt verwachten bij een high-end faxapparaat.

Handshake HandshakeDatatransmissie tijd

UF-490

Output

Beeldvenster met kladblok 
notatie

E-mail Attachment
Print

PC-Fax
Thumbnail Display

Edit

Input

G3 Fax

G3 Fax

Netwerk

Importeren

De slimme manier van het beheren van de documentenstroom
Van invoer naar uitvoer, van wijzigen tot het splitsen van documenten, met Document Manager
Software wordt uw documentenbeheer gestroomlijnd met een eenvoudige “drag & drop” handeling.

Het is eenvoudig om af te
drukken, te faxen of een

e-mail attachment te
maken met ”drag & drop”

PC

PC

Scan Andere PC documenten
PC-Fax

PC
Document delen
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LCD display met driekleuren
achtergrond

De UF-490 met gekleurd

achtergronddisplay toont u snel

welke status de fax heeft.

Keuze uit verschillende toner cartridges

Een nieuwe toner cartridge kunt u snel installeren zonder dat u uw handen vuil

hoeft te maken. Afhankelijk van uw wensen en eisen kunt u kiezen uit een toner

cartridge voor 6000 of 3000 afdrukken*4. De toner cartridge voor 6000 afdrukken is

ideaal voor gebruikers die veel afdrukken maken, de toner cartridge voor 3000

afdrukken is de juiste keuze voor gebruikers wiens primaire applicatie het

verzenden van faxdocumenten is.

Zeer laag stroomverbruik

Dankzij onze energie besparingstechnologie is het

stroomverbruik van de UF-490 gereduceerd naar slechts 

1.0 Wh in de wachtstand.

Met de Check & Call *5 functie zal de UF-490 automatisch een rapport

verzenden naar uw serviceorganisatie indien de toner bijna op is en bij

bepaalde mechanische problemen. Door het Remote Diagnostic

Systeem*5 is het mogelijk dat speciaal hiervoor opgeleide technici snel problemen

kunnen vinden via de telefoon en u kunnen voorzien van een oplossing.

Als ENERGY STAR® partner, heeft Panasonic besloten dat dit product aan de ENERGY STAR® voorschriften voor energiebesparing moet voldoen.

• Multi Tasking Mogelijkheid

U kunt een fax verzenden vanuit het geheugen en tege-

lijkertijd een document afdrukken vanuit uw PC (*6).

• 100 snelkies nummers

De meegeleverde software zorgt ervoor dat u

eenvoudig telefoonnummers en ID namen voor het

automatisch kiezen kunt wijzigen.

• 64 grijstinten

• Panasonic Super Smoothing printtechniek

• 150 vel papier capaciteit

• ADF voor 20 vel

• Verificatie stempel bij verzending

*1 Zendsnelheid gebaseerd op ITU-T testblad nummer 1 tussen dezelfde
modellen op maximale modemsnelheid. In de praktijk kan de
zendsnelheid variëren. Publieke telefoonlijnen ondersteunen gewoonlijk
alleen 28.8 kbps of lagere communicatie snelheden. Via een
telefooncentrale kan de verzendsnelheid terugvallen naar een lagere
snelheid.

*2 Gebaseerd op ITU-T testblad no. 1 ingelezen in de standaard instelling.

*3 Compatible met Windows 2000/98/95/ME en Windows NT 4.0

*4 Gebaseerd op ITU-T testblad no. 1 ingelezen in de multi copy stand.
Afdrukbereik kan variëren naar gelang de gebruikstoepassingen en
omgeving waarin de fax is geïnstalleerd.

*5 Niet beschikbaar in alle landen

*6 Het is mogelijk dat niet alle combinaties of handelingen kunnen worden
gebruikt.

En meer…Gebruiks- en 
milieuvriendelijk

Uitgebreide betrouwbaarheid

Oranje:

Menu UF-490

actief

Groen:

UF-490 operationeel

Rood: alarm of waarschuwing
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