ิ ธิภาพทีแ
ประสท
่ ท้
จริงประหยัดได้จริง

ปริน
้ เตอร์

ซรี ส
ี ์ M4530

*M4530NX

ั้
พิมพ์ดว้ ยความเร็วเหนือชนและ
ี่ วชาญ
คุณภาพระด ับผูเ้ ชย
เร่งความเร็วทางธุรกิจด ้วยแกนประมวลผลคูด
่ อ
ู ล
ั คอร์ 1 GHz
มอบการพิมพ์ด ้วยความเร็วน่าประทับใจ 45 หน ้าต่อนาที
เพิม
่ ความคมชัดของตัวอักษรและรูปภาพด ้วยเทคโนโลยี
ReCP

แกนประมวลผลคู่ 1 GHz

สูงสุด 45 ppm
* M4530ND

* ReCP ย่อมาจาก Rendering engines for Clean Pages

ลดต้นทุนการพิมพ์จาก
ิ้ เปลืองซงึ่ ให้ผลงานทีม
ว ัสดุสน
่ า
กกว่า
ค่าใช ้จ่ายลดลงด ้วยตลับหมึกและชุดแม่พม
ิ พ์
ภาพความจุสงู

ความจุตล ับหมึก

40,000 หน ้า

(สูงสุด 40,000 หน ้า)

ความจุชุดแม่
พิมพ์ภาพ

20,000 หน ้า

(สูงสุด 100,000 หน ้า)

7,000 หน ้า
* M4530ND

คุณสมบ ัติเทคโนโลยี
ทว่ ั ไป

M4530NX

M4530ND

ั มาตรฐาน
ฟั งก์ชน

พิมพ์

หน่วยประมวลผล
แผงหน ้าจอและปุ่ มค�ำสัง่

1 GHz (แกนคู)่
แผงหน ้าจอสีแบบสัมผัสขนาด 4.3”

หน่วยความจ�ำ (มาตรฐาน)

1 GB

512 MB

หน่วยความจ�ำ (สูงสุด)
ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์

จอแสดงผล LCD แบบ 4 บรรทัด
2 GB

320 GB
(พืน
้ ทีส
่ �ำหรับผู ้ใช ้งาน : 279 GB)

ตัวเลือก, 320 GB
(พืน
้ ทีส
่ �ำหรับผู ้ใช ้งาน : 279 GB)

อินเตอร์เฟซ (มาตรฐาน)

USB Device, USB Host x 2, Ethernet 10/100/1000 Base TX

อินเตอร์เฟซ (ตัวเลือก)

IEEE 802.11 b/g/n (NFC ประเภทแอคทีฟ)

เวลาอุน
่ เครือ
่ ง
(นับจากเปิ ดเครือ
่ ง)

25 วินาที

เวลาอุน
่ เครือ
่ ง (นับจากพักเครือ
่ ง)

23 วินาที

ข ้อก�ำหนดทางไฟฟ้ า
การใช ้พลังงาน
ระดับเสียง
ขนาด (กว ้างxลึกxสูง)
น�้ ำหนัก
(เฉพาะตัวเครือ
่ ง /ตัวเครือ
่ งพร ้อม
วัสดุอป
ุ กรณ์)

AC 220 - 240 V, 50 / 60 Hz, AC 110 - 127 V, 50 / 60 Hz
(ไม่ใช่แรงดันไฟฟ้ าแบบคู่ แหล่งจ่ายไฟอาจแตกต่างกันไปตามประเทศ)
น ้อยกว่า 54 dBA (การพิมพ์), น ้อยกว่า 30 dBA (เตรียมพร ้อม)
433 x 459.5 x 408.8 มม.
(17” x 18.1” x 16.1”)

433 x 459.5 x 390.7 มม.
(17” x 18.1” x 15.4”)

เฉพาะตัวเครือ
่ ง : 22 กก. (48.5 lb)
ตัวเครือ
่ งพร ้อมวัสดุอป
ุ กรณ์ : 23.3 กก.
(51.4 lb)

เฉพาะตัวเครือ
่ ง : 22 กก. (48.5 lb)
ตัวเครือ
่ งพร ้อมวัสดุอป
ุ กรณ์ : 23.1 กก.
(50.9 lb)

200,000 หน ้า

ปริมาณการพิมพ์ตอ
่ เดือนทีแ
่ นะน�ำ

M4530NX

ความเร็ว (ขาว-ด�ำ)
ความเร็วในการพิมพ์แผ่นแรก
(ขาว-ด�ำ)
ค่าความละเอียด
ภาษาทีพ
่ ม
ิ พ์
การพิมพ์สองหน ้า
การรองรับการพิมพ์โดยตรงจาก
USB Thumbdrive

สูงถึง 45 ppm ส�ำหรับ A4 (47 ppm ส�ำหรับจดหมาย)

คุณสมบัตก
ิ ารพิมพ์เอกสาร
คุณสมบัตก
ิ ารพิมพ์เอกสาร
จากมือถือ

850 W (การพิมพ์), 16 W (เตรียมพร ้อม), 1.5 W (สแตนด์บาย), 2.45 kWh (TEC)

รอบการท�ำงานต่อเดือนสูงสุด

พิมพ์

3,000 - 15,000 หน ้า

การรักษาความปลอดภัย

SSL/TLS, IPv6, IPSec, SNMPv3, IEEE 802.1x, Kerberos, SMB, LDAP, โปรโตคอล
และการจัดการพอร์ต, การคัดกรอง IP/MAC, บันทึกการตรวจสอบ, การควบคุมการเข ้าถึง

ระบบปฏิบต
ั ก
ิ ารไคลเอ็นต์
ทีร่ องรับ

Windows : XP (32/64 bit), 2003 Server (32/64 bit), Vista (32/64 bit),
2008 Server (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), 2008 Server R2 (64 bit),
Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2012
(64 bit), Windows Server 2012 R2 (64 bit), Windows 10 (32/64 bit) Linux
: RedHat Enterprise Linux 5, 6, Fedora 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
OpenSuSE 11.2, 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3, 13.1, Ubuntu 10.04, 11.04,
11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, SuSE Linux Enterprise Desktop
10, 11, Debian 6, 7, Mint 13, 14, 15, 16 Unix : Sun Solaris 9, 10, 11 (x86,
SPARC), HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium), IBM AIX
5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1 (PowerPC) Mac : OS 10.5 - 10.11

โปรโตคอลเครือข่าย

TCP/IPv4, IPv6, DHCP, BOOTP, AutoIP, DNS, DDNS, WINS, Standard TCP/IP,
LPR/LPD, IPP, ThinPrint, Google Cloud Print, AirPrint, WSD print, FTP print,
HTTP, SNMP (v1/2c/3), Telnet, SLP, Bonjour, UPnP (SSDP), WSD Discovery,
SMTP, LDAP, SMB, Kerberos

การจ ัดการกระดาษ
ความจุถาดกระดาษ (ถาดป้ อนกระดาษ)
ความจุถาดกระดาษ (ถาดอเนกประสงค์)
ความจุถาดกระดาษ (สูงสุด)
ประเภทสิง่ พิมพ์
(ถาดป้ อนกระดาษ)
ประเภทสิง่ พิมพ์
(ถาดอเนกประสงค์)
ขนาดสิง่ พิมพ์
(ถาดป้ อนกระดาษ)
ขนาดสิง่ พิมพ์
(ถาดอเนกประสงค์)
น�้ำหนักสิง่ พิมพ์ (ถาดป้ อนกระดาษ)
น�้ำหนักสิง่ พิมพ์ (ถาดอเนกประสงค์)
ความจุทางออกส�ำเนา
ิ้ เปลือง
ว ัสดุสน

M4530ND
ด ้วยความเร็วเพียง 6.5 วินาที

ทีม
่ ผ
ี ลสูงถึง 1,200 x 1,200 dpi
PCL5, PCL6, PS3, PDF V1.7
บิวต์อน
ิ
JPEG, PDF, PRN, TIFF, XPS
การพิมพ์ WSD, การพิมพ์ทป
ี่ ลอดภัย, การพิมพ์ทจ
ี่ ัดเก็บไว ้, การพิมพ์วารสาร, การ
พิมพ์หลายหน ้าบนแผ่นเดียว, การพิมพ์หน ้าปก,การพิมพ์บาร์โค ้ด, การพิมพ์แบบ
Eco, การพิมพ์แบบข ้ามหน ้าว่าง, การพิมพ์โปสเตอร์, ลายน�้ ำ, การตัง้ ค่าล�ำดับถาด,
การสลับถาดอัตโนมัต,ิ การป้ องกันถาด, พิมพ์โดยตรงจาก USB, การพิมพ์ไฟล์ PDF
ทีป
่ ลอดภัย
Apple AirPrint, Mopria-certified, Google Cloud Print, Samsung Cloud Print,
PrinterOn Cloud Print, Samsung Mobile Print, Samsung Print Plugin
M4530NX

M4530ND

550 แผ่น
100 แผ่น
2,850 แผ่น
(มาตรฐาน 650 แผ่น + ถาดป้ อนกระดาษส�ำรองเพิม
่ เติม 550 แผ่น x 4)
กระดาษธรรมดา, กระดาษบาง, กระดาษหนา, กระดาษเส ้นใยธรรมชาติ, กระดาษ
สี, กระดาษหน ้าเดียว, กระดาษรีไซเคิล, กระดาษปอนด์, เอกสารส�ำคัญ, กระดาษ
หัวจดหมาย, กระดาษเจาะรู, กระดาษนามบัตร, ชองจดหมาย, ฉลาก
กระดาษธรรมดา, กระดาษบาง, กระดาษหนา, กระดาษหนาขึน
้ , กระดาษเส ้นใย
ธรรมชาติ, กระดาษสี, กระดาษหน ้าเดียว, กระดาษรีไซเคิล, กระดาษปอนด์,
เอกสารส�ำคัญ, กระดาษหัวจดหมาย, กระดาษเจาะรู, กระดาษนามบัตร, ชอง
จดหมาย, ฉลาก
A4, A5, A6, B5(JIS), B5(ISO), Legal, Letter, Executive, Statement, Oficio, Folio,
Envelope Monarch, Envelope DL, Envelope C5, Envelope C6, Envelope No. 10,
Envelope No. 9, Postcard, Custom (98 x 148 มม. - 216 x 356 มม.
(3.86” x 5.85” - 8.5” x 14”))
A4, A5, A6, B5(JIS), B5(ISO), Legal, Letter, Executive, Statement, Oficio, Folio,
Envelope Monarch, Envelope DL, Envelope C5, Envelope C6, Envelope No. 10,
Envelope No. 9, Postcard, Index Card 3x5, Custom
(76 x 127 มม. - 216 x 356 มม. (3” x 5” - 8.5” x 14”))
60 - 163 กรัม/ตร.ม.
60 - 220 กรัม/ตร.ม.
500 แผ่น
M4530NX

หมึก (ด�ำ)

แม่พม
ิ พ์ภาพ/Drum (สีด�ำ)

M4530ND

MLT-D304S (7,000 หน ้า)
MLT-D304L (20,000 หน ้า)
MLT-D304E (40,000 หน ้า)
*ค่าผลผลิตทีป
่ ระกาศเป็ นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 19752
่ ต ้นส�ำหรับ 7,000 หน ้า
*ส่งพร ้อมกับตลับหมึกเริม
MLT-R304 (100,000 หน ้า)
*อิงตาม 3 ตัวอักษรเฉลีย
่ แบบพิมพ์ด ้านเดียว/หน ้าขนาด A4 ต่องาน

ต ัวเลือก
ถาดป้อนกระดาษเสริม
ความจุ
ขนาดสิง่ พิมพ์
ประเภทสิง่ พิมพ์
น�้ ำหนักสิง่ พิมพ์
การตรวจจับ
ขนาด (กว ้างxลึกxสูง)
น�้ ำหนัก

SL-SCF4500
550 แผ่น
A4, A5(SCF), B5(JIS), B5(ISO), Legal, Letter, Executive, Statement, Oficio,
Folio, Envelope DL, Envelope C5, Envelope No. 10, Envelope No. 9,
Custom (98 x 210 มม. - 216 x 356 มม. (3.86” x 8.27” - 8.5” x 14”))
กระดาษธรรมดา, กระดาษบาง, กระดาษหนา, กระดาษเส ้นใยธรรมชาติ, กระดาษ
สี, กระดาษหน ้าเดียว, กระดาษรีไซเคิล, กระดาษปอนด์, เอกสารส�ำคัญ, กระดาษหัว
จดหมาย, กระดาษเจาะรู, กระดาษนามบัตร, ชองจดหมาย, ฉลาก
60 - 163 กรัม/ตร.ม.
ตรวจจับการติดตัง้ ฮาร์ดแวร์, ตรวจจับกระดาษหมด, ตรวจจับกระดาษเหลือน ้อย,
ตรวจจับขนาดกระดาษ
433 x 459.3 x 145.8 มม. (17” x 18” x 5.7”)
9.8 กก. (21.6 lb)

ตูร้ องเครือ
่ งทรงต�ำ่
ขนาด (กว ้างxลึกxสูง)
น�้ ำหนัก
ชุดเพิม
่ หน่วยความจ�ำ
ขนาด

สร ้างผลงานทีน
่ ่าประทับใจเสมอ
โดยใช ้วัสดุอป
ุ กรณ์ของแท ้จากซัมซุง

SL-MEM001
2 GB

ชุด HDD

SL-HDK4001

ขนาด

320 GB (เฉพาะ M4530ND เท่านัน
้ )

ชุด LAN ไร้สาย/NFC

เทคโนโลยีเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมทีไ่ ด้ร ับ
การร ับรอง ประหย ัดได้จริง

SL-DSK001S
480 x 553 x 120 มม. (18.9” x 21.8” x 4.7”)
13.3 กก. (29.3 lb)

SL-NWE001X

� หร ับข้อมูลเพิม
สำ
่ เติม
ั ง
เกีย
่ วก ับว ัสดุอป
ุ กรณ์ของแท้จากซมซุ
เยีย
่ มชมได ้ที่ www.samsung.com/GenuineSupplies

ั ง อิเลคโทรนิคส ์ จ�ำก ัด
เกีย
่ วก ับบริษ ัท ซมซุ
บริษัท ซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ จ�ำกัด ได ้สร ้างแรงบันดาลใจให ้กับโลกใบนีแ
้ ละก�ำหนดอนาคตด ้วยเทคโนโลยีและแนวความคิดทีส
่ ามารถเปลีย
่ นแปลงได ้ ซึง่ ได ้ก�ำหนดค�ำนิยามใหม่ส�ำหรับโลกแห่ง
ทีว ี สมาร์ทโฟน อุปกรณ์สวมใส่ แท็บเล็ต กล ้องถ่ายรูป อุปกรณ์ดจิ ต
ิ อล เครือ
่ งพิมพ์ เครือ
่ งมือการแพทย์ ระบบเครือข่าย และอุปกรณ์กงึ่ ตัวน� ำ นอกจากนี้ เรายังเป็ นผู ้น� ำในด ้าน Internet of Things
ผ่านความคิดริเริม
่ เกีย
่ วกับสมาร์ทโฮมและระบบดูแลสุขภาพแบบดิจต
ิ อล เรามีพนักงานกว่า 307,000 คนใน 84 ประเทศ หากต ้องการค ้นหาข ้อมูลเพิม
่ เติม โปรดเยีย
่ มชมได ้ทีเ่ ว็บไซต์อย่างเป็ น
ทางการของเราที่ www.samsung.com และบล็อคอย่างเป็ นทางการของเราที่ news.samsung.com/global
ลิขสิทธิ์ © 2016 Samsung Electronics Co., Ltd. สงวนลิขสิทธิท
์ งั ้ หมด ข ้อมูลจ�ำเพาะและการออกแบบอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า น�้ ำหนักและการวัดทีไ่ ม่ใช่
่ ว่าถูกต ้องในช่วงเวลาทีเ่ ขียนขึน
่ และโลโก ้ของยีห
ตัวชีว้ ด
ั เป็ นค่าโดยประมาณ ข ้อมูลทัง้ หมดเชือ
้ ซัมซุงไม่รับผิดต่อข ้อผิดพลาดหรือการละเลยใดๆ ชือ
่ ้อ ผลิตภัณฑ์ และบริการทัง้ หมดคือ
เครือ
่ งหมายการค ้าและ/หรือเครือ
่ งหมายการค ้าจดทะเบียนของเจ ้าของนัน
้ ๆ และมีการตระหนักและยอมรับในทีน
่ ี้
บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จ�ำกัด
129 Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 16677, Korea
2016. 07.

