Samsung

Зроби бізнес розумнішим. Друкуй по-новому.

C480W/C430W
Спеціфікації

Спеціфікації
Samsung C480W

Багатофункціональність

3 в 1 (друк, копіювання, сканування)

Швидкість
(A4, Моно/Кольоровий)

18/4 аркушів/хв

Час виходу першого аркушу
(FPOT)
(Готовніть, Моно/
Кольоровий)
Роздільна
здатність

14/26 сек
Оптична 600 x 600 dpi
Покращена 2,400 x 600 dpi

Друк

Оптична 1,200 x 1,200 dpi (Platen)
Покращена 4,800 x 4,800 dpi

Сканування

Емуляція

SPL-C / PCL-5c/6 / PS3 / URF / PWG / PCLm

Модуль 2-стороннього друку
Ємність
лотка

Ручний

Прийомний
лоток

150 аркушів

Вихідний лоток

50 аркушів

Процесор

Загальні

Samsung C430W
Швидкість
(A4, Моно/Кольоровий)
Час виходу першого аркушу
(FPOT)
(Готовніть, Моно/
Кольоровий)
Роздільна
Друк
здатність

Емуляція
Прийомний
лоток
Вихідний лоток
Процесор

800 МГц (A2000)

Пам’ять

Пам’ять

128 МБ

Дисплей

Дисплей

2-полосний LCD

Замок/Кнопка

13 EA

Інтерфейс
(підключення)

Високошвидкісний USB 2.0, USB Host, Ethernet, Wireless, NFC
Так
406 x 362 x 288.6 мм (16” x 14.3” x 11.4”)

Тонер Моно/Кольоровий
(Початковий)
TEC (кВт.год / тиждень)

1.5 K / 1 K (0.7 K / 0.5 K)

Оптична 600 x 600 dpi
Покращена 2,400 x 600 dpi

Ручний
150 аркушів
50 аркушів
400 МГц (A2000)
64 МБ
LED

Замок/Кнопка

4 EA (Eco, Print Screen, Stop, Power)

Інтерфейс
(підключення)

Високошвидкісний USB 2.0, USB Ethernet Wireless, NFC

Бездротовий

Бездротовий
Габарити
(ШхГхВ, крім лотка для
паперу)

Загальні

14/26 сек

Доступні та легкі у використанні
кольорові та багатiофункціональні
принтери Samsung.

SPL-C, URF, PWG, PCLm

Модуль 2-стороннього друку
Ємність
лотка

18/4 аркушів/хв

Габарити
(ШхГхВ, крім лотка для
паперу)
Тонер Моно/Кольоровий
(Початковий)
TEC (кВт.год / тиждень)

Так
382 x 309 x 211 мм (15” x 12.2” x 8.3”)
1.5 K / 1 K (0.7 K / 0.5 K)
1.1 (110В/220В)

1.3 (110В/220В)

Про компанію Samsung Electronics Co., Ltd.
Samsung Electronics Co., Ltd. формує майбутнє з ідеями і технологіями, які надихають і трансформують світ. Компанія переосмислює
уявлення про телевізори , смартфони, переносні пристрої, планшети, фотоапарати, цифрову техніку, принтери, медичне обладнання,
мережеві системи і напівпровідники. Ми також є лідерами в сфері Інтернету речей, зокрема завдяки нашим ініціативам Digital Health
і Smart Home.

Робота зі швидкістю бізнесу

У нас працює 307 000 людей з 84 країн. Щоб дізнатися більше, будь ласка, відвідайте наш офіційний сайт на сайті www.samsung.com і
наш офіційний блог на global.samsungtomorrow.com.

Друк в малих офісах / домашніх офісах (SOHO) складає понад 60% від
загального обсягу друку всіх користувачів. Невеликі підприємства та
установи бажають досягти таких само швидких та якісних результатів, як і
звичайні підприємства, але вони не хочуть жертвувати якістю друку заради
ціни. А ще вони завжди потребують максимального доступу до робочої
інформації.

Всі права захищені© 2015 Samsung Electronics Co., Ltd. Всі права захищені. Samsung і Samsung Cloud Print є торговельними марками або
зареєстрованими торговельними марками компанії Samsung Electronics Co., Ltd.
Технічні характеристики та дизайн виробу можуть бути змінені без попереднього повідомлення. Неметричне вимірювання ваги і
розмірів є приблизними. Всі дані були визнані правильними на момент створення. Samsung не несе відповідальності за помилки або
упущення. Всі марки, назви продуктів і послуг та логотипи є торговельними марками і / або зареєстрованими торговельними марками
їх відповідних власників і є визнаними.
AirPrint є торговельною маркою компанії Apple Inc., зареєстрованою в США та інших країнах. Android і Google Cloud Print є торговельними
марками компанії Google Inc. Система IOS є товарним знаком компанії Cisco, зареєстрованої в Сполучених Штати і деяких інших країнах
і використовуються з дозволу Apple. Microsoft і Windows є зареєстрованими торговельними марками компанії Microsoft Corporation у
Сполучених Штатах та / або інших країнах.
Samsung Electronics Co., Ltd.
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 443-742, Korea

Детальна інформація: www.samsung.com/ua/printers

ОГЛЯД

Розпочати свій бізнес легко і вигідно

SL-C430W

SL-C480W

Зроби бізнес розумнішим. Друкуй по-новому.

Конфігурація

Конфігурація

Кольорові багатофункціональні принтери Samsung Xpress C480W та
кольорові принтери серії С430W поєднують простоту експлуатації з високою
продуктивністю за доступною ціною. Вони ідеально підходять для роботи в
будь-якому місці, в будь-який час і в різному бізнес-середовищі.

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

Простота установки і використання, зокрема мобільний друк

Картриджі

Картриджі

Samsung Xpress SL-C480W

Samsung Xpress SL-C430W

• Легке та швидке налаштування, 3-ступенева установка без
USB-підключення або CD.
• Забезпечує простоту використання з функцією сканування
в електронну пошту і має компактний, зручний дизайн
з глянсовою відкритою панеллю і прозорим пристроєм
автоматичної подачі документів (стосується лише принтерів
серії С480W).
• Спрощує мобільний друк завдяки технології NFC та Wi-Fi Direct
• Друк в принтерах серії С430W та додаткові можливості
сканування та факсу в принтерах серії С480W з інтуїтивним
додатком MobilePrint на IOS®, Android та Microsoft® телефонів
Windows®.

Мережевий порт
USB порт

Мережевий порт
USB порт
Порт живлення

Лоток подачі паперу

Лоток подачі паперу

Купуй оригінальні картриджі ТМ «SAMSUNG». | Просте заощадження коштів. Сертифікована еко-технологія.

Порт живлення

Купуй оригінальні картриджі ТМ «SAMSUNG». | Просте заощадження
адження коштів. Сертифікована еко-технологія.

• Сумісність із Samsung Cloud Print, Google Cloud Print та AirPrint.
CLT-C404S

CLT-M404S

CLT-Y404S

CLT-K404S

CLT-C404S

CLT-M404S

CLT-Y404S

Швидкість, висока якість отриманої продукції
• Забезпечує високий вихід тонера до 1500 сторінок.
• Економія до 20% операційних витрат одним натисненням
кнопки Eco.

Легко розпізнає
відскановані документи

Швидкість, висока якість продукції, що випускається
• Відтворює якісні зображення і чистий текст за допомогою
технологій RECP і Смарт-системи управління кольором
(CMS).
• Швидший друк із сучасним процесором 400 МГц у принтерах
серії С430W та 800 МГц у принтерах серії С480W.

NFC

Глянцева панель
Кремово-білий

CLT-K404S

