PŘIZPŮSOBTE SI SVOU MULTIFUNKČNÍ
TISKÁRNU POMOCÍ FLEXIBILNÍCH SOUČÁSTÍ
Konfigurace a možnosti

Sada pro bezdrátové
připojení a NFC
(volitelná, SL-NWE001X)

1
Ovládací panel
4,3palcový dotykový
displej LCD
(C3060ND: 4řádkový LCD displej)

Tonerové náplně

Přední kryt

Víceúčelový zásobník
Zásobník papíru
Kapacita 250 listů

2

Napájecí konektor
Druhý kazetový podavač (volitelný, 2×)
Kapacita 550 listů

USB rozhraní
Síťové rozhraní
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Multifunkční zařízení
C3060ND C3060FR

Tisk v profesionální
kvalitě pro vás.
Úspora nákladů
pro vaši firmu.

ZVYŠTE PRODUKTIVITU SVÉ PRÁCE DÍKY
PROFESIONÁLNÍ KVALITĚ TISKU
A ÚSPORNOSTI
Přehled
Pozvedněte své podnikání díky úspoře nákladů a profesionálnímu tisku.
V současném vysoce konkurenčním prostředí si firmy nemohou dovolit zařízení, která by je zpomalovala. Současné tiskárny
musejí být úsporné a poskytovat profesionální kvalitu tisku s vysokou produktivitou pro rychlý tisk. Každá úspěšná firma
hledá chytré tiskové řešení s výjimečnou rychlostí a nízkými náklady na údržbu.

Nová řada Samsung ProXpress C3060 nabízí firmám požadovanou úsporu nákladů, profesionální
kvalitu tisku a vysokou rychlost. Vyšší kapacita tonerových náplní snižuje celkové náklady na vlastnictví a technologie
Samsung IFS snižuje spotřebu elektřiny. Díky technologii Samsung ReCP se firmy také mohou spolehnout na vysokou
kvalitu tisku a kopírování s nejjemnějšími detaily. Řada Samsung ProXpress C3060 přináší vyšší produktivitu, neboť díky
své výjimečné rychlosti zkracuje dobu tisku a podporou silnějších druhů papíru firmám poskytuje více možností. Řada
C3060 poskytuje malým a středním podnikům nástroje, které potřebují k úspěšnému boji s konkurencí.

(30 str./min.)

(30 str./min.)

Hlavní výhody
Menší starosti o náklady díky
úsporným technologiím

Barevný tisk v profesionální
kvalitě a s mimořádnou přesností

Vyšší produktivita díky
výjimečně rychlému tisku

Nižší celkové náklady na vlastnictví
díky vyšší kapacitě tonerových náplní

Kvalitnější tisk grafiky díky
technologii Samsung ReCP

Vysoký výkon díky duálnímu procesoru
(800 MHz a 400 MHz)

Nižší spotřeba elektřiny díky
technologii Samsung IFS

Vysoká kvalita tisku a kopírování
s nejjemnějšími detaily

Podpora různě silných typů papíru
Podpora webové platformy XOA pro snadnou
integraci (pouze model C3060FR)
Technologie PrinterOn

MENŠÍ STAROSTI O NÁKLADY
DÍKY ÚSPORNÝM TECHNOLOGIÍM

Nižší celkové náklady na vlastnictví díky vyšší kapacitě tonerových náplní
Vysokokapacitní tonerové náplně dosahují výtěžnosti 8 000 černobílých a 5 000 barevných stran. Podporují tak firmy,
které mají vysoké požadavky na objem tisku a co nejnižší náklady na tisk. Spotřební díly s dlouhou životností významně
snižují náklady na údržbu.

Vyšší
kapacita tonerových náplní

Nižší spotřeba elektřiny díky
technologii Samsung IFS
Energeticky úsporná technologie Instant Fusing
System (IFS) zkracuje dobu zahřívání před tiskem.
Minimalizuje tak celkovou spotřebu energie
v režimu spánku, při zahřívání i za provozu.

Nižší
spotřeba energie

BAREVNÝ TISK V PROFESIONÁLNÍ KVALITĚ
A S MIMOŘÁDNOU PŘESNOSTÍ
Kvalitnější tisk grafiky díky technologii Samsung ReCP
Profesionálové musejí věnovat pozornost každému detailu. Technologie Samsung ReCP, kterou je vybavena tiskárna
Samsung ProXpress C3060, zaručuje, že i ty nejmenší detaily budou dokonale čitelné. Zajišťuje také čisté skeny textu
i obrázků bez rozostřených částí.

Až

Vysoká kvalita tisku a kopírování s nejjemnějšími detaily
Vytištěné obrázky musejí dokonale odrážet skutečné barvy a přesně zobrazovat detaily. Se zařízeními řady
Samsung ProXpress C3060 můžete tisknout obrázky s přirozenými barvami originálu včetně těch nejmenších detailů,
s širším rozsahem kontrastu. Perfektně zvládají dokonce i rozsáhlé plány se složitými detaily.
Běžné zařízení

S a ms ung

Běžné zařízení

S a ms ung

VYŠŠÍ PRODUKTIVITA
DÍKY VÝJIMEČNĚ RYCHLÉMU TISKU
Vysoký výkon díky duálnímu procesoru
Řada Samsung ProXpress C3060 je vybavena duálním procesorem
optimalizovaným pro tisk. Ten zvyšuje produktivitu práce díky
mimořádné rychlosti tisku pro náročné úlohy, především při
tisku grafiky.

Duální procesor

Až 30 str./min.
Podpora různě silných typů papíru
Rozšiřte své možnosti pomocí zařízení
Samsung ProXpress C3060. Díky podpoře různě silných
typů papíru až do 220 g/m² můžete tisknout vše od obálek
po profesionální certifikáty.

Podpora webové platformy XOA
pro snadnou integraci*

Technologie PrinterOn

Připojte se k tiskovým řešením pomocí webové platformy
XOA. Rychlá a snadná integrace řešení pomůže vaší firmě
k efektivnějšímu a hladšímu fungování.

Tiskněte bezpečně a úsporně odkudkoli. Tiskárny řady
Samsung ProXpress C3060 jsou vybaveny technologií
PrinterOn, takže pokud ji vaše společnost již používá,
můžete snadno přidat další zařízení.

*pouze model SL-C3060FR

MULTIFUNKČNÍ TISKÁRNA SAMSUNG
C3060ND I C3060FR
Specifikace
Obecné
Standardní funkce
Funkce s přidanou hodnotou

C3060ND

C3060FR

Tisk, kopírování, skenování
Tlačítko pro aktivaci ekonomického režimu, přímý tisk z USB zařízení

Tisk, kopírování, skenování, faxování
Tlačítko pro aktivaci ekonomického režimu, přímý tisk z USB zařízení, webová platforma XOA

Duální procesor (800 MHz a 400 MHz)

Procesor

4,3palcový dotykový displej LCD

4řádkový LCD displej

Ovládací panel

512 MB

Paměť (standardní)

Netýká se
4GB SD paměťová karta
Vysokorychlostní rozhraní USB 2.0 / hostitelské rozhraní USB / Ethernet 10/100/1000 Base-TX

Pevný disk
Rozhraní (standardní)

Bezdrátová síť IEEE 802.11 b/g/n + aktivní NFC

Rozhraní (volitelné)

Tisk: 500 W, připraveno k tisku: 40 W, režim spánku: 1,4 W, typická: 1,6 kWh

Spotřeba energie

Tisk: méně než 52 dBA, kopírování: méně než 54 dBA, připraveno k tisku: méně než 37 dBA

Hlučnost

420 × 452,5 × 476,8 mm (16,54” × 17,81” × 18,77”)

Rozměry

469 × 452,5 × 504,3 mm (18,46” × 17,81” × 19,85”)

24,62 kg (54,28 lb)

Váha

24,62 kg (58,03 lb)
60 000 stran

Maximální měsíční zatížení

Tisk

C3060ND

C3060FR

Rychlost (černobílý výstup)

Až 30 str./min. formátu A4 (31 str./min. formátu Letter)

Rychlost (barevný výstup)

Až 30 str./min. formátu A4 (31 str./min. formátu Letter)

Doba výstupu prvního výtisku (černobílý výstup)

Již od 9 s (z režimu Připraveno)

Doba výstupu prvního výtisku (barevný výstup)

Již od 10 s (z režimu Připraveno)
Efektivní výstup až 9 600 × 600 dpi (600 × 600 × 4 bity)

Rozlišení

PCL5Ce, PCL6, PS3, PDF V1.7, SPL-C (Samsung Printer Language Color)

Tiskové jazyky

Vestavěný

Oboustranný tisk
Podpora klientských
operačních systémů

-

Windows® : Windows 2012 / 10 / 7 / Vista® / XP / 2008 R2 / 2008 / 2003
Mac OS ® : X 10.6–10.11, různé distribuce systému Linux ® / Unix ®
PDF, JPEG, TIFF, PRN, XPS

Podpora přímého tisku
Tiskové funkce

Automatický oboustranný tisk, přímý tisk, brožura,
více stran na list, překryv, přebal, plakát, vodoznak,
vynechání prázdných stránek

Automatický oboustranný tisk, přímý tisk, zabezpečený tisk,
nátisk , vyžádaný tisk , brožura, více stran na list, překryv, přebal,
plakát, vodoznak, vynechání prázdných stránek

Kopírování

C3060ND

C3060FR

Rychlost (černobílý výstup)

Až 30 kopií/min. formátu A4 (31 kopií/min. formátu Letter)

Rychlost (barevný výstup)

Až 30 kopií/min. formátu A4 (31 kopií /min. formátu Letter)
Již od 13 s ze skla skeneru

Doba výstupu prvního výtisku (černobílý výstup)

Již od 13 s ze skla skeneru

Doba výstupu prvního výtisku (barevný výstup)

Rozlišení (optické)
Rozsah zmenšení/zvětšení

600 × 600 dpi (optické až 600 × 600 dpi v závislosti na typu originálu), tisk: efektivní výstup až 9 600 × 600 dpi (600 × 600 × 4 bity)
25–400 % (automatický podavač dokumentů/sklo skeneru)
9 999 stran

Více kopií

Vestavěné

Oboustranné kopírování
Funkce kopírování

Skenování
Rychlost (černobílé skenování)
Rychlost (barevné skenování)
Kompatibilita
Metoda
Rozlišení (optické)
Rozlišení (rozšířené)
Cíle skenování

Kopírování osobních dokladů, více stránek na jeden list, kopírování knih, kopírování s vodoznakem, kompletování kopií

C3060ND

C3060FR

Lineart/Hartone: přibližně 18 obr./min. (při 300 dpi)
Odstíny šedé: přibližně 18 obr./min. (při 300 dpi)
Přibližně 18 obr./min. (při 300 dpi)

Lineart/Hartone: přibližně 24 obr./min. (při 300 dpi)
Odstíny šedé: přibližně 24 obr./min. (při 300 dpi)
Přibližně 24 obr./min. (při 300 dpi)

Standard TWAIN, standard WIA
Barevné skenování CIS
Až 1 200 × 1 200 dpi
Až 4 800 × 4 800 dpi
USB, e-mail, SMB, FTP, PC, WSD, Samsung Cloud

Skenování do sdílené složky, USB, e-mail, SMB, FTP, PC, WSD, Samsung Cloud

Fax

C3060ND

C3060FR

Kompatibilita

ITU-T G3

Rychlost modemu

33,6 kb/s
Černobílé faxování: až 300 × 300 dpi, barevné faxování: až 200 × 200 dpi

Rozlišení
Metoda komprese

Netýká se

Ano

Automatické vytáčení
Funkce faxování

Manipulace s papírem
Vstupní kapacita (kazetový zásobník)
Vstupní kapacita (maximální)
Vstupní kapacita (víceúčelový zásobník)
Vstupní kapacita (jiné volitelné možnosti)
Typy médií (kazetový zásobník)
Typy médií (víceúčelový zásobník)
Typy médií (jiné volitelné možnosti)
Velikosti médií (kazetový zásobník)

MH, MR, MMR, JBIG, JPEG
Paměťová karta SD

Paměť

Odeslání více příjemcům, odložené odeslání, zabezpečený příjem, přeposlání faxu

C3060ND

C3060FR

250 listů
Max. 1 400 listů (standardně 250 + MP 50 + 2× SCF 550)
50 listů
550 listů
Obyčejný papír / tenký papír / silný papír / tvrdý papír / silnější papír / děrovaný papír / předtištěný papír / hlavičkový papír /
recyklovaný papír / archivační papír / dokumentový papír / štítky / obálky / bavlněný papír / barevný papír / lesklý papír
Obyčejný papír / tenký papír / silný papír / tvrdý papír / silnější papír / děrovaný papír / předtištěný papír / hlavičkový papír /
recyklovaný papír / archivační papír / dokumentový papír / štítky / obálky / bavlněný papír / barevný papír / lesklý papír
Obyčejný papír / tenký papír / silný papír / tvrdý papír / silnější papír / děrovaný papír / hlavičkový papír / recyklovaný papír / archivační papír / dokumentový papír

A4 / Letter / Legal / Oficio / Folio / JIS B5 / ISO B5 / Executive / A5 / Statement / A6 / pohlednice / obálky Monarch / obálky č. 10 /
obálky DL / obálky C5 / obálky C6 / obálky č. 9 / vlastní formát: 98 × 127 mm – 216 × 356 mm (3,86'' × 5'' – 8,5'' × 14'')
Velikosti médií (víceúčelový zásobník) A4 / Letter / Legal / Oficio / Folio / JIS B5 / ISO B5 / Executive / A5 / Statement / A6 / indexové karty / pohlednice / obálky Monarch /
obálky č. 10 / obálky DL / obálky C5 / obálky C6 / obálky č. 9 / vlastní formát: 76 × 127 mm – 216 × 356 mm (3'' × 5'' – 8,5'' × 14'')
Velikosti médií (jiné volitelné možnosti)
A4 / Letter / Legal / Oficio / Folio / JIS B5 / ISO B5 / Executive / A5 / Statement /
vlastní formát: 98 × 210 mm – 216 × 356 mm (3,86'' × 5'' – 8,5'' × 14'')
Podporovaná gramáž: 60–220 g/m² (16–59 lb), tenký papír (60–69 g/m²) / obyčejný papír (70–90 g/m²) / silný papír (91–105 g/m²) /
Gramáž médií (kazetový zásobník)
dokumentový papír (105–120 g/m²) / tvrdý papír (121–163 g/m²) / silnější papír (164–220 g/m²)
Podporovaná gramáž: 60–220 g/m² (16–59 lb), tenký papír (60–69 g/m²) / obyčejný papír (70–90 g/m²) / silný papír (91–105 g/m²) /
Gramáž médií (víceúčelový zásobník)
dokumentový papír (105–120 g/m²) / tvrdý papír (121–163 g/m²) / silnější papír (164–220 g/m²)
Podporovaná gramáž: 60–163 g/m² (16–43 lb), tenký papír (60–69 g/m²) / obyčejný papír (70–90 g/m²) /
Gramáž médií (jiné volitelné možnosti)
silný papír (91–105 g/m²) / dokumentový papír (105–120 g/m²) / tvrdý papír (121–163 g/m²)
150 listů lícem dolů
Výstupní kapacita
Automatický podavač dokumentů
Automatický oboustranný podavač
Typ automatického podavače dokumentů
50 listů
Kapacita automatického podavače dokumentů

Volitelné možnosti

C3060ND

C3060FR

Druhý kazetový podavač (SCF) na 550 listů, sada pro bezdrátové připojení a NFC

Spotřební materiál
Kapacita tonerových náplní /
kód modelu

Zásobník odpadního toneru

Řešení

C3060ND

C3060FR

(Černá) tonerová kazeta s vysokou výtěžností: 8 000 standardních stran (dodává se se základní tonerovou kazetou
s výtěžností 4 000 stran) / CLT-K503L *Deklarovaná výtěžnost podle normy ISO/IEC 19798
(Azurová, purpurová, žlutá) tonerová kazeta s vysokou výtěžností: 5 000 standardních stran (dodává se se základní tonerovou kazetou
s výtěžností 2 500 stran) / CLT-C503L, CLT-M503L, CLT-Y503L *Deklarovaná výtěžnost podle normy ISO/IEC 19798
(Černý) přibližně 20 000 stran / (azurový, purpurový, žlutý) přibližně 5 000 stran

C3060ND

C3060FR

Správa zařízení

Ano

Ano

Správa výstupu

Netýká se

Ano

Digitalizace a distribuce dokumentů

Netýká se

Ano

Ano

Ano

Mobilita

