Tiskárny Samsung
série M2825 | 2625
Pro vaši produktivitu

Vysoce výkonný
profesionální tisk
za méně peněz
Vynikající úspěch v inovacích: Samsung Easy Eco Driver

Tiskněte na široké spektrum
médií kvalitně a rychle
Vysokorychlostní tisk a zpracování obrázků
· Tiskněte rychlostí až 28 stran za minutu (ppm)1
díky výkonnému 600 MHz CortexTM-A5 procesoru
a 128 MB paměti.
Profesionální kvalita dokumentů
· Tiskněte ostrý text a jasné obrázky pomocí technologie
ReCP (Rendering Engine for Clean Pages).
· Vychutnejte si efektivní rozlišení 4.800 x 600 dpi
(bodů na palec).
Rozmanité možnosti tisku pro profesionální dokumenty
· Víceúčelový zásobník pro širokou škálu médií až do 220
gsm (gramů na čtvereční metr) pro tisk profesionálních
dokumentů jako jsou štítky, vizitky a obálky.

Snižte náklady snížením
spotřeby energie a toneru
Profesionální ekologické řešení
· Jediným stisknutím tlačítka Eco automaticky aktivujete
funkci 2-up (dvě stránky na jedné straně papíru),
oboustranný (duplexní) tisk2, režim úspory toneru
a možnost vynechání prázdné stránky.
· Odstraňte text, obrázky nebo změňte rozvržení jako
například N-up tisk, a to beze změn originálních
dokumentů před tiskem pomocí Easy Eco ovladače.
Nízké celkové náklady na vlastnictví (TCO)
· Ušetřete náklady pomocí separovaného tonerového
systému (tonerová kazeta a zobrazovací jednotka se
prodávají odděleně), který je ideální pro šetření nákladů
v kancelářích s nižším objemem tisku. V případě, že
dojde k vyčerpání tiskové náplně, uživatelé si zakoupí
pouze novou tonerovou kazetu.

· Pro maximální produktivitu je k dispozici základní
toner (1.200 standardních stran) s vyšší výtěžností, než
v průměru nabízí jiné tiskárny na trhu (typicky 700 –
1.000 standardních stran) a náhradní tonerové kazety
s vysokou výtěžností (3.000 normostran), které vyžadují
méně výměn a přináší snížení nákladů na stránku.

Zvyšte produktivitu pomocí
vlastností, které je snadné použít
Jednoduchá správa tiskáren a softwaru
· Výměna tonerové kazety je navržena jednoduše
a vyžaduje pouhé čtyři kroky.
· Easy Printer Manager mimo jiné umožňuje podnikům
vzdáleně kontrolovat nastavení, monitorovat stav
a spravovat více zařízení.
Mobilní tisk je jednodušší než kdy předtím
· Aplikace Samsung Mobile Print3 umožňuje zaměstnancům
jednoduše tisknout z mobilních zařízení.
· Uživatelé mohou získat přístup na tiskárny odkudkoli
přes Google webový účet pomocí Google Cloud Print4.

1. 26 str./min. je k dispozici u modelů M2625 a M2625D. 28 str./min. je
k dispozici u modelů M2825ND a M2835DW.
2. Oboustranný (duplexní) tisk je k dispozici u modelů M2625D, M2825ND
a M2835DW.
3. Mobilní tisk je k dispozici u modelu M2835DW nebo u modelu M2825ND
v případě, že je připojen na bezdrátový router.
4. Google Cloud Print je k dispozici pouze u modelů M2825ND a M2835DW.

Tiskárny Samsung
M2825 | 2625 series
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Specifikace
Modelové označení

Xpress M2625

Xpress M2625D

Funkce

600 MHz

Paměť

128 MB

Příkon

Vysokorychlostní rozhraní USB 2.0

Vysokorychlostní rozhraní USB 2.0/
rozhraní Ethernet 10/100 Base TX

400 W (tisk)/45 W (pohotovostní režim)/0,9 W (režim úspory energie)

400 W (tisk)/45 W (pohotovostní
režim)/1,0 W (režim úspory energie)

Hlučnost

368 x 334.5 x 202 mm (14.5” x 13.2” x 8.0”)

Hmotnost

7,2 kg (16,0 liber)

7,4 kg (16,4 liber)

Max. měsíční zatížení

Až 12 000 stran

Rychlost (č/b)

Až 26 str./min. formátu A4 (27 str./min. formátu Letter)

Doba výstupu prvního výtisku (č/b)

Efektivní rozlišení 4.800 x 600 dpi

Emulace

SPL (Samsung Printer Langauge)

Oboustranný tisk (duplexní)

Velikost
médií
Gramáž
médií

Víceúčelový zásobník

Víceúčelový zásobník
Kazetový zásobník
Víceúčelový zásobník
Kazetový zásobník
Víceúčelový zásobník

Kapacita výstupu

Toner

Spotřební
Materiál

250 listů
1 list
Obyčejný papír, tenký papír, silný papír, tvrdý papír, recyklovaný papír, archivační papír, dokumentový papír
Obyčejný papír, tenký papír, silný papír, silnější papír, tvrdý papír, průhledné fólie, předtištěný papír, recyklovaný papír, archivační papír, dokumentový papír, štítky, obálky,
silné obálky, bavlněný papír, barevný papír
A4/A5/A6/Letter/Legal/Executive/Folio/Oficio/ISO B5/JIS B5
Obyčejný papír, tenký papír, silný papír, silnější papír, tvrdý papír, průhledné fólie, předtištěný papír, recyklovaný papír, archivační papír, dokumentový papír, štítky, obálky,
silné obálky, bavlněný papír, barevný papír
60 - 163 g/m2 (16 - 43 liber)
60 - 220 g/m2 (16 - 58 liber)
150 listů lícem dolů, 1 list lícem nahoru
Kazeta se standardní výtěžností: průměrná výtěžnost kazety 1.200 standardních stran*, kazeta s vysokou výtěžností: průměrná výtěžnost tonerové kazety 3.000
standardních stran* (dodává se se základní tonerovou kazetou s výtěžností 1.200 stran). *Deklarovaná výtěžnost tonerové kazety podle normy ISO/IEC 19752.

Výtěžnost
Modelové označení
Výtěžnost

Automatický
Windows/8/7/Vista/XP/2000/2008R2/2008/2003, Mac OS X 10.5 - 10.8, různé operační systémy Linux

Kazetový zásobník

Kazetový zásobník

Manipulace
s papírem

PCL6 / PCL5e / SPL

Manuální

Operační systém

Typ médií

Až 28 str./min. formátu A4 (29 str./min. formátu Letter)

Méně než 8,5 s (z pohotovostního režimu)

Rozlišení

Kapacita
vstupu

Vysokorychlostní rozhraní USB 2.0/
rozhraní Ethernet 10/100 Base TX/
bezdrátové rozhraní 802.11 b/g/n
400 W (tisk)/45 W (pohotovostní
režim)/1,3* W (režim úspory energie), se
zapnutým přímým připojením *Wi-Fi: 1,8 W

Méně než 50 dBA (tisk)/méně než 26 dBA (pohotovostní režim)

Rozměry (Š x H x V)

Tisk

Xpress M2825DW

Tisk

Procesor

Rozhraní

Obecná část

Xpress M2825ND

Zobrazovací
jednotka/válec Modelové označení

MLT-D116S, MLT-D116L
Průměrná výtěžnost 9.000 standardních stran
MLT-R116
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