Řada M4070 | 3870 | 3370
Pro každou firmu

Všestranná multifunkční
tiskárna zvyšující
produktivitu
a nákladovou efektivitu
Rychlejší vytváření
profesionálních dokumentů
Vysokorychlostní tisk až 40 str./min.1
Vyšší kvalita tiskového výstupu
· Technologie Rendering Engine for Clean Page (ReCP)
pro ostrý text a zřetelné obrázky.
· Efektivní rozlišení 1 200 × 1 200 dpi (bodů na palec).
Další možnosti pro tisk profesionálních dokumentů
· Víceúčelový zásobník, který podporuje širokou škálu
médií, s gramáží až 220 g/m2 (gramy na metr čtverečný)
jako například štítky, tvrdý papír nebo obálky.

Ocenění Outstanding Achievement in Innovation (Mimořádný úspěch v inovacích):
ovladač Samsung Easy Eco Driver

Vyšší úspora prostředků prostřednictvím
centralizované kontroly využívání tisku
· Řešení Samsung SyncThruTM Admin umožňuje
správcům přiřazovat uživatele ke konkrétním zařízením
a jednotlivým uživatelům přidělovat předem stanovené
kvóty vytištěných stran nebo kopií.

Zvýšení produktivity pomocí
všestranných funkcí, od
multifunkce až po zabezpečení
Multifunkce 4v1 (tisk, kopírování, skenování a faxování)
a vestavěný oboustranný tisk přinášejí všestrannost,
kterou firmy potřebují pro udržení konkurenceschopnosti.

Ekonomické funkce a řešení pro
nižší provozní náklady

Nebývale snadný mobilní tisk
· Pohodlný mobilní tisk, skenování a faxování jsou
optimalizované pro různá firemní prostředí a nabízí
vysokou kompatibilitu.

Profesionální ekologické řešení
· Ovladač Easy Eco Driver umožňuje uživatelům nastavit
si možnosti pro odebrání nepotřebného textu nebo
obrázků a také změnit rozložení, například tisk více stran
na list, bez potřeby upravovat před tiskem originální
dokument.
· Tlačítko One Touch Eco Button automaticky aktivuje
tisk dvou stran na jedné straně papíru a oboustranný
tisk, režim úspory toneru a možnost vynechat prázdné
stránky.

Zabezpečení dokumentů na podnikové úrovni zvyšuje
kontrolu nad uživateli, dokumenty a přístupem k síti.

Větší nabídka tonerů, větší možnosti ke snížení nákladů
· Široká nabídka tonerů s výtěžností 3 000 až 15 000
stran uspokojí potřeby všech firem při snižování nákladů
na tisk jedné stránky.2
· Integrovaný systém toneru obsahuje zobrazovací
jednotku i tonerovou kazetu v jednom praktickém
balení. Tento integrovaný systém toneru je ideální pro
firmy, které tisknou větší objemy a vyžadují nižší náklady
na tisk jedné strany a snazší údržbu.

Snadné ovládání pro
zjednodušení tisku
Program Easy Printer Manager zajišťuje hladký provoz,
od sledování toneru a úloh až po nastavení zařízení.
Nástroj Easy Document Creator umožňuje vytvářet
a sdílet digitální dokumenty v různých formátech
a s minimálním úsilím.
Integrovaná
numerická
klávesnice
usnadňuje
zabezpečený tisk.
1. Rychlost 40 str./min. je k dispozici jen u modelu M4070FR.
2. Tonerová kazeta s výtěžností až 10 000 stran je k dispozici jen pro
produktové řady M3870 a M4070. Tonerová kazeta s výtěžností až
15 000 stran je k dispozici jen pro model M4070FR.
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Specifikace
Kód modelu
Funkce
Ovládací panel
Procesor
Paměť (standardní/maximální)
Obecné

Rozhraní
Hlučnost
Rozměry (Š×H×V)
Hmotnost
Maximální měsíční zatížení

Tisk

Rychlost (černobílý výstup)
Doba výstupu prvního kopie
(černobílý výstup)
Rozlišení
Emulace
Oboustranný tisk
Operační systém

Rychlost (černobílý výstup)
Doba výstupu prvního kopie
(černobílý výstup)
Kopírování Rozlišení
Rozsah zmenšení/zvětšení
Více kopií
Funkce kopírování
Kompatibilita
Metoda
Skenování Rozlišení (optické)
Rozlišení (rozšířené)
Cíle skenování
Kompatibilita
Rychlost modemu
Rozlišení
FAX
Paměť
Automatické vytáčení
Funkce faxování
Vstup
Kazetový zásobník
Víceúčelový zásobník
Kapacita Ostatní možnosti
Maximální
Kazetový zásobník
Typ
Víceúčelový zásobník
médií
Ostatní možnosti
Manipulace
Kazetový zásobník
s papírem
Velikost Víceúčelový zásobník
médií
Ostatní možnosti
Kazetový zásobník
Gramáž Víceúčelový zásobník
médií
Ostatní možnosti
Automatický Type
podavač
Kapacita dokumentů
dokumentů Velikost dokumentů

Spotřební
materiál

Toner
(černý)

Výtěžnost

Kód modelu
Volitelné

M3370FD

M3870FD

M3870FW

M4070FR

Tisk, skenování, kopírování, faxování
4řádkový LCD
4řádkový LCD, bezdrátový
4řádkový LCD
600 MHz
256MB/512MB
Vysokorychlostní rozhraní USB 2.0,
Vysokorychlostní rozhraní USB 2.0, EtherVysokorychlostní rozhraní USB 2.0,
Vysokorychlostní rozhraní USB 2.0, Ethernet
10/100 Base TX, bezdrátová síť 801.11 Ethernet 10/100 Base TX, přímé připojení
Ethernet 10/100 Base TX
10/100 Base TX, přímé připojení zařízení USB net b/g/n,
zařízení USB
přímé připojení zařízení USB
Méně než 55 dBA (tisk) /
méně než 56 dBA (kopírování) /
Méně než 57 dBA (tisk) / méně než 58 dBA (kopírování) / méně než 26 dBA (pohotovostní režim)
méně než 26 dBA (pohotovostní režim)
414.6 x 420.6 x 449.1 mm
469 x 444.3 x 482.1 mm
15.22kg
17.11kg
Až 50 000 stran
Až 80 000 stran
Až 100 000 stran
Až 33 stran/min. formátu A4 (35 stran/min.
Až 38 stran/min. formátu A4 (40 stran/min. Až 38 stran/min. formátu A4 (40 stran/min. Až 40 stran/min. formátu A4 (42 stran/min.
formátu Letter)
formátu Letter)
formátu Letter)
formátu Letter)
Méně než 6,5 s (z režimu Připraveno)
SPL, PostScript3, PCL6/5e,
IBM ProPrinter, EPSON

Efektivní výstup až 1 200 × 1 200 dpi
SPL, PostScript3, PCL6/5e, IBM ProPrinter, EPSON, PDF, TIFF

Vestavěný
Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2008 R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.5–10.8, různé distribuce systému Linux / UNIX
Až 33 kopií/min. formátu A4 (35 kopií/min. Až 38 kopií/min. formátu A4 (40 kopií/min. Až 38 kopií/min. formátu A4 (40 kopií/min. Až 40 kopií/min. formátu A4 (42 kopií/min.
formátu Letter)
formátu Letter)
formátu Letter)
formátu Letter)
Méně než 10 s
600 x 600 dpi
25–400 % (sklo skeneru), 25–400 % (automatický podavač dokumentů)
1–99 stran
Kopírování dokladů, dvě strany na list, čtyři strany na list, kompletování kopií, automatické přizpůsobení velikosti
Standard TWAIN / standard WIA
Barevné skenování CIS
Až 1 200 × 1 200 dpi
Až 4 800 × 4 800 dpi
Klient (PC), e-mail, FTP, SMB
ITU-T G3, ECM
33.6Kbps
Standardní: 203 × 98 dpi, jemné / Fotografie: 203 × 196 dpi / Velmi jemné: 300 × 300 dpi / Barevné: až 200 × 200 dpi
6MB
Rychlá volba: 200 položek
Vytáčení bez sluchátka, automatické opakované vytáčení, automatické zmenšení, odeslání více příjemcům, odložené odeslání, přeposlání faxu (e-mail/fax), rozesílání až na 209 čísel
250 listů
1-list
50-listů
Druhý kazetový podavač na 520 listů
771 listů
820 listů
Obyčejný papír, tenký papír, recyklovaný papír, silný papír, archivační papír, dokumentový papír, tvrdý papír
Obyčejný papír, tenký papír, dokumentový papír, děrovaný papír, předtištěný papír, recyklovaný papír, obálky, průhledné fólie, štítky, tvrdý papír, hlavičkový papír, silný papír, bavlněný
papír, barevný papír, archivační papír, silnější papír
Obyčejný papír, tenký papír, recyklovaný papír, silný papír, archivační papír, dokumentový papír, tvrdý papír
A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Executive, Letter, Oficio, Folio, Legal, Statement, vlastní formát
A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Statement, Letter, Oficio, Folio, Legal, obálky (č. 10, Monarch, DL, C5, C6, č. 9), pohlednice, indexové karty, Executive, vlastní formát
A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Executive, Letter, Oficio, Folio, Legal, Statement, vlastní formát
60-163g/m2 (16 -43 lbs)
60-220g/m2 (16- 58 lbs)
60- 163g/m2 (16-43 lbs)
Automatický podavač dokumentů
Automatický oboustranný podavač
50 listů
A4, Letter, Oficio, Folio, Legal
Standardní: průměrná výtěžnost kazety 3 000
standardních stran, vysoká výtěžnost: průměrná
výtěžnost kazety 5 000 standardních stran
(Dodává se se základní tonerovou kazetou
s výtěžností 3 000 stran.) Deklarovaná výtěžnost
kazety podle normy ISO/IEC 19752

Standardní: průměrná výtěžnost kazety 3 000 standardních stran, vysoká výtěžnost: průměrná
výtěžnost kazety 5 000 standardních stran, velmi vysoká výtěžnost: průměrná výtěžnost kazety
10 000 standardních stran
(Dodává se se základní tonerovou kazetou s výtěžností 3 000 stran.)
Deklarovaná výtěžnost kazety podle normy ISO/IEC 19752

MLT-D203S, MLT-D203L

MLT-D203S, MLT-D203L, MLT-D203E
Kazetový zásobník na 520 listů / paměť o kapacitě 512 MB / paralelní konektor IEEE 1284B

Standardní: průměrná výtěžnost kazety 3 000 standardních stran, vysoká výtěžnost: průměrná výtěžnost
kazety 5 000 standardních stran, velmi vysoká výtěžnost:
průměrná výtěžnost kazety 10 000 standardních
stran, ultravysoká výtěžnost: průměrná výtěžnost
kazety 15 000 standardních stran (Dodává se se základní
tonerovou kazetou s výtěžností 3 000 stran.) Deklarovaná
výtěžnost kazety podle normy ISO/IEC 19752

MLT-D203S, MLT-D203L,
MLT-D203E, MLT-D203U
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