
Megfi zethető, könnyen használható Samsung színes multifunkciós nyomtató

C480 sorozat

Vegye fel vállalata tempóját
Az otthoni és kisirodák több, mint 60%-ának magas az átlagos havi nyomtatási mennyisége (AMPV). Ezeknek a 

költségtudatos vállalatoknak ugyanolyan gyorsan elkészülő és jó minőségű termékekre van szükségük, mint a 

nagyvállalatoknak, de nem akarják, hogy a költségek csökkentése a nyomtatási minőség rovására menjen. Ráadásul 

fontos, hogy bárhol és bármikor hozzá tudjanak férni a munkához kapcsolódó információkhoz.

Vezesse vállalkozását könnyedén és gazdaságosan
A Samsung Color Multifunction Xpress C480 sorozat nyomtatói összekötik a könnyű működtetést a nagy teljesítménnyel, 

mindezt megfi zethető áron, amely ideális egy mai költségtudatos iroda bárhol és bármikor elérhető üzleti környezete 

számára.

Könnyű telepítés és használat, beleértve 
a mobil nyomtatást is

•   Egyszerű, 3 lépéses telepítést tesz lehetővé, USB és CD nélkül

•   Könnyedén használható, e-mailre szkennelő funkciót, valamint 
kompakt, felhasználóbarát kialakítást kínál mutatós nyitott 
panellel és átlátszó automatikus dokumentum adagolóval (ADF) 

•   Leegyszerűsíti a mobil nyomtatást a kis hatótávolságú 
kommunikációs (NFC) technológia és a Wi-Fi Direct 
segítségével

•   Az iOS®, Android™ és Microsoft® Windows® telefonokon levő 
intuitív MobilePrint alkalmazással nyomtat, szkennel és faxol

•   Támogatja a Samsung Cloud Print™, a Google Cloud Print™ 
és az AirPrint™ használatát

Költséghatékony működtetés
•   Akár 1500 oldalas tonerkapacitás

•   Az egyérintéses Eco gombbal akár a működési költségek 
20%-át is megtakaríthatja

Gyors és minőségi eredmény
•   A ReCP technológia és a Smart Color Management System 

(CMS) szebb képeket és tisztább szöveget eredményez

•   Gyorsabban nyomtat a fejlett 800 MHz processzornak 
köszönhetően

Áttekintés

Legfontosabb előnyök

Átlátszó kimeneti tálca

Mutatós kezelő 
panel

Krémszínű

Könnyen azonosítható
szkennelt dokumentumok

Samsung multifunkciós nyomtató



SL-C480 sorozat
A vállalatát támogató technika

Műszaki adatok
Tétel Samsung C480 Samsung C480W Samsung C480FN Samsung C480FW

Multifunkció 3 az 1-ben (Nyomtatás, másolás, szkennelés) 4 az 1-ben (Nyomtatás, másolás, szkennelés, faxolás)

Sebesség (A4, Fekete-fehér / Színes) 18/4 oldal/perc

Első nyomat elkészülési ideje (FPOT) 
(Készenlét, Fekete-fehér / Színes)

14/26 mp

Felbontás 

Nyomtatás Optikai 600 x 600 dpi 
Növelt 2 400 x 600 dpi

Szkennelés
N/A

Optikai 1 200 x 1 200 dpi (Tárgyüveg)
Növelt 4 800 x 4 800 dpi

Optikai 600 x 600 dpi (ADF)
Optikai 1 200 x 1 200 dpi (Tárgyüveg)

Növelt 4 800 x 4 800 dpi

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

Duplex funkció Kézi

ADF N/A 40 lapos

Papír kapacitás

Bemeneti tálca 150 lapos

MP N/A

Kimeneti tálca 50 lapos

Általános

Processzor 800 MHz (A2000)

Memória 128 MB

Kezelőpanel 2 soros LCD

Billentyűk / gombok 9 db 13 db 32 db

Csatlakozófelület 
(csatlakoztathatóság) Hi-Speed USB 2.0

Hi-Speed USB 2.0, USB 
Host, Ethernet, Vezeték 

nélküli, NFC

Hi-Speed USB 2.0
USB Host, Ethernet

Hi-Speed USB 2.0, USB
Host, Ethernet, Vezeték 

nélküli, NFC

Vezeték nélküli Nem Igen Nem Igen

Méret (Szé x Mé x Ma, kivéve a papírtálca)
406 x 362 x 288,6 mm (16” x 14,3” x 11,4”) 

(kivéve a papírtálca)
406 x 362 x 333 mm (16” x 14,3” x 13,1”) 

(kivéve a papírtálca)

Toner Fekete-fehér / Színes (Kezdő) 1500 oldal / 1000 oldal (700 oldal / 500 oldal)

Jellemző energiafogyasztás (kWh/hét) 1,1 (110 V/220 V) 1,3 (110 V/220 V) 1,5 (110 V/220 V)

Konfi guráció

Tonerkazetta

Automatikus dokumentum adagoló

Papírtálca

Hálózati csatlakozó

Fax csatlakozó

USB csatlakozó

Tápcsatlakozó

Samsung Xpress SL-C480FW 
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készülékek, nyomtatók, egészségügyi felszerelések, hálózati rendszerek és félvezetők világát. Vezető szerepünk van az Internet of Things (Dolgok Internete) megoldásokban, többek között 
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