
imagine versatilidade para economizar 
tempo e trabalho

Com a nova Samsung SCX-4521F você
transforma o seu ambiente de trabalho.
Apresentando alta performance com
economia e velocidade de impressão, esta
estação de trabalho é ideal para o seu
home office ou pequeno negócio.
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imagine economia de tempo e trabalho

imagine economia nos custos dos projetos

Cópia Favorita

Armazene algumas funções em “Cópias Favoritas”. Ao invés dos múltiplos passos necessários para selecionar
opções de cópias, ao apertar o botão “Cópia Favorita” você realiza a cópia escolhida com um único
passo. Simples e fácil.

Cópia de Documento de Identidade

Função Economia de Toner

Exclusiva função de Cópia de Documento de Identidade permite que você faça cópias de dois lados
em 1 automaticamente. Mais fácil e sem desperdício.

Mais funções em menos tempo!

Cópia Favorita 

O modo Economia de Toner reduz o seu consumo em até 25%, possibilitando um maior
número de cópias por cartucho. Este modo mantém a qualidade da impressão.

Produtividade de Toner
Padrão 3.000 folhas

Produtividade de Toner com
a função Economia de Toner.

3.000 folhas + 750 folhas

Com exclusivas funções de cópia, você consegue rapidez e agilidade
em todos processos.

Cópia de Documento de Identidade (copia 2 lados em 1)

Cópia da frente Cópia do VersoMemória 2 lados em 1 folha



imagine economia de espaço

Digitalização

Impressão & Cópia

Incrível velocidade de até 20 páginas por minuto (A4), em impressão ou cópia.

Até 4.800 dpi (via interface USB).

Cópia de Auto Ajuste Cópia CloneImpressão Pôster

Velocidade de Modem 33,6 Kbps

A SCX-4521F foi otimizada para integrar impressora, fax, scanner
e copiadora em um espaço que ajusta-se perfeitamente a qualquer 
ambiente de casa ou escritório.

2 MB

2 MB

Fax
A SCX-4521F envia um documento de fax direto 
do seu PC através do aplicativo SmarThru4TM.
(Somente para o envio de Fax)

2 MB de Memória de Fax equivalente a aproximadamente 160 páginas A4.
Memoriza 10 discagens de um toque e mais 90 discagens rápidas.
Você pode armazenar até 100 números freqüentes em uma memória de
discagem rápida de um ou dois dígitos (0-99).160 Páginas

A4

Envia imagens digitalizadas Envia arquivos do PC

Permite que você ajuste o tamanho
de qualquer imagem para que se
encaixe em uma folha de papel A4.

qualquer
tamanho A4 A4

Aumenta uma imagem em até 300%,
imprimindo em diversas folhas de papel
para criar um pôster de grandes dimensões.

Permite que você copie uma
imagem várias vezes em uma
folha de papel.

A4 qualquer
tamanho

SmarThru4TM 

O programa de manuseio de documento SmarThru4TM permite a você
editar imagens digitalizadas, salvando-as em diferentes formatos 
e configurar formatos de cópia/impressão – com um só clique.

Aplicativo OCR elimina a necessidade de digitar.
A SCX-4521F vem equipada com um aplicativo OCR
(Reconhecimento Óptico de Caractere) que elimina a digitação.
Simplesmente digitalize um documento de texto e o OCR
transforma as palavras em texto editável.

Digitalize o documeto Salve como arquivo de texto editável



O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem prévia notificação. 
Marcas registradas de outras empresas mencionadas nessas publicações estão devidamente reconhecidas e identificadas aqui.

Velocidade*
Resolução
Tempo da primeira impressão
Emulação

Velocidade**
Resolução (Óptica)

Resolução (Otimizada)
Tempo da primeira cópia
Ampliação/Redução
Cópias múltiplas

Compatibilidade
Método
Resolução (Óptica)
Resolução (Otimizada)
Escala de cinza
FAX
Compatibilidade
Linha aplicável
Velocidade do modem
Velocidade de transmissão***
Modo de compressão
Velocidade de digitalização****
Resolução

Memória
Auto Discagem

Capacidade e tipos de entrada
Capacidade e tipos de saída
Tamanho da mídia (Impressão)

Tamanho da mídia (Fax e Cópia)
Capacidade ADF

Dimensão líquida (L x P x A)
Peso com consumíveis
LCD
Memória de sistema
Interface
Compatibilidade*****

Tipo
Capacidade
Código
Opcionais
Rede

Até 20 ppm em A4 (20 ppm em Carta)
600 x 600 dpi

11 segundos (a partir do modo Standby)
SPL (Linguagem de Impressão Samsung)

Até 20 ppm em A4 (20 ppm em Carta)
600 x 600 dpi Texto, Texto/Foto: 600 x 300 dpi

600 x 600 dpi   Modo Foto: 600 x 600 dpi (mesa digitalizadora), 600 x 300 dpi (ADF)
11 segundos (a partir do modo Standby)

25~400% (mesa digitalizadora), 25~100% (ADF)
1-99 páginas

Padrão Twain, Padrão WIA
Color CIS

600 x 600 dpi
4.800 x 4.800 dpi

256 Níveis

ITU-T Group 3, ECM
Linha da Rede Pública de Telefonia (PSTN) ou em PABX

33,6 Kbps
Aprox. 3 segundos por página

MH / MR / MMR / JPEG
Aprox. 3 segundos por página

Máx.: 300 x 300 dpi  Padrão: 203 x 98 dpi Otimizada: 203 x 196 dpi 
Super Otimizada: 300 x 300 dpi, Foto: 203 x 196 dpi Cor: 200 x 200 dpi

2 MB (aprox. 160 páginas em ITU-T # 1)
Até 100 posições

Bandeja Multifuncional de 150 folhas, Bandeja Manual de 1 folha 
50 folhas com face para baixo

Ofício, A4, Carta, Ofício2, Executivo,  JIS, B5,  A5, A6, Envelope 6 3/4, 7 3/4, #9, #10, DL, C5, C6, ISSO, B5,
Monarch 76 x 127 mm (3" x 5") – 216 x 356 mm (8,5" x 14")

Carta, A4, Ofício
30 folhas (Carta / A4)

438 x 374 x 368 mm (17,2” x 14,7” x 14,5”)
10,4 kg

2 linhas x 16 caracteres
16 MB

USB 1.1 (Compatível com USB 2.0), Paralelo IEEE 1284 
Windows 98/Me/NT4.0/2000/XP,

Vários SO Linux (apenas via interface USB) incluindo Red Hat 8.0-9.0,
Fedora Core 1-3, Mandrake 9.0-10.2 e SuSE 8.2-9.2, Mac 10.3

Cartucho Único
3.000 páginas - ISO 19752, com cobertura de 5% (Acompanha Cartucho de Toner Inicial para 1.000 páginas)

SCX-4521D3

Ethernet 10/100 Base TX (Externa) : ML-00ND
Ethernet 10/100 Base TX + 802.11b Wireless LAN (Externa) :ML-00LA

SCX-4521F

Especificações

* A velocidade de impressão pode variar de acordo com o Sistema Operacional utilizado, performance do computador, aplicativos, método de conexão,
tipo de mídia e complexidade do trabalho.
** A velocidade de cópia é baseada em Cópia Múltipla de um Único Documento.
***Condição: Resolução Padrão, MMR (JBIG), Velocidade Máxima de Modem, Fase "C" por ITU-T Quadro No.1, Memória Tx, ECM
****Condição: ITU-T Quadro No.1, Resolução Padrão

Impressão

Cópia

Digitalização

Manuseio de Papel

Geral

Consumíveis
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