
 SCX-5835FN - Impressoras / Multifuncionais

Encontre tudo na
Samsung SCX-5835FN.
Encontre tudo na Samsung SCX-5835FN, uma multifuncional
magnífica. A assistente definitiva para o escritório que suporta grupos
de trabalho de vários tamanhos e necessidades. Testada
extensivamente para total durabilidade, ela pode imprimir, copiar,
escanear e enviar faxes aos milhares por dia, todos os dias. Tudo a
um custo muito acessível, e não é somente dinheiro que você vai
economizar. Desenhada para ser eficiente, a SCX-5835FN permite
você conseguir tudo isso muito rápido. Aumentar a produtividade
nunca foi tão fácil.

maior ciclo mensal máximo

Com uma média de 2.500 a 5.000 impressões por mês, você
pode tirar o máximo proveito da sua multifuncional. Mesmo
com uma demanda maior e os desafios de um ambiente de
negócios, a SCX-5835FN é líder em produtividade, capaz de
fornecer um máximo de 80.000 folhas.

operações livres de preocupação

A SCX-5835FN é multi-talentosa e vai mudar o modo como
você trabalha. Você vai ganhar alto desempenho que
aumentará a produtividade simplificando seu fluxo de
trabalho. Solução de problemas intuitiva e simples ajuda a
reduzir o tempo de manutenção, assim, você dedica mais
tempo ao trabalho e não desatolando papel.



melhorada para ajudá-lo mais

A SCX-5835FN não é como a sua multifuncional habitual.
Equipada com um Disco Rígido de 80 GB padrão, ela tem
aproximadamente duas vezes a capacidade do concorrente
mais próximo. Pronta para o uso, ao retirar da caixa, você
ganha um pacote de capacidades maiores e suporte para
uma ampla variedade de aplicativos. Para ir de encontro
com as necessidades de ambientes de negócios altamente
sensíveis, ela possui a função de impressão segura para
manter confidencialidade.

manuseio de papel para alto volume

Dependendo das suas necessidades, a SCX-5835FN pode
ser configurada com múltiplas bandejas e carregada com
diferentes tipos e tamanhos de papeis, até 1.050 páginas ao
mesmo tempo. Imprima em volume sem a necessidade de
repor constantemente o papel. Especialmente com a
capacidade de imprimir em ambos os lados de uma folha ao
toque de um botão.

emulação melhorada

A tecnologia de emulação padrão garante a última palavra
em compatibilidade com qualquer computador ou software,
assim a multifuncional e pode processar cada documento
mais rápido e fácil. Não importa o trabalho, de simples
impressões a documentos de aparência profissional, você
tem a garantia de impressão e da qualidade que você
precisa.

controle por um toque

Simplifique as tarefas com um painel LCD de 7 linhas
sensível ao toque que desaparece com aqueles botões
físicos pouco atraentes. A informação é mostrada de forma
clara e concisa com mais opções de menu acessíveis
diretamente no LCD. Uma navegação intuitiva minimiza o
tempo de operação. Cada segundo economizado conta para
o aumento da produtividade.

menor custo por impressão

Mais econômica para operar do que outros modelos no
mercado, a SCX-5835FN acrescenta mais valor ao seu
negócio. Pense na economia que você vai ter com um custo
de impressão menor do que você já teve. A garantia de
confiança também vai minimizar os custos com desperdícios
que ocorrem tipicamente com atolamentos de papel e outros
mal funcionamentos.

RAM expansível

Aumente a performance de impressão com até 512 MB de
memória para lidar com aqueles documentos com imagens
pesadas. Cada impressão é entregue rapidamente e
suavemente sem gargalos para a sua rede.

soluções para grupos de trabalho

Aproveite a flexibilidade para fazer mais com a SCX-
5835FN. Uma multifuncional inteligente, ela aceita
informações através de escaneamento, e-mail, fax ou
pastas. Os dados podem ser manipulados através de um
processamento completo de OCR, metadados e aplicativos
de terceiros. Compartilhe as informações finalizadas via fax,
impressão, e-mail, FTP e aplicativos com o MS SharePoint,
ou envie-os à uma pasta de um PC através de um grupo de
rede.

interface simplificada

Navegue através de muitas funções com uma interface fácil
de usar. Um guia de Ajuda Geral conveniente pode ser
obtido através da função "Dicas de Uso". Para reduzir
futuras adivinhações, você pode também acessar uma tela
com o fluxo completo do menu e da sua organização.



controle por um toque

Com melhorias no posicionamento, você pode visualizar o
menu inteiro com um olhar. Esse menu inteligente pode
também ser customizado de acordo com suas necessidades
aumentando a eficiência. Em operação, a tela de
informações é simplificada. Quando ocorre um problema,
encontre a solução através de um guia gráfico com
instruções simples.

mínima interferência de barulho

A SCX-5835FN ajuda a criar um ambiente de trabalho
melhor e mais tranquilo, imprimindo silenciosamente a 52 dB
(é mais silenciosa que o modelo da concorrência da mesma
classe), assim, sua mente permanece no seu trabalho.
Menos estresse, mais produtividade - simplesmente o
melhor balanço para o seu negócio.

a conveniência perfeita

Mude o modo como você olha para as multifuncionais e
como você trabalha, com as características surpreendentes
da SCX-5835FN. Uma porta USB de acesso direto torna-a
em um PC auto-funcional para economizar tempo e
esforços, permitindo você imprimir e escanear diretamente
com um dispositivo USB (pen drive). A SCX-5835FN é um
verdadeiro scaner, com um inovador sistema de LED's
brancos que escaneia documentos rápido e com qualidade
comparando com os outros modelos convencionais.

Impressão

Velocidade (Mono) até 33 ppm em A4 (35 ppm em carta)

Tempo de Impressão 8,5 segundos (do modo Standby)

Resolução até 1.200 x 1.200 dpi de saída efetiva

Duplex padrão

Emulação PCL5e, PCL6, PostScript Level 3, PDF 1.4 e TIFF

Cópia

Tempo de Saída da Primeira Impressão
(Mono)

vidro: menos de 9,5 segundos (do modo Standby), DADF: menos de 11,5 segundos (do
modo Standby)

Multi cópia 1 ~ 999 páginas

Taxa de Zoom 25 ~ 400% (vidro), 25 ~ 200% (ADF)

Cópia Duplex padrão



Especificações de Cópia cópia ID, 2-up, 4-up, poster, clone, agrupada, auto-ajustada, livro, deslocamento de
margem, capas, transparências, livreto, salvar para arquivo, apagamento de borda,
apagamento central do livro, numeração de página, impressão de data e hora,
impressão do

Resolução até 1.200 x 1.200 dpi de saída efetiva

Velocidade até 33 ppm em A4 (35 ppm em carta)

Scanner

Compatibilidade padrão TWAIN , padrão WIA

Método CCD colorido

Resolução (ótica) até 600 x 600 dpi

Resolução (aumento) até 4.800 x 4.800 dpi

Scanner para PC, e-mail, memória USB, FTP e SMB

Fax

Compatibilidade PC, e-mail, memória USB, FTP e SMB

Velocidade do modem 33,6 Kbps

Resolução padrão: 203 x 98 dpifino / foto: 203 x 196 dpisuper fino: 300 x 300 dpicolorido: até 200 x
200 dpi

Memória backup em HD (receber: aprox. 2.000 páginas, enviar: aprox. 500 páginas)

Dial automático discagem rápida: 200 posições

Especificações fax discagem no gancho, rediscagem automática, rediscagem do último número, redução
automática, multi-envio, envio com atraso, reencaminhamento (e-mail / fax),
broadcasting até 209 destinos

Manuseio de Papel

Capacidade e Tipo de Entradas bandeja para 500 folhas, bandeja multi-propósito para 50 folhas

Capacidade e Tipo de Saídas 250 folhas face para baixo

Tamanho da mídia 76,2 x 127 mm (3" x 5") ~ 215,9 x 355,6 mm (8.5" x 14")

Tipo de Mídia Comum, Fino, Pesado, Reciclado, Algodão, Transparência, Etiqueta, Cartolina, Bond,
Envelope, Archive, Pré-Impresso, Colorido

Capacidade ADF 50 folhas

Tamanho Documento ADF largura: 142 ~ 216 mm (5,6" ~ 8,5"), comprimento: 148 ~ 356 mm (5,8" ~ 14")

Geral

LCD 7" WVGA (800 x 480) colorido sensível ao toque

Memória/ Armazenagem 256 MB (max. 512 MB) / HD de 80 GB

Compatibilidade OS Windows 2000 / 2003 / 2008 Server / XP / Vista, Various Linux OS, Mac OS X 10,3 ~
10,5, Windows Terminal Services, Citrix Presentation Server (somente compatibilidade),
SAP (somente compatibilidade), USB 2.0 de alta velocidade, Ethernet 10 / 100 BaseTX

Interface menos de 52 dBA (imprimindo), menos de 54 dBA (copiando), menos de 39 dBA
(Standby)



Ciclo de trabalho mensal 80.000 páginas

Dimensões (A x L x P) 50 x 46,5 x 54,7 cm

Peso 23,1 kg

Consumíveis

Rendimento capacidade média do cartucho 10.000 páginas padrão (acompanha cartucho de toner
inicial para 4.000 páginas)(1)

Tipo cartucho

Código do Produto MLT-D208L

Opções bandeja para 500 folhasmemória: 256 MB

bandeja para 500 folhasmemória: 256 MB

Capacidade declarada do cartucho de acordo com ISO / IEC 19752.(1)
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