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Samsung представя SCX-3400– серия бързи
мултифункционални лазерни принтери

и рентабилни

за малкия и среден бизнес
Многофункционалните модели превъзхождат конкурентите с интелигентни
екологични характеристики и предлагат намаляване на разходите

Samsung Electronics,световен лидер в сектора на дигиталните медии и цифровите
технологии, официално представи седем нововъведения към продуктовата линия от
мултифункционални принтери. Мултифункционалните устройства от серията
SCX-3400осигуряват максимално улеснено и сигурно печатане, сканиране, копиране и
изпращане на факсове. Устройствата са насочени към малкия и средния бизнес и
предлагат бързи скорости на принтиране и решения за намаляване на разходите.

„
Все повече нараства нуждата на малкия и средния бизнес от мултифункционални
принтери, които предлагат намаляване на разходите и използваните консумативи. Чрез
разширяването на портфолиото ни от подобни модели със серията многофункционални
устройства SCX-3400се стремим да отговорим на тези изисквания”, коментира Кюхо Юм,
старши вицепрезидент на дивизията IT Solutions Businessкъм Samsung Electronics.
„Серията SCX-3400 предлага подобрена функционалност по рентабилен начин, което
прави моделите подходящи за малки и гъвкави бизнес структури”, допълва още г-н Юм.

Лесно управление и контрол върху разходите

Серията SCX-3400е разработена, за да бъде икономично и екологично ефективна.
Бутонът One Touch Ecoпозволява на мултифункционалните принтери да работят в
еко-режим, който спестява енергия, мастило и хартия, а с това се намаляват и офисните
разходи.

Наред с това, моделите SCX-3400разполагат с технологията Easy Eco Driverна Samsung,
която позволява ръчното настройване и управление на печатането. Така например, в
менюто Eco driver tab, потребителите могат да премахнат ненужния текст или
изображения от документа, без да променят оригиналния файл, за да бъде печатането
максимално ефективно и да се спестят средства. Устройствата предлагат и
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възможността за принтиране на до 8 слайда от презентации върху една страница.
Функцията ResultsSimulatorпредставя очакваните резултати от намаляването на
въглеродните емисии и употребата на енергия, хартия и мастило за печатането на
документите, според предварително зададените настройки. Чрез промяна на конкретни
параметри потребителите могат да видят очакваното редуциране на разходите и
въздействието върху околната среда, както и да следят промените, които ще окажат
избраните от тях настройки.

Устройствата от серията SCX-3400предлагат функцията Easy Printer Managerна
Samsung, с помощта на която могат да се следят в реално време параметрите на
потреблението на мултифункционалните принтери, както и статистиките за
поддръжката им. Моделите разполагат с програма за интегрирано управление, което
позволява на потребителите да наблюдават работата на другите многофункционални
устройства на Samsungв мрежата. Това решение за мониторинг дава възможност и за
дистанционен контрол върху моделите, което е важен фактор за оптималната работа в
офиса.

Без ограничения за безжичното принтиране

Тъй като нуждата от мобилно печатане в съвременното бизнес ежедневие е все
по-осезаема, мрежовите модели (SCX-3400W/3405W/3405FW) позволяват на
потребителите да достигат и разпечатват файлове и документи от всяко мобилно
устройство с инсталирано приложение MobilePrintна Samsung. Докато
конвенционалният PIN метод за работа в безжична мрежа изисква процедура в 10
стъпки, wirelessнастройките на Samsung„само с едно докосване” дават възможност за
връзка с мултифункционалния принтер през рутер за по-малко от 2 минути.

Функцията Wi-Fi Direct позволява директно свързване на моделите с други мобилни
устройства, които разполагат с тази технология, без да се налага използването на
сложни процеси за допълнително настройване.
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Нуждата от бързина

Серията SCX-3400 на Samsung осигурява ключовото за мултифункционалните принтери
високо ниво на бърза и надеждна работа. Устройствата работят с процесор с тактова
честота от 433 MHzи разполагат с до 128 MBпамет, което им позволява да печатат до 20
страници с формат A4 в минута.

Поддръжката на широк набор от удобни за потребителите функции прави сканирането
лесно и ефикасно. Моделите SCX-3400F, SCX-3405F иSCX-3405FWразполагат с факс
свързаност, подпомагана от функциите Fax-to-PC иPC-to-Fax.

Спецификации

Функции

Print, Scan, Copy

Цвят на дизайна

Navy Grey

Скорост на принтиране
(A4)

FPOT

Ready

Print, Scan, Copy

Print, Scan,

/Cream White

Cream White

20ppm

20ppm

По-малко от8.5 секунди По-малко от8.5
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Sleep

По-малко от15 секунди

По-малко от15 секунди

По-малко от15

Процесор

433 MHz

433 MHz

433 MHz

Памет

64 MB

64 MB

64 MB

Emulation

SPL

SPL

SPL

Интерфейс

Hi-Speed USB 2.0

Hi-Speed USB 2.0

Специални фукции

Print Screen

Да

Не

WPS

Не

Да

Не

Капацитет

Входящ

150 л. в контейнера

150 л. в контей

Изходящ

100 л.

100 л.

100 л.

ADF

-

-

40л.

Размери (в милиметри) 389x274x249

389x274x249

475x293x296

Тегло

6,7кг.

8,2кг.

6,7кг.

802.11 b/g/n Wi-Fi

* Фабрични опции
За Samsung Electronics
С консолидирани
продажби от 135.8 милиарда щатски долара за 2010 г., Samsung Electronics Co, Ltd е
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световен лидер при полупроводниковите и телекомуникационни технологии, както и при
технологии в областта на дигиталните медии и дигиталната конвергенция.
Разполагайки с приблизително 190,500 служители, работещи към 206 офиса в 68
държави, компанията се състои от осем независимо управлявани бизнес единици:
Визуален дисплей, Мобилни комуникации, Телекомуникационни системи, Дигитални
уреди, ИТ решения, Digital Imaging, Полупроводници и LCD. Призната за една от
най-бързоразвиващите се световни марки, Samsung Electronics е водещ производител на
цифрови телевизори, чипове памет, мобилни телефони и LCD монитори.
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