CLX-6260FD / 6260FR / 6260FW

Impressora Multifuncional a Laser Colorida
Para todas as empresas
Especificações

Código do Modelo

Samsung CLX-6260FD

Samsung CLX-6260FR

Samsung CLX-6260FW

Impressão, Cópia, Digitalização e Fax

Impressão, Cópia, Digitalização e Fax

Impressão, Cópia, Digitalização e Fax

N/D

Embutido

Embutido

50 folhas (ADF) / 20 folhas (Envelope)

50 folhas (RADF) / 20 folhas (Envelope)

50 folhas (RADF) / 20 folhas (Envelope)

LCD de 4 Linhas

LCD de 4 Linhas

LCD de 4,3 polegadas

N/D

N/D

Rede sem Fios IEEE 802. b/g/n

Função
4 em 1
Cópia em Frente e Verso
Capacidade (ADF/Envelope)

Geral
Monitor:
Rede sem Fios
Armazenamento

N/D

N/D

Cartão SD

Consumo de Energia

450 W (Imprimindo) / 16 W (Em espera) / 1 W (Hibernação)

450 W (Imprimindo) / 16 W (Em espera) / 1 W (Hibernação)

450 W (Imprimindo) / 18 W (Em espera) / 2,4 W (Hibernação)

Dimensões (L x P x A)

420 x 452,5 x 476,8 mm (16,5" x 17,8" x 18,8")

469 x 452,5 x 504,3 mm (18,5" x 17,8" x 19,9")

Sobre a Samsung Electronics
A Samsung Electronics Co., Ltd. é uma líder global em
semicondutores, telecomunicações, mídia digital e tecnologias
de convergência digital.
A Samsung Electronics produz Televisores, chips de memória,
telefones móveis, monitores, computadores e aparelhos
domésticos. Empregando mais de 150.000 pessoas em 134
escritórios em 62 países, os negócios da Samsung Electronics
incluem Mídia Digital, LCD, Semicondutores, Telecomunicações e
Aparelhos Digitais.

Copyright © 2012 Samsung Electronics Co. Ltd. Todos os direitos reservados.
Samsung é uma marca registrada da Samsung Electronics Co. Ltd. As
especificações e desenhos estão sujeitos a mudança sem aviso. Os pesos e
medidas não métricos são aproximados. Todos os dados foram considerados
corretos no momento da criação. A Samsung não é responsável por erros ou
omissões. Todos os nomes de marcas, produtos, serviços e logotipos são marcas
registradas e/ou marcas comerciais registradas de seus respectivos proprietários
e são aqui reconhecidos e confirmados.
Contato:
Web: www.samsung.com
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A cor verdadeira à velocidade da luz.

O desempenho eficiente proporciona a você
a velocidade que você precisa

Impressão colorida Rápida e Econômica
As empresas de hoje precisam saber que podem
produzir um alto nível de impressões rapidamente
e de uma forma efetiva em termos de custos.
A CLX-6260FD / 6260FR / 6260FW não só fornece qualidade
de cor brilhante, mas pode digitalizar, copiar e enviar fax como
uma comodidade extra. Além disso, uma rápida CPU Dupla,
suporte à rede gigabit e a tecnologia de fusão instantânea
asseguram velocidade aprimorada e menos tempo de espera.

Uma CPU Dupla rápida,
memória impressionante
e a tecnologia de fusão
instantânea traz para você
velocidades de saída
incríveis e níveis elevados
de produtividade.

Cartuchos de toner de alto
rendimento que necessitam de
menos substituições, consumo
de energia reduzido e custo
baixo por página tornam a
CLX-6260FD / 6260FR /
6260FW uma solução
realmente econômica.

Segundo Alimentador Cassete
•

Capacidade de 520 folhas
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Ainda assim, o que a diferencia economicamente é uma
gama de recursos econômicos e inovadores, tais como o
toner de alto rendimento, o baixo consumo de energia e
as configurações Ecológicas.
Isto torna esta impressora de grupos de trabalho médios
tão consciente em termos de custos quanto podem.

Com o seu painel de toque colorido
de 4,3" e ferramentas de suporte
de software inteligentes a operação
do dispositivo torna-se fácil. Um
conceito de produto que o ajuda a
dedicar mais tempo ao seu trabalho.
(Somente a CLX-6260FW)

Porta USB Direta

Operação do hardware
simplificada e ferramentas
de software inteligentes que
ajudam você a gerenciar a sua
impressora e documentos mais
eficientemente.
Os recursos incluem a impressão
confidencial e a conectividade
de rede por fios (CLX-6260FD/
6260FR) e sem fios (CLX-6260FW)
padrão.

Alto desempenho de impressão

Manuseio flexível do papel

Qualquer que seja o tamanho da sua tarefa de impressão, a CLX6260FD / 6260FR / 6260FW brilhará com um impressionante
Tempo para Entrega da Primeira Impressão de 17 segundos e
uma velocidade de 24 páginas por minuto depois disso. Isto
significa que você pode se concentrar no que é realmente
importante ao invés de esperar pelas suas impressões.

Se você desejar imprimir ou copiar em uma gramatura maior de
papel, você pode. Gramaturas de até 220g/m2 são manuseadas
com facilidade através da bandeja multifuncional de 50 páginas
bem como o cassete padrão de 250 páginas. Além disso, com o
segundo cassete opcional de 520 folhas você pode aumentar a
sua capacidade de entrada de papel total para 820 folhas. Desta
forma você pode também usar até três tipos de mídia diferentes
sem a necessidade de gastar tempo trocando o papel.

Mais potência, produtividade mais alta
Alguns dias parece que a impressão nunca acaba. Com a CPU
Dupla de 533 MHz da CLX-6260FD / 6260FR / 6260FW e a
memória padrão de 512 MB (expansível até 1 GB) você pode
ter certeza que esta impressora dará conta de toda a carga de
trabalho que o seu grupo de trabalho precisa.

Você pode aumentar a sua produtividade mais ainda com o
alimentador de documentos de 50 páginas que pode processar
tanto documentos de apenas um lado como documentos em
frente e verso automaticamente.

Mais rápida com a fusão instantânea

Rolete anti-atolamento

Com a tecnologia de fusão instantânea, o seu dispositivo pode
começar a imprimir os documentos sem atraso. O resultado é
uma Tempo para a Primeira Impressão de 17 segundos, mesmo
à partir do modo de hibernação. Além disso, como não há necessidade de aquecer completamente a máquina antes, menos
energia é necessária para a fusão. O que economiza dinheiro e
o meio ambiente.

O rolete de fricção anti-atolamento exclusivo da Samsung minimiza o risco de falha de alimentação e atolamentos de papel.
Isto permite o manuseio de gramaturas maiores de papel, incluindo cartões, até 220 g/m2 pela bandeja cassete padrão.

Transmissão rápida dos dados e integração simples

Impulsione a sua produção com o processamento da impressão mais recente da Samsung.

A tecnologia Ethernet Gigabit Aprimorada permite que você
aproveite a transmissão mais rápida dos dados de impressão
através da sua rede. Além disso com a emulação embutida para
PCL6/5e, PostScript3 e PDF a CLX-6260FD / 6260FR / 6260FW
se adapta a empresas com uma larga gama de requisitos de
software e rede.
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Destaque com resultados coloridos reais

Agora todos os grupos de trabalho podem
aproveitar a impressão colorida real
Qualquer que seja o tamanho da sua equipe e o quanto é
atarefado, você pode contar com a CLX-6260FD / 6260FR /
6260FW para fornecer constantemente impressões coloridas
profissionais e de qualidade.

Custo de propriedade mais baixo economiza dinheiro,
o cuidado com a Ecologia ajuda a proteger o planeta

Toner polimerizado
Nosso toner polimerizado recentemente desenvolvido possui
partículas menores e mais uniformes do que toner convencional.
Os seus impressos terão linhas nítidas e detalhes mais vívidos,
além de eliminar a curvatura do papel. Além disso, o seu
conteúdo de cera mais alto aprimora o brilho da imagem e
melhora a durabilidade evitando o desbotamento indesejado.
Convencional
Partículas de toner irregulares,
variadas e não uniformes

Desfrute de impressões de qualidade

Samsung
Partículas de toner esféricas,
pequenas e uniformes

A Tecnologia ReCP (Rendering Engine for Clean Page) exclusiva
da Samsung e os 9600 x 600 dpi efetivos aprimora a qualidade
e a vitalidade geral das suas impressões coloridas, assegurando
que cada impressão seja perfeita. Ela enfatiza automaticamente o
foco tanto nos gráficos como nos textos, enquanto que os objetos
sólidos são sobrepostos para eliminar lacunas em branco.
Sensor de 1 Linha

Samsung
Captura do Colorido

Redução do Colorido
Composto

Veja os detalhes extras em imagens extremamente nítidas
Não abra mão da sua qualidade de impressão. A CLX-6260FD /
6260FR / 6260FW tem 600 x 600 dpi à sua disposição, que
pode ser mais aprimorada para impressionantes 9.600 x 600 dpi
variando o tamanho e a posição dos pontos. Ideal para fornecer
a impressão de cada bit de detalhe.

Baixo custo, baixo impacto no mundo

Economize dinheiro com o modo Eco

Economizar toner, papel e energia com facilidade - isto é bom
para o meio ambiente e é bom para os lucros do seu negócio.
Economia e impressão colorida com cores vibrantes estão de
mãos dadas com a CLX-6260FD / 6260FR / 6260FW.

Todas as empresas vêem a necessidade de cortar custos sempre que possível. Com o botão de um toque Eco e o Driver Eco
inteligente isto é mais fácil do que nunca. Imprimir mais em uma
página com o N-up e a funcionalidade duplex, mudar para o
modo de economia de toner, omitir páginas em branco ou imprimir em escala de cinza ao invés de full color. Com o simulador
de resultados você pode ver até o quanto de CO2, energia e
papel você economizou.

Rendimento extra alto significa custos extra baixos
Aproveite os impressos com colorido profissional enquanto
mantém o controle completo do seu custo de propriedade
total. Nossos cartuchos de rendimento mais alto especialmente
desenvolvidos significam mais tempo entre trocas e menos
despesas com cada impressão. (Rendimento do cartucho de
toner preto: 6.000 páginas padrão, rendimento do cartuchos de
toner Amarelo/Magenta/Cíano: 3.500 páginas padrão)

Corte custos com a impressão e cópia duplex
Com o recurso duplex integrado, economizar papel nunca foi tão
fácil. Isto é porque o papel é invertido automaticamente de modo
que pode ser impresso em ambos lados. Isto pode significar uma
incrível economia de até 50% no seu consumo de papel.

Baixo consumo de energia
Não obstante a sua expressiva lista de recursos e funções, a CLX-6260FD / 6260FR / 6260FW consome menos energia que a
maioria dos outros modelos. O seu inovador toner polimerizado
requer temperaturas de fusão mais baixas, a tecnologia de fusão instantânea economiza o tempo de aquecimento antes da
primeira impressão e a nossa nova CPU Dupla torna-a um dos
dispositivos mais verde hoje disponível.

Aprimoramento das Bordas

De-Screening

Economize até 50% do seu consumo de papel
com a impressão em frente e verso automática

Tecnologia ReCP para imagens e textos com
bordas mais claras e definidas
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O Samsung Eco-Driver ganhou
o Prêmio "Rendimento Excepcional"
de 2012 da Buyers Lab, Inc.
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Samsung Outro Vendedor

533 MHZ
CPU Dupla, IFS

400 MHZ
CPU Única, sem IFS

Um modo simples e rápido de trabalhar
para toda a sua equipe

A impressão colorida profissional
tornada fácil para você
Com a CLX-6260FD / 6260FR / 6260FW você pode elevar todo
o fluxo de trabalho de seu grupo de trabalho com uma grande
quantidade recursos fáceis de usar e engenhosos softwares
economizadores de tempo que ajudam o seu trabalho a se
tornar mais inteligente e rápido.

Painel de operação fácil

Um conceito de produto que ajuda você a
executar e economizar custos

Impressão protegida, confidencial
Se você precisa imprimir dados sensíveis através da sua impressora, pode ficar tranquilo. Você pode agora assegurar que
as tarefas de impressão pessoais permaneçam pessoais. Simplesmente insira uma senha e poderá recuperar uma tarefa de
impressão conforme a sua conveniência, longe de quaisquer
olhos curiosos. Além disso, com o teclado numérico integrado
isto é mais fácil do que nunca!

Especificações
Código do Modelo

Samsung CLX-6260FD

Samsung CLX-6260FR

Samsung CLX-6260FW

Impressão

Velocidade (Monocromática /
Colorida)
Tempo Até a Saída da Primeira
Impressão (Monocromática /
Colorida)
Resolução

Até 24 ppm em tamanho A4 (25 ppm em tamanho Carta)
Até 17/17seg. (desde o status pronta ou hibernação)
Até 9.600 x 600 dpi Saída Efetiva (600 x 600 x 4 bit)

Emulação

PCL5Ce / PCL6C / PS3 / PDF V1.7 / SPL-C (Samsung Printer Language Color)

Duplex

Embutido

Cópia

Com um painel de toque colorido de 4,3” fácil de usar, nunca
foi tão fácil verificar o status de suas tarefas de impressão –
e acessar todos os recursos economizadores de tempo e de
dinheiro confortavelmente.

Velocidade
Tempo Até a Saída da Primeira
Impressão (Monocromática /
Colorida)
Resolução

Até 24 cpm em papel A4 (25 cpm em papel Letter)
Menos de 17 segundos
Até 600 x 600 dpi (Óptica) / Até 1.200 x 1.200 dpi (Aprimorado)

Taxa de Zoom

25 - 400 %

Cópias Múltiplas
Cópia em Frente e Verso

1 - 999 páginas
N/D

Embutida

Recursos de Cópia

Cópia de Identidade, Cópia N-UP, Cópia de Livro, Cópia com Marca D'água, Cópia Combinada

Digitalização
Compatibilidade

Padrão Twain / Padrão WIA

Método

CIS Colorido

Resolução
Digitalização para

Até 1.200 x 1.200 dpi (Óptica) / Até 4.800 x 4.800 dpi (Aprimorado)
USB / Email / SMB / FTP / PC / WSD

FAX

Cômoda impressão USB
Com o conector Direct USB localizado na frente do dispositivo
logo abaixo do painel de operação, você pode imprimir de um
dispositivo USB ou digitalizar para ele, sem a necessidade de
um computador.

Compatibilidade

ITU-T G3

Velocidade do Modem

33,6 Kbps

Torne a vida mais simples com o Easy Document Creator

Resolução

Este útil aplicativo é para ajudar os usuários a digitalizar, compilar e salvar documentos em múltiplos formatos, incluindo .epub.
Estes documentos podem então ser compartilhados através de
sites de redes sociais ou fax. Ideal se você está compartilhando
lembretes de uma reunião importante.

Recursos de Fax

Obtenha o resultado certo antes de imprimir

As trocas do tones são feitas com facilidade com uma gaveta
deslizante de carregamento pelo topo. Além disso, com o alto
rendimento dos cartuchos de toner tudo em um, você economiza não só tempo, mas dinheiro.

O Easy Colour Manager da Samsung permite que você ajuste o
equilíbrio da cor, a saturação, o brilho ou o contraste de qualquer
imagem antes da impressão. Perfeito para sempre adequar as
cores exatas do logotipo da sua empresa.

A conectividade sem fios tornada simples (Somente a CLX-6260FW)
Simplesmente dê um toque no botão WiFi Protected Setup
(WPS) e a sua CLX-6260FW conectar-se-a rápida e com segurança à sua rede sem fios.

Impressão móvel fácil
Com o Samsung Mobile Print App, você pode imprimir os seus
documentos, desenhos e apresentações diretamente do seu
dispositivo móvel Android, iOS ou Windows Phone 7 com facilidade.
(Para a CLX-6260FD/6260FR, é necessário estar conectado a
um AP sem fios ou roteador para impressão móvel).
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Elimine a tensão do gerenciamento da impressão
Para um máximo controle, o Easy Printer Manager permite que
você gerencie os seus dispositivos de um único local. Verifique
o status do dispositivo e do toner, encomende toner, mude configurações do dispositivo ou configure alarmes – mesmo através
de e-mail.

6 MB
Envio Múltiplo / Envio Programado / Recebimento Seguro / Encaminhamento de Fax

Manuseio do Papel

Capacidade e Tipos (Entrada /
Saída)
Tamanho da Mídia

250 folhas Bandeja Cassete Padrão (Máximo 820 Folhas) (Entrada) / 150 folhas com a Face para Baixo (Saída)
A4 / Carta/ Legal / Oficio / Fólio / JIS B5 / ISO B5 / Executivo / A5 / Statement / A6 / Index Card Stock / Cartão Postal / Envelope Monarch /
Envelope No-10 / Envelope DL / Envelope C5 / Envelope C6 / Envelope No 9 / Personalizado [76 x 127 mm (3,0" x 5,0") ~ 216 x 356 mm (8,5" x 14")]
Papel Comum / Papel Fino / Papel Grosso / Cartão / Papel mais Grosso / Perfurado / Transparência / Pré-impresso /
Timbrado / Reciclado / Arquivo / Bond / Etiqueta / Envelope / Algodão / Colorido / Brilhoso

Tipos de Mídia
Capacidade (ADF / Envelope)

Substituição fácil do toner

Até 300 x 300 dpi

Memória

50 folhas (ADF) / 20 folhas (Envelope)

50 folhas (RADF) / 20 folhas (Envelope)

Tamanho do Documento no ADF

50 folhas (RADF) / 20 folhas (Envelope)

142 x 148 mm (5,6" x 5,8") ~ 216 x 356 mm (8,5" x 14")

Geral
Processador
Monitor:
Interface

CPU Dupla (Principal: 533 MHz / Secundária: ARM9 150MHz)
LCD de 4 Linhas

LCD de 4 Linhas

LCD de 4,3 polegadas
High-Speed USB 2.0, Ethernet 10/1000 Base-TX,
Rede sem Fios IEEE 802,11. b/g/n

High-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Base-TX

Nível de Ruído

Menos de 52 dBA (Imprimindo) / Menos de 54 dBA (Copiando) / Menos de 32 dBA (Em espera)

Memória / Armazenamento
Compatibilidade de Sistema
Operacional
Ciclo de Trabalho Mensal:

512 MB (Máx. 1024 MB)

Dimensões (L x P x A)
Peso
Consumo de Energia

512 MB (Máx. 1024 MB) / Cartão SD

Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.4 - 10.8, Diversos Linux / Unix
60.000 Imagens
420 x 452,5 x 476,8 mm (16,5" x 17,8" x 18,8")

469 x 452,5 x 504,3 mm (18,5" x 17,8" x 19,9")

24,8 kg (54,68 lbs.)

26,7 kg (58,86 lbs.)

450 W (Imprimindo) / 16 W (Em espera) / 1 W (Hibernação)

Cartucho de Toner Preto
Cartucho de Toner Amarelo/Magenta/
Cíano
Cinta de Transferência
Recipiente de Resíduos de Toner

Rendimento do Cartucho de Toner Preto: 2.000 Páginas Padrão (Despachada com Cartucho de Toner Inicial com 2.000 Páginas),
Rendimento do Cartucho de Toner Alto: 6.000 Páginas Padrão *Valor do Rendimento Declarado de acordo com a ISO/IEC 19798
Rendimento do Cartucho de Toner Padrão: 1.500 Páginas Padrão (Despachada com Cartucho de Toner Inicial com 1.500 Páginas),
Rendimento do Cartucho de Toner Alto: 3.500 Páginas Padrão *Valor do Rendimento Declarado de acordo com a ISO/IEC 19798
Aprox. 100.000 Páginas
Aproximadamente 14.000 Páginas (Monocromática), 3.500 Páginas (Colorida)

Opção

Proteja seus documentos sensíveis com o recurso de impressão confidencial fácil de usar

450 W (Imprimindo) / 18 W (Em espera) / 2,4 W (Hibernação)

Consumíveis

Opções
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Cassete de 520 folhas / Conector Paralelo IEEE 1284B / Memória de 1 GB

