
tänk dig den perfekta skrivaren;
kompakt med erkänd prestanda

Tänk dig en laserskrivare som är perfekt anpassad för din
verksamhet. Den här kompakta lasern passar in överallt och
den kommer att uppfylla alla dina krav. Samsungs ML-2850
serie har en attraktiv design som passar bra in på kontoret
och ger dig frihet med bekväm produktion på litet utrymme.
Men det finns fler fördelar med denna fullmatade skrivare.
I slutsummeringen har den gett dig en pålitlig och ekonomisk
produktion. Kompakt och pålitlig uppfyller den dina önskemål.
Med Samsungs ML-2850 serie är det inte svårt att tänka sig.
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Samsung ML-2850 serien är framtagen med tanke på ditt företags bästa och för att låta dig arbeta utan uppe-
håll. Den ger dig den högsta månadskapaciteten i sin klass, hög tonerkapacitet med Toner Save-funktionen
och stor papperskapacitet.

tänk dig fördelen med hög
prestandaKomponenter

Kontrollpanelens
komponenter

Avancerad design för det moderna kontoret

Hur skulle din verksamhet se ut med en liten tyst laserskrivare
som kan användas överallt? Samsungs ML-2850 serie kan
ställas där den passar dig; på ditt skrivbord eller i ett hörn på
kontoret, och den har en snygg design som inte behöver göm-
mas undan. Världens minsta laserskrivare med inbyggd duplex
är bara 364x369x209,6 mm. Se framför dig alla platser
som denna lilla kompakta laser skulle kunna få plats på. Och
tänk dig vad den attraktiva designen kommer att tillföra hel-
hetsintrycket på kontoret.

Pålitlig laser som höjer din produktion

Ekonomisk laser som även är enkel att använda

Skulle en laserskrivare som är så enkel att använda och så
ekonomisk förenkla för din verksamhet? Samsungs ML-2850
serie är designad med en tydlig LED-panel med enknapps-
kommandon som alla snabbt kan lära sig. Duplexutskriften
är riktigt enkel att använda och sparar både tid och papper.
Och besparingarna stannar inte där. Den här laserskrivaren är
mycket ekonomisk ur alla synvinklar och har låg kostnad
per sida. För att summera fördelarna så sparar Samsungs
ML-2850 serie både tid och pengar åt din verksamhet.

1. Utmatningsfack 2. Kontrollpanel 3. Frontlucka
4. Manuell pappersmatning 5. Papperskassett
6. Papperskassett 2, tillbehör 7. Pappersnivåmätare

1. Larm LED 2. På LED 3. Avbryt
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Hur mycket skulle du kunna uträtta med en högproduktiv laser-
skrivare som både är snabb och pålitlig? Med400MHz proces-
sor och en utskriftshastighet på upp till 28 A4 per minut
kommer produktionen inte att tappa fart ens när du skriver ut
omfattande dokument. Och med en extra papperskassett
behöver du inte fylla på papper så ofta. Bäst av allt, Samsungs
ML-2850 serie har en kapacitet på upp till 30.000 A4 per
månad. Med de här möjligheterna kommer din verksamhet att
kunna uträtta mer än du någonsin trodde.

Svartvit Laserskrivare

ML2850D_2851ND Leaflet_se.qxd:ML-3470N Leaflet.qxd  07-11-27  16.32  Sida 3



Många utskriftsfunktioner

Duplexutskrifter: Öka effektiviteten med automatisk
dubbelsidig utskrift – en finess som är standard på ML-2850
serien. Med ett enkelt knapptryck gör du dina dubbelsidiga
dokument och väljer hur du vill skriva ut dem, exempelvis med
lång- eller kortsida. Med duplexutskrifter sparar du papper
vilket ger tunnare dokumentbuntar som både tar mindre plats
att lagra och väger mindre.

Klonade utskrifter: Skriv ut flera kopior av ett dokument
eller ett foto på en A4-sida. Du behöver varken klippa och
klistra eller skriva ut flera gånger. Med klonade utskrifter kan
du skriva ut upp till 16 bilder på en och samma sida i precis
den storlek du önskar.

Bookletutskrift: Med ML-2850 serien kan du enkelt och
effektivt göra bookletutskrifter.

Affischutskrift: Skapa en stor affisch med affischutskrift.
Du kan utgå från vilket format som helst och skriva ut en pro-
portionerlig affisch i valfri storlek. Utskrifterna skrivs ut över
flera sidor och sätts samman kant i kant så att motivet blir
perfekt.

tänk dig ett effektivt nätverk

Administrationsverktyg för nätverket

SyncThruTM Web Admin Service
Det webbaserade administrationsverktyget SyncThru™ Web
Admin Service är ett verktyg som gör att du exempelvis kan
konfigurera skrivaren, kontrollera driften, få larm när eventuella
fel uppstår och ändra inställningar utan att lämna ditt
skrivbord.

SyncThruTM Web Service
Öka produktiviteten med SyncThru™ Web Service. Det här
användarvänliga konfigureringsverktyget kräver ingen installa-
tion utan används via webbläsaren. Administratören kan göra
förändringar i nätverket och i enskilda skrivares inställningar,
uppdatera programvaror och övervaka statusen hos nätverkets
skrivare.

Långsida Kortsida

2 sidor 4 sidor 6 sidor 9 sidor 16 sidor

1 42 3
Vik här

A4

Nätverksutskrifter
ML-2851ND kan enkelt anslutas till ditt nätverk på kontoret
tack vare inbyggt Ethernet som kopplas direkt till nätverket.
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ML-2850D ML-2851ND

Utskriftshastighet*

Tid till första utskrift

Upplösning

Emulering

Duplex

Inmatningskapacitet och typ

Utmatningskapacitet och typ

Mediastorlek

Specialmedia

Processor

Systemminne

Operativsystem

Gränssnitt

Ljudnivå**

Månadskapacitet

Storlek (BxDxH)

Vikt

Garanti

Typ

Toner

Modellkod

Papperskassett för 250 ark

Besök www.samsung.se för nedladdning av de senaste drivrutinerna.
* Utskriftshastigheten påverkas av operativsystem, datorns prestanda, anslutningsmetod, storlek på pappersmedia och dokumentets komplexitet.
** Sound Pressure Level, ISO7779

Design och tekniska data kan ändras utan föregående meddelande.
Varumärket som tillhör andra företag och som nämns i denna

publikation är endast i identifieringssyfte och erkännes.

Återförsäljare

2007. 11

Förbrukning En kassett

Standard: Upp till 2.000 sidor standardsidor

Högkapacitetstoner: Upp till 5.000 standardsidor***

ML-D2850A/ELS, ML-D2850B/ELS

Tillbehör

Tonerkassett
ML-D2850A/ELS

Tonerkassett
ML-D2850B/ELS

Extra papperskassett
ML-S2850A

Tonerkassetförpackning

Specifikationer

Förbrukning & tillbehör

Upp till 28 A4 per minut

Mindre än 8.5 sekunder

Upp till 1.200 x 1.200 dpi effektiv

PostScript3, PCL6, SPL, IBM ProPrinter, EPSON

Inbyggd

250 arks papperskassett (80 g/m2), 1 arks flerfunktionsfack (80 g/m2)

150 arks (75 g/m2) (text ned)

76 x 127 mm – 216 x 356 mm

OH-film, kuvert, etiketter, vykort, tjockare papper

Samsung 400 MHz

32 MB

Windows 2000/XP (32/64bits) /Vista (32/64bits) /2003 Server (32/64bits)

Various Linux OS: Red Hat 8-9, Fedora Core 1-4, Mandrake 9.2-10.1, SuSE 8.2 – 9.2, Mac OS 8.6 – 9.2, 10.1 – 10.4

Höghastighets USB 2.0 Höghastighets USB 2.0, Ethernet 10/100 Base TX

Lägre än 50 dBA (utskrift)

Lägre än 26 dBA (redoläge)

Upp till 30.000 sidor

364 x 369 x 209,6 mm

8,8 kg

2 år service, inskick

Utskrifter

Pappershantering

Allmänt

*** Beräknad tonerförbrukning enligt ISO/IEC 19752
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