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ARBETA EFFEKTIVARE MED  
SMARTA SKRIVARFUNKTIONER

Ta affärsverksamheten till nya höjder med smarta utskrifter

ARBETA SMARTARE MED  
INTELLIGENTA TOUCHFUNKTIONER

Upptäck SMART-utskrifter, lika enkelt som en tablet 

SAMSUNG.
PRINTING INNOVATION.

Allt fler företag tillåter numera BYOD (Bring Your Own Device) för 
att låta anställda använda sina egna nätverksanslutna enheter på 
arbetsplatsen. Detta har lett till ökad effektivitet och produktivitet 
hos anställda som ständigt är uppkopplade och använder smart 
teknik i form av smarttelefoner och molntjänster. 

Företag vill nu kunna tillämpa smart teknik på all digital 
kontorsutrustning för att uppnå samma intuitivitet och flexibilitet. 
Skrivare är inte något undantag. Från skanning till utskrift, 
förväntas skrivare ha samma smarta funktioner som tekniskt 
avancerade mobila enheter. Företag söker smarta skrivarlösningar 
som är lätta att sköta men samtidigt erbjuder hög prestanda till en 
lägre kostnad. 

Samsungs nya multifunktionella A3-färgskrivare (MFP) SMART 
MultiXpress X4300LX / X4250 LX / X4220RX erbjuder smarta 
funktioner som låter användarna arbeta snabbare och effektivare 
tack vare intuitiva och lättanvända kontroller. Med dessa 
funktioner kan dessa skrivare tillgodose behoven hos företag  
som har stora utskriftsvolymer. 
 

Samsung SMART MultiXpress:

Bredare användningsområde med oberoende funktioner 
och expansionsmöjligheter

Gränssnittet erbjuder även Real Preview-funktionen för standard-
funktioner som t.ex kopiering, sändning och box. Du kan öka 
användbarheten med den inbyggda webbläsaren för att snabbt 
skriva ut innehåll, som t.ex. kartor, bilder e-post etc utan en PC. 

Det är dessutom möjligt att lägga till andra praktiska funktioner 
som kan laddas ner från Samsungs appbutik för skrivarutrustning.

Dokument- 
miniatyrer

Real Preview

Direkt 
webbåtkomst

SMART användning

X4300LX
(30 ppm)

X4250LX 
(25 ppm)

X4220RX 
(22 ppm)

Snabbutskrift

10,1" 
Touch & Slide-gränssnitt på 

10,1" touchskärm

Praktiska 
applikationer & 

widgets
Samsung
SMART UX Center
powered by Android™

Skapa skräddarsydda appar och gränssnitt direkt

Administratörer kan skapa anpassade snabbappar direkt på 
enheterna. Reagerar snabbt på olika användares önskemål med 
ett klick genom att anpassa gränssnittet på under en minut.

Anpassa gränssnittet via My Page

Skräddarsy gränssnittet genom att ordna och administrera 
miljön per användare med My Page. Anpassa helt enkelt My 
Page-inställningarna och Quick-menyn för varje användare för 
att styra åtkomstbehörigheter och få en översikt över individuell 
användning. 

SMART hantering

Anpassning av gränssnitt (My Page) Genvägar till anpassade appar 
(konfiguration av gränssnitt)

Använd förinstallerade appar och widgets

Utskriftsapparna är fabriksinstallerade, bland annat kopiering, 
skanning/sändning, box, jobbstatus, räkneverk, inställningar, 
sammanställ jobb, adressbok och hjälp, som ger användarna 
tillgång till alla grundläggande funktioner. Det finns även 
anpassningsbara widgets för att skapa genvägar till vanliga 
funktioner med ett tryck på skärmen.

Tryck för att skriva ut, precis som på en tablet

SMART MultiXpress X4300LX / X4250 LX / X4220RX erbjuder 
innovativa funktioner genom Samsung SMART UX Center – det 
första smarta grafiska skrivargränssnittet byggt på Android.  
Detta användarvänliga grafiska gränssnitt erbjuder intuitivitet, 
användbarhet och utbyggbarhet för kompatibilitet med olika 
Android-baserade smarta enheter.

SMART touch



Business Core 
Printing Solutions Fördelar

 
Kan öka dokumentsäkerheten 
och kan minskakostnaderna med 
användarverifiering

Skyddar känslig företagsinformation och 
utrustning mot obehörig användning

Kan öka produktiviteten med 
automatiserade arbetsflöden

Skannar till och skriver ut från molnet 
med smidig och säker åtkomst

Kontrollerar utskriftskostnaderna 
genom att övervaka varje användares 
utskriftsvolymer

För ytterligare skräddarsydda lösningar 
finns ett antal certifierade lösningar 
tillgängliga via Samsungs XOA-plattform. 

SUPERSNABB UTSKRIFT OCH SKANNING  
UTAN AVKALL PÅ KVALITET

KOSTNADSEFFEKTIVA EGENSKAPER FÖR  
LÄGRE DRIFTSKOSTNADER

Skapa den utskriftsmiljö som passar dina behov med 
kostnadseffektiva skräddarsydda lösningar

Samsungs Business Core™ Printing Solutions (BCPS) arbetar lika 

effektivt som du genom att tillhandahålla kostnadseffektiv och säker 

drift av din skrivarpark. Det kan öka produktiviteten samtidigt som 

administrationen blir enklare. Dessa lösningar kräver ingen dedike-

rad server eller särskilda IT-resurser och minskar antalet onödiga 

utskrifter och motsvarande förbrukningsvaror, vilket i sin i sin tur kan 

minska den totala ägandekostnaden (TCO). De viktigaste utskriftslös-

ningarna omfattar:

Samsung orginaltoners 
Företag kan hantera stora utskriftsvolymer och minska arbets-
kostnaderna med seriens högkapacitetstonerkassetter 
och trummor. Tonerkassetterna har en kapacitet på 20 000 
standardsidor i färg och 23 000 för monokroma utskrifter, medan 
trummorna har en kapacitet på 100 000 standardsidor.

Tilläggsfunktionen Samsung Wireless & NFC Printing kan användas 

för att ge stöd åt olika mobila utskriftslösningar med ett tryck på 

skärmen, bland annat:

.  Användarverifiering: Låt behöriga användare skriva ut till en 

multifunktionell Samsung-skrivare med ett tryck på mobilskärmen.

.  Säker utskrift: Gör utskrifter av säkra dokument som sparats i 

skrivarminnet med BCPS genom ett tryck på mobilenhetens skärm.

.  Enkel trådlös konfiguration: Konfigurera trådlös utskrift (IP) 

från mobilenheten utan komplicerade aktiveringssteg med ett 

enkelt tryck på skärmen.

.  Klona enheter: Klona (duplicera) standardfunktioner på en 

multifunktionsmaskin med ett tryck på mobilenhetens skärm.

SAMSUNG.
PRINTING INNOVATION.

Öka produktiviteten med ultrasnabb prestanda

Ultrasnabb skanning

SMART MultiXpress X4300LX / X4250 LX / X4220RX är 
utrustade med Dual-Scan ADF1-teknik som ger ultrasnabb  
skanningshastighet. Dessa multifunktionella system skannar 
upp till 80 enkelsidiga dokument per minut (ipm)2, upp till 100 
dubbelsidiga3 dokument i färg och upp till 1204 dubbelsidiga 
monokroma dokument.

Snabba och effektiva utskrifter

SMART MultiXpress X4300LX / X4250LX / X4220RX har en hög 
utskriftshastighet på 30 sidor per minut (ppm)5. En dual core-
processor på 1 GHz ger den kraft och kapacitet som krävs för att 
snabbt hantera tunga utskrifts- eller kopieringsjobb. Företaget 
får ett snabbare arbetsflöde och blir effektivare med högre 
utskriftshastigheter. 

Utskrifter med högre bildskärpa

Samsungs unika ReCP-teknik (Rendering Engine for Clean Page) 
ger utskrifter i proffsklass med skarp bild. Denna innovativa 
teknik ökar automatiskt skärpan på både text och grafik. 
Och med en upplösning på 1 200 x 1 200 dpi kommer dina 
skannade dokument, utskrifter och ditt företag alltid att göra ett 
professionellt intryck.

1 Dubbelsidig automatisk dokumentmatare finns endast för modellerna X4250LX och X4300LX.
2  80 enkelsidiga bilder per minut (ipm) finns endast på modellerna X4250LX och X4300LX.

  45 enkelsidiga bilder per minut (ipm) finns endast på modellen X4220RX.
3     100 dubbelsidiga bilder per minut i färg finns endast på modellerna X4250LX och X4300LX. 

  18 bilder per minut (ipm) dubbelsidigt finns endast på modellen X4220RX.
4 120 dubbelsidiga bilder per minut monokromt finns endast på modellerna X4250LX och X4300LX.
5 30 ppm finns endast tillgängligt på modellen X4300LX.

  25 ppm finns endast tillgängligt på modellen X4250LX.

  22 ppm finns endast tillgängligt på modellen X4220RX.

Avrastrering

Färgsvällning Kantförbättring

Composite Color Reduction

Se över er totala ägandekostnad genom att använda 
kostnadseffektiva lösningar och rätt förbrukningsvaror.
Skriv ut mer men på ett kostnadseffektivt sätt.

Hög utskriftshastighet
Upp till 30 sidor/minut

Ultrasnabb 
dubbelsidig 
skanning
Upp till 120 ipm

All-i-ett
Wireless

&
NFC (tillval)

Tonerkassett

Trumma (OPC)
Framkallare

Arbeta snabbare, vänta mindre

 
 

Användarverifiering

Säker utskrift

Lätt att 
konfigurera och 

administrera



ANPASSA DIN MULTIFUNKTIONSKRIVARE  
MED EN FLEXIBEL UTSKRIFTSLÖSNING

Skräddarsy din multifunktionskrivare med olika tillbehör

SAMSUNG.
PRINTING INNOVATION.

Konfigurerbara enheter för bättre prestanda

Företag i olika storlekar och branscher kan tillgodose sina specifika behov med konfigurationsmöjligheterna hos SMART MultiXpress 

X4300LX / X4250 LX / X4220RX. Fabriksinstallerade moduler fungerar som grundkomponenter till vilka olika komponenter kan väljas 

tillsammans med olika tillvalsfunktioner.

X4300LX I X4250LX I X4220RX

DSDF (standard)
Dual-scan automatisk
med vändfunktion

• X4300LX / X4250LX

Efterbehandlare

Jobbseparator

Dual Fax-kit

Extra  
nätverkskit

FDI-kit

Fax-kit

• Kapacitet på 550 ark 
•  Häftning av upp till 50 

ark (höger, vänster eller 
mitten)

• Extern utmatningsbricka
• Kapacitet på 125 ark

RADF
Automatisk dokument- 
matare med vändfunktion
• Endast X4220RX

Arbetsbord 
(BYOD)

Arbetsbord

• Kapacitet på 100 ark
•  Dubbelsidig 

dokumentskanning 
•  Papper slut / detektering 

av längd/bredd 

eller

eller

eller

Kassettbank Wireless & NFC som tillvalStativ

• Kapacitet på 1 040 ark 
• Papper slut/formatdetektering 

• IEEE 802.11 b/g/n
• NFC (aktiv typ)

• Underskåp med hjul.

eller

Tekniska finesser som effektiviserar din affärsverksamhet
Allmänna specifikationer

Hastighet 

Processor
Minne
Operatörspanel

Gränssnitt 
Utskriftskapacitet månatlig

Mått (B x D x H)
Vikt

Nätverksprotokoll

Nätverkssäkerhet

Kompatibla  
operativsystem

Strömförbrukning

- X4300LX: 30/30 sidor/minut 
- X4250LX: 25/25 sidor/minut 
- X4220RX: 22/22 sidor/minut
1 GHz Dual Core
2 GB DDR3-minne
10,1 färg-LCD touchpanel (960 x 600)
USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 BaseTX, 
IEEE802.11 b/g/n (tillval)
- X4300LX: 85 000 sidor 
- X4250LX: 73 000 sidor 
- X4220RX: 65 000 sidor
566 x 610 x 1088,5 mm
X4300LX, X4250LX: 80 kg (inkl. DSDF), 
X4220RX: 79 kg (inkl. RADF)

IP-hantering (DHCP, BOOTP, automatisk 
IP, fast IP, statisk IP) / discoveryprotokoll 
(SLP, UPnP, Bonjour, DNS, WINS) / 
skrivarprotokoll (TCP/IP, LPR, IPP, 
WSD) / administrationsprotokoll 
(SNMPv1.2, SNMP3, SMTP, Telnet) / 
skannerprotokoll (SMTP, FTP, SMB, WSD) 
/ säkerhetsprotokoll (SMB, Kerberos, 
LDAP, IPsec, EAP)
SSL/TLS, IP Sec, SNMPv3, protokoll- och 
porthantering, IPv6, IP-/MAC-filtrering, 
stöd för IEEE 802.1x (tillval)

-  Windows: XP (32 / 64 bit) / 2003 Server 
(32 / 64 bit) / Vista (32 / 64 bit) / 2008 
Server (32 / 64 bit) / 7 (32 / 64 bit) / 2008 
Server R2 / Windows 8 (32 / 64 bit) / 
Windows 8.1 (32 / 64 bit) / Windows 
Server 2012 (32 / 64 bit) / Windows 
Server 2012 R2

- Mac OS 10.5 – 10.9 
-  Linux: Red Hat Enterprise Linux 5 / 6, 

Fedora 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 
18 / 19, openSUSE 11.0 / 11.1 / 11.2 / 
11.3 / 11.4 / 12.1 / 12.2 / 12.3, Ubuntu 
10.04 / 10.10 / 11.04 / 11.10 / 12.04 / 
12.10 / 13.04, SUSE Linux Enterprise 
Desktop 10 / 11, Debian 5.0 / 6.0 / 7.0 / 
7.1, Mint 13 / 14 / 15

-  Windows: Sun Solaris 9 / 10 / 11 (x86, 
SPARC), HP-UX 11.0 / 11i v1 / 11i v2 / 
11i v3 (PA-RISC, Itanium), IBM AIX 5.1 / 
5.2 / 5.3 / 5.4 / 6.1 / 7.1 (PowerPC) 

1.5 W (viloläge) / 200 Wh (klarläge) / 
1,2 kWh (max)

Kopiatorspecifikationer

Tid till första kopia 

Upplösning
Förstoring
Antal kopior

- X4300LX: 5,9 / 7,6 s 
- X4250LX: 6,6 / 8,2 s 
- X4220RX: 7,2 / 9 s
Upp till 600 x 600 dpi
25 – 400 %
Upp till 9 999

Kopieringsfunktioner ID-kopia / N-upp / Häfte / Bildrepetering 
/ Autopassning / Bokkopiering 
/ Affischkopia / Vattenstämpel / 
Bildöverlägg / Stämpel / Omslag / Job 
Build / Förhandsgranskning

Pappershantering

Kapacitet och typer

Pappersformat

Papperstyper

Pappersvikter

Dokumentformat för 
automatisk dokument- 
matare
Dokumentmatnings- 
kapacitet

2 180 ark på 80 g/m2

(1 140 ark standard + 1 040 ark med DCF 
som tillval)

-  Manuellt matningsbord: 98 x 148 mm – 
297 x 432 mm 

-  Fack 1: 148.5 x 210 mm – 297 x 354 mm
-  Fack 2: 148,5 x 210 mm – 297 x 432 mm
Standard / tunt / finpapper / hålat / 
förtryckt / återvunnet / tunn kartong / 
brevpapper / tjockt / bomull / färgat / arkiv 
/ tunt bestruket / tjockt / extra tjockt
Fack 1&2 60–220 g/m2 
Manuellt matningsbord: 60–175 g/m2

Ledger / Letter / Legal / Oficio / Folio / A3 
/ A4 / JIS B5 / ISO B5 / Executive / A5 / 
Statement / Egna format
100 ark på 80 g/m2

Skannerspecifikationer

Hastighet

Kompatibilitet

Filformat vid skanning

Upplösning

Skanning till destination

X4300LX, X4250LX: Simplex 80/80 ipm 
(mono/färg), duplex 120/100 ipm (mono/
färg) 
X4220RX: Simplex 45/45 ipm (mono/färg)

TWAIN-skanning via nätverk, Network 
SANE
PDF / kompakt PDF / sökbar PDF / JPEG 
/ XPS / TIFF-S / TIFF-M / TIFF 
600 x 600 dpi (optisk), 4 800 x 4 800 dpi 
(interpolerat)

E-post / FTP / SMB / HDD / USB / WSD / PC

Faxspecifikationer (tillval)

Modemhastighet

Kompatibilitet
Upplösning

Faxfunktioner

Max. linjehastighet

33,6 kbps – 2 400 bps med automatiskt 
hastighetsval
ITU-T G3, Super G3
203 x 98 dpi (std.), 203 x 196 dpi (fin), 
300 x 300 dpi (super- fin), 600 x 600 dpi 
(ultra- fin)

Automatisk återuppringning, nummer-
presentation, säker mottagning, vidare-
befordring av fax till fax / e-post / SMB / 
FTP / box, Job Build, förhandsgranskning, 
dubbla faxlinjer (tillval), osv.
2:a linje

Skrivarspecifikationer

Upplösning
Emulering
Stöd för direktutskrift

Upp till 1 200 x 1 200 dpi
PCL5e / PCL6 / PostScript 3 / PDF 
PRN / PDF / TIFF / JPEG / XPS

Tillbehör

Papperskapacitet
Pappersformat

Pappersvikter
Mått (B x D x H)
Vikt

1 040 ark (520 ark x 2)
148 x 210 mm – 297 x 432 mm
(3.87” x 8.2” - 11.7” x 17”)
60–220 g/m2

566 x 610 x 265 mm
20 kg

Dubbel kassettmatare (SL-PFP502D)

Förbrukningsvaror

Svart tonerkassett
Färgtonerkassett (C/M/Y)
Svart trumma
Färgtrumma (C/M/Y)

23 000 sidor
20 000 sidor
100 000 sidor
100 000 sidor
Uppskattad tonerförbrukning vid 5 % 
täckning 
För bästa prestanda och kapacitet 
rekommenderar vi användning av 
Samsung originaldelar och 
förbrukningsvaror.

Övrigt

Allmänt

Nätverk

Skåp, arbetsbord, manuellt 
matningsbord
Wireless/NFC Kit, extra LAN-kit, FDI-kit, 
Fax-kit, dubbel fax-kit

Papperskapacitet
Pappersformat

Pappersvikter
Mått (B x D x H)
Vikt

125 ark
148 x 98 mm – 297 x 432 mm 
(3.87” x 5.8” - 11.7” x 17”)
60–220 g/m2

395,3 x 380,5 x 96,6 mm
1,5 kg

Jobbseparator (SL-JSP500S)

Utskriftskapacitet

Pappersformat

Pappersvikter

Häftningskapacitet
Mått (B x D x H)
Vikt

550 ark (huvudfack 500, övre 50) på 
80 g/m2

Huvuddel: 98–320 mm x 140–457,2 mm 
(3.85” x 12.6” - 5.5” x 17.8”) 
Överdel: 140–297 x 210–432 mm 
(5.5” x 11.7” - 8.2” x 17”)
Huvuddel: 52–300 g/m2 
Överdel: 52–256 g/m2

50 ark
665 x 491 x 220 mm
15 kg

Inbyggd efterbehandlare (SL-FIN501L)

Konfigurationer & tillval

Samsung multifunktion SMART



I det moderna samhället, är användning av den senaste 
tekniken avgörande för affärsverksamheten och produktiviteten.  
Valet av teknik kan avgöra skillnaden mellan överlevnad och 
ledarskap.

I takt med att våra arbetsplatser blir allt mer digitaliserade och 
arbetsstyrkan blir mer mobil måste även skrivare och kopiatorer 
följa med i utvecklingen.  

Skrivarteknik och funktionalitet ligger i regel ett steg efter det som 
användarna kräver. Och det har heller inte funnits någon leverantör 
som har kunnat tillgodose användarnas önskemål. 

Fram till nu. 

Samsung har utvecklat nya och banbrytande utskriftslösningar som 
kan öka produktiviteten.Samsung har den tekniska expertis som 
krävs för att utveckla och konstruera en skrivare som harmonierar 
med vårt moderna arbetssätt.

Nu finns äntligen skrivarlösningar för den moderna världen. 

Samsung is printing innovation.

För mer information om  
Samsung Printing Solutions, 

gå till www.samsung.com/PrintingInnovation

För mer information om äkta 
Samsung förbrukningsvaror,

gå till www.samsung.com/GenuineSupplies

SAMSUNG.
PRINTING INNOVATION.

Om Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung Electronics Co., Ltd. är en global ledare inom teknik som 
öppnar för nya möjligheter för människor överallt. Genom ständig 
strävan efter innovation och forskning, förändrar vi marknaderna för 
TV, smartphones, tablets, persondatorer, kameror, vitvaror, skrivare, 
LTE-system, medicinsk utrustning, halvledare och LED-lösningar. 
Vi har cirka 286 000 anställda i 80 länder med en årlig omsättning 
på 216,7 miljarder dollar (US). Besök www.samsung.com för mer 
information.

Verkligt värde. Äkta prestanda.
Gör alltid rätt intryck genom att använda Samsung originaltillbehör.

JURIDISK OCH KOMPLETTERANDE INFORMATION

Copyright © 2014 Samsung Electronics Co., Ltd. Med ensamrätt. Samsung, Business Core, SecuThru och SmarThru 
är antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Samsung Electronics Co., Ltd. Specifikationer och 
modeller kan ändras utan föregående meddelande. Icke-metriska vikter och mått är ungefärliga. Alla uppgifter har 
bedömts vara riktiga vid tidpunkten för publicering, Samsung ansvarar inte för felaktigheter eller utelämnanden. Alla 
varu-, produkt- och tjänstenamn och logotyper är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive 
innehavare och erkänns härmed.
 
AirPrint är ett varumärke som tillhör Apple Inc. Android är ett varumärke som tillhör Google Inc. Android-roboten 
är reproducerad eller modifierad från grafik skapad och delad av Google och används i enlighet med villkoren som 
beskrivs i Creative Commons 3.0 Attribution License. Bonjour är ett varumärke som tillhör Apple Inc., registrerat i 
USA och andra länder. IEEE är ett registrerat varumärke som tillhör Institute of Electrical and Electronic Engineers, Inc.

1 Mobila enheter måste ha stöd för NFC.
2 iOS-enheter som använder AirPrint™ kräver ingen app.

Samsung Electronics Co., Ltd.
129 Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 443-742, Korea

www.samsung.com


