
X7600 I X7500 I X7400 SERIES

Samsung A3 Color Multifunction

Offi  ce Transformation. 
Innovated for you.



ARBETSKAPACITET MED
SMART PRINT INNOVATION
Prestera som företag med smarta skrivare

Marknadstrender för A3-skrivare
Färgskrivarmarknaden för A3-skrivare växer, i första hand vad gäller antal sålda enheter inom segmentet 31 - 69 ppm. Vertikala marknader, som 
professionella tjänsteorganisationer, fi nansinstitut, regeringar och public-service-företag utgör en stor marknad, på grund av sin höga genomsnittliga 
månadsvolym (AMPV). 

Dessa vertikala marknader med hög utskriftsvolym har vissa gemensamma krav vid val av multifunktionsskrivare (MFP). Snabba leveranser med 
hög kvalitet är nödvändiga för alla företag, för att de ska kunna öka produktiviteten och visa en professionell bild gentemot sina kunder. Pålitlighet 
är också mycket viktigt för att säkerställa hög produktivitet och eff ektivitet, genom att minimera fel på utrustning och ge snabbt svar vid behov. 
Dessutom är skalbarhet i förhållande till skräddarsydd mjukvara för specifi ka företagsbehov en nyckelfaktor för att lyckas i företagens miljö, som 
hela tiden förändras.
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Flera fördelar med skrivare i X7600serien

Samsungs fl aggskepp A3 multifunktionsskrivare i färg (MFP)

SMART MultiXpress X7600 l X7500 l X7400 Series
Den kraftfulla MFP-serien X7600 är särskilt utformad för att svara på det växande marknadsbehovet för A3-skrivare, med hög prestanda som gör det 
möjligt för företag att arbeta snabbare och eff ektivare. Utrustad med högpresterande funktioner och inbyggd säkerhet kan Samsungs X7600serie av 
MFP:er uppfylla krav från företag som är beroende av högvolymsutskrifter med låg totalkostnad (TCO, total cost of ownership).

SL-X7600GX Series:

X7600GX (60 ppm) X7500GX (50 ppm) X7400GX (40 ppm)

SL-X7600LX Series:

X7600LX (60 ppm) X7500LX (50 ppm) X7400LX (40 ppm)

Gör mer betydligt snabbare
• 1.5 GHz quadcore CPU möjliggör upp till 2 X högre 

skrivhastighet jämfört med en Samsungs dualcore CPU

• Upp till 240 bilder per minut (ipm) med Dual-Scan 
Document Feeder (DSDF) (endast GX-modellen)

• 1 200 dpi högupplösning för kvalitets-output

• Next generation tonerteknologi för bra fi nish

• Rendering Engine för Clean Page (ReCP) -teknologi 
för skarpa bilder

Arbeta smartare
• På den 90 grader vridbara Android skärmen arbetar 

du lättare med Smart UX center

• Samsung Cloud Print™ - Skriv ut när som helst, 
vart du vill

• Trådlöst alternativ med Active NFC

Mindre bekymmer
• Samsung Smart Printer Diagnostic System (SPDS)-

app, som ger möjlighet att åtgärda problem med 
utskrifter i stort sett varifrån som helst

• Samsung eXtensible Open Architecture (XOA), som 
ger anpassade utskriftslösningar för att på så bra sätt 
som möjligt förbättra eff ektivitet och säkerhet

ÖKA PRODUKTIVITETEN MED 
SNABBA, SMARTA OCH PÅLITLIGA 
MFP:er UR X7600-SERIEN



Kraftfull quad-core-CPU 
Samsungs MultiXpress X7600serie har en quadcore 1,5 GHz CPU med SystemonChip-teknologi 

(SoC), vilket resulterar i väldigt snabba utskrifter. Denna robusta CPU ger kraft och kapacitet 

att fullgöra utskrifts och kopieringsuppgifter av i stort sett vilken storlek och komplexitet som 

helst, så snabbt som en utskrift varje sekund. Dessa kraftfulla skrivare är upp till dubbelt så 

snabba i verklig hastighet som vanliga dual-core-baserade Samsung MFP:er, så de kan minska 

utskriftstiden betydligt. Därför kan företagen fungera mycket mer produktivt och eff ektivt med 

högpresterande, höghastighets-serien X7600 med en kvalitet på 1 200 dpi.

QUAD-CORE
1.5 GHz CPU

GÖR JOBBET SNABBARE I
SUPERKVALITET

Core Core

CoreCore
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Snabbare dual scanning
X7600GX MFP ger MX7klassens högsta hastighet för dokumentscanning med DualScan Document 

Feeder (DSDF) funktionen, som scannar båda sidorna av ett dokument samtidigt. Dessa skrivare kan 

dubbelscanna upp till 240 ipm. Denna blixtsnabba scanning gör att fyra sidor scannas varje sekund, vilket 

kraftigt ökar antalet behandlade sidor samt produktiviteten.

Få skarpare utskrifter

Klar upplösning i 1 200 x 1 200 dpi
Samsungs X7600 MFP:er är utrustade med en Laser Beam Scanning Unit (LSU) av hög kvalitet, som ger 

tydligt, klart resultat. Genom användning av mikroåtergivning för att jämna ut rastrerade kanter och en 

upplösning på 1 200 x 1 200 dpi, ger X7600 MFP:erna skarpa utskrifter.

Få tydliga resultat med mikroåtergivning (Rendering)

Avancerad tonerteknologi
Samsung använder avancerad kemi i sina tonerkassetter, för att försöka uppnå bästa möjliga fi nish för 

varje utskrift. Med sin utveckling av nästa generation av polymeriserad toner, har Samsung uppnått en 

nio procentig minskning av fi xeringstemperaturen jämfört med Samsungs tidigare skrivarmodeller, vilket 

betyder att tonervidhäftningen kan ske vid lägre temperatur, från 170°C (338°F) ner till 155°C (311°F). 

En lägre fi xeringstemperatur ger lägre energiförbrukning.

Få utskrifter i högglans

Förbättrad produktivitet med fl er funktioner
Olika tillbehör fi nns för att öka produktiviteten. En 2 250-sidors häftesefterbehandlare, en 3 250-arks 

högvolymsefterbehandlare samt en 550-arks innerfi nisher. Olika hålslagsutrustningar fi nns också. 

Användaren kan skriva ut upp till 6 140 sidor med hjälp av en högkapacitetsmatare (HCF) på sidan och 

längst ner.

Arbeta eff ektivare

Rendering Engine för Clean Page (ReCP)
Samsungs ReCP-teknologi ger fantastisk kvalitet på utskrifterna, med tydlig text och rena bilder, vilket ger 

väldigt fi na utskrifter och resultat. Den innovativa teknologin skärper automatiskt fokus för både bilder 

och text, vilket resulterar i bättre utskrifter och företagsimage.

Få renare output

Scanna

Scanna PapperUltra-snabb dual scan 
Upp till 240 ipm

Snabbare



ARBETA SMARTARE MED EN 
INTIUTIV ANVÄNDARUPPLEVSE

Arbeta SMART, som på en surfplatta

Touch & Slide UI på
        10.1” Color Touchscreen

Användarvänlig Samsung SMART UX Center med 90 grader vridbar skärm
Samsung SMART UX Center 2.0 fungerar som en surfplatta, med en intuitiv touchskärm för enkel användning 
och är kompatibel med olika Androidbaserade enheter, som ex smartphones och tablets. Det fi nns anpassade 
widgets för att skapa snabb-access till funktioner som används ofta. Detta anpassningsbara gränssnitt (UI) 
förenklar användningen av systemet ytterligare.

För förbättrad användarvänlighet kan Samsungs fullHD-display med en upplösning av 2 560x1 600 dpi 
vridas 90 grader, för helsidesporträtt eller landskapsbilder. Denna innovativa funktion möjliggör för användare 
att lätt se och redigera sina dokument innan de skrivs ut, utan att behöva zooma eller gå tillbaka till sin PC. 
Dessutom stöder applikationer som Hancom Offi  ce det horisontella visningsläget och redigerar dokument 
i Microsoft Offi  ce Word, Powerpoint och Excel. Samsungs nya Smart Workspace låter användaren arbeta med 
sin föredragna UI, adressbok och fi ler i stort sett var som helst. Arbetsytan kan till och med personanpassas 
så att den passar individuella behov, med förladdade applikationer och widgetar för access med ett klick till 
funktioner som används ofta.

Samsung nya Printing App Center låter användaren lätt installera skrivare genom att helt enkelt ladda ner 
viktiga appar från App Centers webb-portal. Andra bekväma alternativ som är tillgängliga online inkluderar 
Workbook Composer, som ger användarna möjlighet att klippa ut önskat innehåll, automatiskt scanna det 
och spara det för formatering och redigering utan att behöva använda en PC. Hancom Offi  ce möjliggör 
visning, utskrift och redigering av Offi  ce-dokument. Och med Smart Color Manager kan användaren lägga 
på olika färgeff ekter och justera bilder. Färgerna kan också lätt justeras efter färgen i utskrifter från andra 
skrivare. Dessa lättanvända funktioner ökar produktiviteten, genom att möjliggöra för anställda att göra mer 
på kortare tid.

SAMSUNG. PRINTING INNOVATION

Samsung
SMART UX Center
powered by Android™



Anpassningsbart gränssnitt och Samsung Printing App Center
När du behöver anpassa din verksamhet till ändrade omständigheter gör Smart UX Center skrivaren 
till ett verktyg snarare än ett hinder. Vi möjliggör detta genom att bygga vår lösning med appar.

Du kan redan idag anpassa enheten med logga eller anpassningsbara snabbknappar direkt på 
hemskärmen och vår Auto-startfunktion gör det möjligt att utföra avancerade dokument-
hanteringsjobb med en enda knapptryckning.

Printing App Center från Samsung är plattformen som ger dig möjlighet att enkelt ladda ned appar 
som anpassar skrivaren så att den passar dina behov, såsom:

• Workbook Composer: Markera och exportera delar av ett scannat dokument direkt vid skrivaren.

• HanCom Offi  ce®: Förhandsvisa, redigera och skriv ut Microsoft® Offi  ce®-dokument utan dator.

• Smart Color Manager: Låt individuella användare anpassa färgerna utan att det ger eff ekt för 
resten av gruppen.

• Launcher: Förvandla gränssnittet till ett mer traditionellt kopiator-utseende för de användare 
som behöver det.

• Smart Service: Ge användare, ansvariga och IT-avdelning tillgång till den hjälp, dokumentation 
och de felsökningsverktyg de behöver för att avhjälpa problem i driften.

Trådlöst alternativ med Active NFC
Just när det verkade som om utskrifter inte kunde bli lättare, kan användare nu ansluta sig och skriva ut 
enkelt med avancerad NFC-teknik i Samsungs X7600 MFP:er. Bara klicka och skriv ut, scanna eller faxa 
dokument från vilken NFC-stödd mobil enhet som helst. Det trådlösa alternativet med Active NFC ger 
användarverifi ering genom en mobil enhet, säker utskrift och enkel Wi-Fi-installation och hantering 
med Samsung Mobile Print Pro.

Klicka för att skriva ut med NFC-teknik

Samsung 
Printing App Center



Bästa månatliga användning i MX-klassen (upp till 330 K)
Samsungs X7600serie av MFP:er ger bästa maximala användning i MX-klassen, ger hög 

hållbarhet och underlättar era rutinarbeten som normalt behövs för byte av tonerkassetter, 

trummor och framkallare.

Utrustning med lång hållbarhet

MINSKA DINA BEKYMMER 
MED DRIFTSTOPP OCH
FELSÖKNING

* Uppskattad toner-output @ 5%
Vi rekommenderar användning av
äkta Samsung-delar och tillbehör.

Toner -Kapacitet*

(CMY) 30,000 sidor / 
(K) 45,000 sidor

Trum -Kapacitet*

(CMY) 180,000 sidor / 
(K) 220,000 sidor

SAMSUNG. PRINTING INNOVATION



Samsung Smart Printer Diagnostic System (SPDS)
Skrivarproblem är aldrig välkomna. Men när de händer medan du är borta från kontoret eller har 

bråttom, är de ännu mer frustrerande. Med Samsung SPDS-utrustade X7600 MFP:er kan du minska 

driftstopp, vare sig du arbetar i andra änden av kontoret eller utanför det. SPDS är en smartphone-

app som är ett serviceverktyg för diagnos av skrivarfel. Den kan också sända varningar i förväg till 

smartphones och förvarna om problem innan de uppstår. Appen ger den senaste informationen 

om Samsungs MFP:er i realtid, med bilder och videor av dess delar. Detta förenklar felsökning, till och 

med för dem som har små tekniska kunskaper. Att man kan lösa skrivarfrågor snabbt utan hjälp av 

tekniker sparar tid och pengar.

Diagnostisera skrivarproblem när du är borta från kontoret

XOA output-hantering (säkerhets) -lösningar
Samsungs XOA-plattform ger anpassade företagslösningar för integration med våra X7600 MFP:er 

som tillfredsställer specifi ka företagskrav. Våra utskriftshanteringslösningar ger en säkrare utskrifts-

process. SecuThru™ Lite 2 förbättrar dokumentsäkerheten och kan minska kostnaderna med 

användarverifi ering. Usage Tracker kontrollerar utskriftskostnader genom att enkelt hålla reda på 

enhetsfunktioner.

Säkrare utskriftsprocess

XOA dokumenthanteringslösningar
Samsungs dokumenthanteringslösningar kan öka produktiviteten och ger enkel hantering 

kombinerat med säkerhet och eff ektivitet. Lösningarna består av SmarThru™ Workfl ow Lite, som 

kan öka produktiviteten med hjälp av sin automatiska arbetsfl ödeslösning. Secure Login Manager, 

som hanterar säkerheten för känslig data och enheter vad gäller icke auktoriserad användning, 

ingår också. Cloud Connector ger enkel, säker tillgång till scanning och utskrift från molnet.

Öka produktiviteten med förenklad hantering

XOA hanteringslösning för maskinpark
För företag som har en maskinpark av utskriftsenheter, erbjuder Samsung en molnbaserad 

hanteringslösning. Business Pro Printing Solutions™ kan minska TCO genom att öka produktiviteten 

genom enkel hantering. IT-avdelningarna kan övervaka, underhålla, serva och tillhandahålla en hel 

infrastruktur av skrivare och MFP:er på distans. Ansvariga kan skapa statusvarningar och ta emot 

meddelanden när varningar uppstår fl era gånger. Ett stort antal enheter kan enkelt hanteras och 

integreras i Enterprise Resource Planning (ERP) lösningar från en server. Dessutom kan anpassade 

rapporter skapas och distribueras regelbundet till utvald personal.

Underlätta för IT-parken



ANPASSA DIN MFP MED
FLEXIBLA
TILLVALSALTERNATIV

Med totalt 25 alternativ
Samsung erbjuder företag 25 olika alternativ som gör att skrivare kan hantera fl er dokument snabbare och öka
värdet för X7600-serien av MFP:erna genom att förbättra produktiviteten. Alternativen inkluderar en  högvolyms-
efterbehandlare som häftar upp till 65 ark och en 25-arks häftesefterbehandlare som sätter samman ett häfte på 
100 sidor. Varje efterbehandlare levereras utrustad med häftapparat. Ett högklassigt alternativ för WiFi-protokoll, 
som stödjer både 5 GHz och den vanliga 2,4 GHz-hastigheten och gör det möjligt för användarna att sända hög-
volymdata med pålitlig prestanda.

120/240 IPM DSDF (GX -modell)

80/160 IPM DSDF (LX -modell)
Flerfunktionsbord
SL-WKT101

Skrivbord
CLX-WKT001

NFC-BLE-kit/Trådlös
SL-NWE002X, SL-NWE001X

FDI-kit
CLX-KIT10F

Fax-kit
CLX-FAX160

Dubbelfax-kit
SL-FAX2501

SL-NWE002X, SL-NWE001X

Kassettlåsutrustning
SL-CLK501

Efterbehandlare,
högvolym

SL-FIN701H

Häftklamrar
(inre, häfte)

SCX-STP000

Hålslagsutrustning

(Inre - 2/3, 2/4, svensk)

SL-HPU501T, 
HPU501F, HPU501S

Hålslagsutrustning

(Häfte - 2/3, 2/4, svensk)

SL-HPU701T, 
HPU701F, HPU701S

Inre efterbehandlare
SL-FIN502L

Häftesefterbehandlare
SL-FIN701B

Häftklamrar
(för 65-arkshäftning)

SL-STP000

Efterbehandlaralternativ

ELLER

ELLER

ELLER

Konfi gurationer och tillval Fabrikskonfi gurerad
Tillval

Skåp
SL-DSK501T

DCF
SL-PFP501D

HCF
SL-HCF501B

HCF-Side
SL-HCF501S

Extra nätverks-kit
SL-NWA001N

Jobbseparator
SL-JST501S 

Pappersalternativ

*HCF-sidan är inte kompatibel med skåpet, SL-DSK501T

SAMSUNG. PRINTING INNOVATION
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SAMSUNG
X7600 l X7500 l X7400 Series
Tekniska detaljer

Allmänna specikationer

Hastighet - X7600
  B&W / Färg: 60 ppm för A4 / 31 ppm för A3
- X7500
  B&W / Färg: 50 ppm för A4 / 26 ppm för A3
- X7400
  B&W / Färg: 40 ppm för A4 / 21 ppm för A3

Processor 1.5 GHz Quad core

Minne 6 GB (2 GB for Android OS)

HDD 340 GB

Användarpanel med 
kapacitiv Touch display

10.1” TFT LCD with Initial lock-Touch, 
Multitouch, Upplösning: 960 x 600

Gränssnitt Höghastighets- USB 3.0, 
Ethernet 10/100/1,000 BaseTX,
IEEE® 802.11 b/g/n (tillval))

Output-cykel.
Månadsvis

- X7600: 330,000 Sidor
- X7500: 250,000 Sidor
- X7400: 200,000 Sidor

Dimensioner
(B x Dj x H)

- X7600 / X7500 / X7400 GX Series
  585 x 670 x 932.2 mm
  (23 x 26.4 x 36.7 in.)
  585 x 670 x 1,188.4 mm (w/ stand)
  (23 x 26.4 x 46.8 in.)
  585 x 670 x 883.7 mm
  (23 x 26.4 x 34.8 in.)
- LX Series 
  585 x 670 x 1,139.9 mm (w/ stand)
  (23 x 26.4 x 44.9 in.)

Vikt - GX Series: 122 kg
- LX Series: 109 kg

Nätverksprotokoll IP-hantering (DHCP, BOOTP, AutoIP,
SetIP, Static) / Discovery Protocol (SLP,
UPnP, Bonjour®, DNS, WINS) / Utskrift
Protokoll (TCP / IP, LPR, IPP, WSD) /
Hantering protokoll(SNMPv1.2, SNMP3,
SMTP, Talnet) / Scanningprotokoll (SMTP,
FTP, SMB, WSD) / Säkerhetsprotokoll (SMB,
Kerberos™, LDAP, IPsec, EAP)

Nätverkssäkerhet SSL / TLS, IPsec, SNMPv3, Protokoll & Port
Hantering, IPv6, IP / MAC Filtrering, IEEE
802.1x support (tillval)

OS-kompatibilitet [Windows®]
- Windows XP (32/64bit) / 2003 (32/64bit) /
Vista (32/64bit) / 2008 / Win7 / 2008 R2 (64
only) / Win8 / 2012 / Win8.1 / 2012 R2
[Linux®]
- Red Hat Enterprise Linux® WS 5, 6 (32/64bit)
- Fedora 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20 (32/64bit)
- OpenSuSE 11.2, 11.3, 11.4, 12.1, 12.2,
12.3, 13.1 (32/64bit)
- Ubuntu® 10.04, 11.04, 11.10, 12.04, 12.10,
13.04, 13.10, 14.04 (32/64bit)
- SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11
(32/64bit)
- Debian™ 6, 7 (32/64bit)
- Mint 13, 14, 15, 16 (32/64bit)
[Mac]
- Mac OS® X 10.6 ~ 10.10

Elförbrukning 2.0 W (vilande) / 30 W (redo) / 1.3 kWh (Max)

Pappershantering

Papperskapacitet (Std) 1,140 ark / (Max) 6,140 ark

Mediastorlek - MP-bricka: 98X148mm~320X457mm
(3.87X5.8”~12.6X18”)
- Bricka 1: 98x148mm~297x390mm
- Bricka 2: 148×210mm~320X457mm
(5.8X8.2”~12X18”)

Mediatyp - MP -bricka: Printer Standard, vanligt papper,
Tjockt papper, tunt papper, färgat papper,
Kartong, Etiketter, Kuvert, Förtryckta,
Brevhuvuden, Återvunnet papper, Bomull,
Arkiv, Glansigt
- Bricka 1, 2: Vanligt papper, tunt papper,
bundet, hålslaget, återvunnet,
etikett, kartong, brevhuvud,
tjockt, bomull, färgat, arkiv,
glansigt, kuvert (endast bricka 1)

Mediavikt - MP -bricka: 60 ~ 325g/m2 : Simplex
- Bricka1, 2: 60 ~ 300g/m2
60 ~ 256g/m2 : Duplex

ADF Dokumentstorlek Liggare/ Brev / Juridisk / Ocio / Folio / A3 /
A4 / JIS B5 / ISO B5 / Executive / A5 / A6 /
Statement / Anpassad

Kopieringsspecifikation

Tid tills första
kopian är klar
(Färg/Mono)

- X7600: 4.5/3.0 sec
- X7500: 5.1/3.4 sec
- X7400: 6.1/4.2 sec

Upplösning Upp till 600 x 600 dpi

Zooming 25% - 400%

Multi Copy Upp till 9 999

Kopieringsfunktioner Proof Copy / N-Up / ID Card Copy / Poster
Kopia /Upprepa bild /Häfte /Omslag /
Transparenser / Bokkopia / Avbryt kopiering
/ Radera kant /Spara i fil

Förbrukning

Toner -kapacitet (CMY) 30,000 sidor / (K) 45,000 sidor

Trum -kapacitet* (CMY) 180,000 sidor / (K) 220,000 sidor

Wastetonerbehållare 71,000 sidor

Scannerspecifikation

Hastighet - GX Series
  (Mono) 120/240 ipm / (Färg) 120/240 ipm

- LX Series 
  (Mono/Färg) 80/160 ipm

Kompatibilitet Network TWAIN, Network SANE

Scanna lformat PDF / kompakt PDF / sökbar PDF /
JPEG / XPS / TIFF-S / TIFF-M / TIFF

Upplösning 600 x 600 dpi (optisk),
4 800 x 4 800 dpi (förbättrad)

Destination E-post, FTP, SMB, BOX, USB, WSD, PC

Faxspecifikation (tillval)

Modemhastighet 33.6 Kbps

Kompatibilitet ITU-T G3, Super G3

Upplösning 203 x 98 dpi (Std), 203 x 196 dpi (Fin),
300 x 300 dpi (Super-ne),
600 x 600 dpi (Ultran)

Faxfunktioner TTI / RTI / Auto Reduction / Multi-send
(Samma som Group Dial -kapacitet) /
framskjuten sändning /Minney RX / Säker Rx
(<-säker TX) / Tidssäkrat fax

Max. rad 2:a rad

Stormagasin Sidan (SL-HCF501S)

Kapacitet 3,000 ark @ (80 g/m2)

Mediatorlekar A4, Brev

Mediatyper Vanligt papper, Tunt papper, Tjockt papper,
Hålslaget papper

Mediavikt 60 - 300 gsm

Avkänning H/W Install Detect, Papper slut & Lågt
Nivåavkänning

Stormagasin Under (SL-HCF501B)

Kapacitet 2,000 ark (80 g/m2 / 20 lb bond)

Mediastorlekar A4, Brev

Media-typer Vanligt papper, tunt papper, tjockt papper,
hålslaget papper

Häftesbearbetare (SL-FIN701B)

Kapacitet 65 ark häftning / 2,000 ark staplade

Häftningskapacitet 5,000 häftklamrar / kassetter

Häftning - Övre brickan: 250 ark  (A4/LT @ 80 gsm)
- Efterbehandandlingsbricka: 2,000 ark (A4/LT 
@ 80 gsm)

Output häftning Framsidan nedåt

Inbyggd efterbehandlare (SL-FIN502L)

Kapacitet 500 ark staplade, Internt

Häftningskapacitet 5,000 häftklamrar / kassetter

Häftning - Övre brickan: 50 ark (A4/LT @ 80 gsm)
- Efterbehandandlingsbricka: 500 ark (A4/LT 
@ 80 gsm)

Output häftning Framsidan nedåt

Högvolyms efterbeabetare (SL-FIN701H)

Kapacitet 65 ark häftning / 3,250 ark staplade

Häftningskapacitet 5,000 häftklamrar / kassetter

Häftning - Övre brickan: 250 ark (A4/LT @ 80 gsm)
-  Efterbehandandlingsbricka: 3,000 ark (A4/LT 

@ 80 gsm)

Output häftning Framsidan nedåt

Tillbehör

Dubbel kassettmatare (SL-PFP501D)

Kapacitet 1,040 ark (520 ark x 2)

Mediastorlekar 140 x 210 mm - 320 x 457 mm
(5.5 x 8.2 in. - 12 x 18 in.)

Media-typer Vanligt papper, tunt papper, tjockt papper, 
hålslaget papper

Mediavikt 60 - 300 gsm

Avkänning H/W Install Detect, Papper slut & Lågt
Nivåavkänning, Storleksavkänning

Skrivarspecikation

Utskriftshastighet - X7600: 60/60 ppm
- X7500: 50/50 ppm
- X7400: 40/40 ppm

Upplösning 1 200 x 1 200 dpi (optical)
9 600 x 600 dpi (förbättrad)

Skrivarspråk PCL5, PCL6 (XL), PostScript Level 3, 
PDF 1.7, XPS

* Beräknat på en tonerprodution med 5% täckningsgrad på utskriften.
Vi rekommenderar att ni använder Samsungs orginaltoner samt tillbehör.

Övrigt

Allmänt Skåp, Jobbseparator, arbetsbord, 
Flerfunktionsbord, bricklåsenhet

Nätverk Trådlöst/NFC-Kit, Trådlöst/BLE/NFC-Kit,  
Extra LAN Kit, FDI Kit, Fax Kit, Dual Fax Kit

Hålslagnings-kit Automatisk växling 2/3 or 2/4 hål, svensk 4
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I det moderna samhället är det helt nödvändigt att hålla sig i fas med 
teknologin. Valet av teknologi kan vara skillnaden mellan att överleva 
och att vara en ledare. I takt med att arbetsplatsen blir allt mer 
digitaliserad och arbetskraften alltmer rörlig, måste skrivar- och 
kopiatorenheter också anpassa sig och utvecklas. 

Samsung använder sin expertis för att utveckla banbrytande skrivar-
lösningar som sätter fart på produktiviteten. Samsung har det elektro-
niska kunnandet som behövs för att skapa och tillverka en skrivare som 
passar in i dagens samhälle. Det moderna samhällets skrivare är här. 

Samsung is printing innovation.

Om Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung Electronics Co., Ltd. inspirerar världen och formar framtiden 
genom nyskapande idéer och teknik, omdefi nierar en värld av TV, smart-
phones, bärbara enheter, surfplattor, kameror, digitala applikationer, 
skrivare, medicinsk utrustning, nätverkssystem och halvledare. Vi är 
också ett av de ledande företagen inom Internet of Things genom, 

bland annat våra initiativ inom Digital Health och Smart Home. Vi har 
307 000 anställda i 84 länder. För att se mer, besök vår offi  ciella hemsida 
på www.samsung.com och vår offi  ciella blogg på 
global.samsungtomorrow.com.

Real value. True performance.
Gör alltid rätt intryck genom att 
använda Samsung Orginaltoners.

För mer information om 
Samsung Orginaltoners,

besök www.samsung.com/GenuineSupplies

För mer information om 
Samsungs skrivarlösningar,

besök www.samsung.com/PrintingInnovation

JURIDISK INFORMATION 
MED TILLÄGG

GÖR DITT
FÖRETAG SMARTARE.


