
Uma impressora sem tempo de espera

A CLP-670ND aumenta a sua produtividade com uma velocidade de impressão de 24 ppm. Com um

tempo de saída da primeira página de apenas 13 segundos, você passará mais tempo se divertindo

e menos tempo aguardando a impressão dos documentos. Além disso, com a capacidade de

imprimir 80000 páginas por mês, a CLP-670ND está pronta para qualquer desafio.

Sua experiência de impressão ficou muito mais colorida

Com uma precisão de cor quase irreal e a capacidade de atender às mais exigentes demandas de

impressão a 9600 x 600 dpi, a CLP-670ND produzirá impressões coloridas de alta qualidade sempre

que você precisar. O Easy Color Manager e o sensor CTD (Color Toner Density) aprimorado

garantem que a saída de cores seja sempre clara, nítida e profissional, o que lhe proporciona

controle sobre as cores, permitindo que ajuste, facilmente, o brilho, o contraste, a saturação e o

equilíbrio das cores de qualquer imagem que veja no seu monitor.

Imprima em rede

Conecte todas as pessoas do seu escritório a uma única rede e mantenha

tudo funcionando sem problemas. Elas vão compartilhar uma impressora

comum e você economizará tempo de manutenção de várias máquinas. E, com

a interface Ethernet, você poderá aumentar o seu desempenho ao conectá-la

à rede. Melhore as suas habilidades de comunicação com a impressora laser

CLP-670ND e mantenha as linhas de comunicação abertas.

Preocupado com a falta de papel?

Imprima com rapidez

Pare de desperdiçar a vida esperando pela impressora. Graças ao tempo de

saída da primeira página líder do setor, a CLP-670ND colocará a primeira

impressão de alta qualidade em suas mãos em apenas 13 segundos. Com

uma velocidade de impressão de 24 páginas por minuto e uma resolução de

nível profissional, você terá impressões de qualidade profissional, no conforto

do seu escritório. O único problema? O que fazer com todo o tempo que

economizará.

O foco da Samsung na alta qualidade e nos detalhes das impressões moldou o desenvolvimento desta linha de impressoras compactas e duráveis. Quando seus

negócios exigem altos níveis de desempenho, sem investimentos vultosos, a Samsung CLP-670ND é a opção ideal. A Samsung CLP-670ND oferece excelentes

impressões coloridas de forma consistente, além de minimizar os custos operacionais.



Especificacoes

Geral Função Impressão colorida

Impressão

Velocidade (Mono) Até 24 ppm em A4 (25 ppm em Carta)

Velocidade (Colorida) Até 24 ppm em A4 (25 ppm em Carta)

Tempo de Saída da Primeira

Impressão (Mono)
13 s

Resolução Saída efetiva de até 9600 x 600 dpi

Tempo de Saída da Primeira

Impressão (Colorida)
13 s

Duplex Integrado

Emulação PostScipt 3, PCL5c, PCL 6

Manuseio de Papel

Capacidade de Entrada e Tipos Gaveta para 250 folhas, Bandeja multiuso para 100 folhas

Capacidade de Saída e Tipos 200 folhas viradas para baixo

Tamanho da mídia 76 x 127 mm (3" x 5") ~ 216 x 356 mm (8.5" x 14")

Tipo de Mídia Envelopes, Etiquetas, Cartões, Papel grosso, Arquivo

Geral

Processador SPGPV4700 MHz

Memória / Armazenagem 256 MB (Máx. 768 MB)

OS Compatibility

Windows 2000 / XP / 2003 / Vista / Windows 7, Windows Server 2008 R2, vários Linux OS incluindo

Red Hat 8.0 ~ 9.0, Mandrake 9.2 ~ 10.1, SuSE 8.2 ~ 9.2 e Fedora Core 1 ~ 4, Mac OS X 10.3 ~

10.6, Citrix Presentation Server, Windows Terminal Services

Interface USB 2.0, Ethernet 10 / 100 Base TX

Nível de Barulho Inferior a 52 dBA (impressão colorida e em preto e branco), inferior a 35 dBA (em espera)

Ciclo de tarefas, Mensal 80000 páginas

Dimensão (L x P x A) 44.15 x 43.1 x 42.5 cm (17.4" x 17" x 16.7")

Peso 27 kg (59.52 lb)

Consumíveis

Cartucho Toner Preto Produção média contínua do cartucho preto• Alta produção: 5000

Cinto de Transferência Aprox. 50000 páginas

Cartucho Toner Amarelo/

Magenta/ Cyan
Produção média contínua dos cartuchos Amarelo / Magenta / Ciano• Alta produção: 4000

Opções Opções
Memória de 128 MB: ML-MEM150 Memória de 256 MB: ML-MEM160 Memória de 512 MB:

ML-MEM170 Segunda gaveta alimentadora: CLP-S670A

Os recursos e especificações estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio.

Observação

(1) páginas padrão• Produção padrão: 2500 páginas padrão (acompanha o Cartucho Inicial de Toner para 2500 páginas)

(2) páginas padrão• Produção padrão: 2000 páginas padrão (acompanha o Cartucho Inicial de Toner para 2000 páginas)
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