Samsung.
As cores que você deseja
na velocidade que precisa.

Impressoras
Laser Coloridas
CLP-680ND
CLP-680DW

As cores que você deseja
na velocidade que precisa.

Com maior desempenho, as impressoras
Samsung são mais eficientes no seu dia a dia.

Impressão colorida, rápida e econômica

Alto desempenho de impressão

Manuseio flexível de papel

As empresas de hoje precisam saber que podem produzir
impressões de alto nível rapidamente e com uma boa relação
custo-benefício. A CLP-680ND / 680DW não só entrega uma
qualidade de cores brilhantes, mas também agilidade ao imprimir
grandes volumes com facilidade. Um processador Dual Core, um
suporte de rede Gigabit e uma tecnologia de fusão instantânea
asseguram maior velocidade e menos tempo de espera.

Qualquer que seja o tamanho do seu trabalho de impressão,
a CLP-680ND / 680DW vai brilhar com apenas 17 segundos para
gerar a primeira impressão e uma velocidade de 24 páginas por
minuto. Isto significa que você pode focar naquilo que é mais
importante em vez de ficar esperando por suas impressões.

Se você desejar imprimir ou copiar com papéis mais pesados,
você pode. Papéis de até 220g/m2 são suportados com
facilidade pela bandeja de múltiplos propósitos de 50 folhas,
assim como pela bandeja cassete de 250 folhas. E mais, com
a segunda bandeja opcional de 520 folhas, você pode aumentar
a capacidade total de entrada de papel para 820 folhas. Dessa
forma você também pode usar três tipos de folhas diferentes sem
precisar perder tempo mudando o papel.

Mais potência, maior produtividade

Mas o que a diferencia é a relação custo-benefício, além
das funções inovadoras de seus produtos, como o toner
de alto rendimento, baixo consumo de energia e características
sustentáveis. Tudo isso coloca esta impressora, ideal para
um grupo de trabalho médio, entre as melhores em relação
a custo-benefício.

Tem dias que parece que o trabalho de impressão nunca
termina. Com o Dual Core de 533 MHz e a memória padrão
de 256 MB (expansível até 512 MB) da CLP-680ND / 680DW,
você pode estar certo de que esta impressora atenderá todas
as necessidades do seu grupo de trabalho.
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Um processador Dual Core, memória
impressionante e tecnologia de fusão
instantânea trazem a você uma
velocidade de saída incrível e maiores
níveis de produtividade.

Teclado numérico
DualCPU

Rolete anti-atolamento

Cartuchos do toner de alto rendimento
que precisam de menos substituições,
baixo consumo de energia e baixo custo
por página fazem da CLP-680ND / 680DW
uma solução verdadeiramente econômica.

Bandeja adicional
Capacidade para 520 folhas
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O exclusivo rolete anti-atolamento de fricção da Samsung minimiza
o risco de má alimentação e que o papel fique emperrado. Ele
permite manipular papéis mais pesados, incluindo cartões, de até
220g/m2 na bandeja padrão.

Mais rápido com fusão instantânea
Entrada USB Direct

Com o toner polimerizado super fino
e tecnologia superior de processamento
de imagens, você pode produzir
documentos com altíssima qualidade
com um visual super profissional.

Com a tecnologia de fusão instantânea, sua impressora pode
começar a imprimir documentos sem demora. O resultado
é um tempo de 17 segundos para a primeira impressão, mesmo
no modo Sleep. E como ela não precisa de um aquecimento
completo inicial, menos energia é exigida para a fusão. Assim
você economiza dinheiro e preserva o meio ambiente.

Rápida transmissão de dados e integração simples
A tecnologia Enhanced Gigabit Ethernet permite que você
tenha uma transmissão mais rápida dos dados de impressão
em sua rede. E com emulação incorporada para PCL6/5e,
PostScript® 3™ e PDF, a impressora CLP-680DW se adapta
a empresas com uma grande variedade de requisitos
de software e de rede.

Aumente sua produtividade com o moderno
processamento de impressões da Samsung.

Tecnologia e alta qualidade de cores
garantem que seus trabalhos sejam fantásticos.

Agora todo grupo de trabalho pode imprimir
com alta qualidade em cores
Não importa o tamanho da sua equipe nem o seu volume de
trabalho, você sempre pode contar com a CLP-680ND / 680DW
para entregar um trabalho com visual profissional e alta
qualidade de cores.

Menor custo para você e maior
preocupação com o meio ambiente.

Toner Polimerizado

Baixo custo, baixo impacto ao meio ambiente

Economize dinheiro de uma forma ecológica

Desenvolvemos recentemente um toner polimerizado que possui
partículas menores e mais uniformes que o toner convencional.
Suas impressões terão linhas e cores mais vibrantes e a impressão
não é danificada quando o papel é dobrado. Além disso, sua
maior quantidade de cera aumenta o brilho das imagens e sua
durabilidade, evitando o desaparecimento das imagens.

Economize toner, papel e energia com facilidade – é bom para
o meio ambiente e bom para o seu bolso. Economizar e
imprimir documentos com cores vibrantes é possível com
a CLP-680ND / 680DW.

Toda empresa conhece bem a necessidade de reduzir custos
onde for possível. Com o botão Eco e o Eco Driver, isso
é mais fácil que nunca. Imprima mais em cada página com
as funcionalidades N-up e duplex, mude o toner para o modo
economizar, pule páginas em branco ou imprima em escala
de cinza ao invés de colorido. Com o simulador de resultados
você pode inclusive ver a quantidade de CO2, energia e papel
que você economizou.

Alto rendimento significa baixos custos
Imprima tudo com alta qualidade
A exclusiva tecnologia ReCP (Rendering Engine for Clean Page)
da Samsung e a resolução de até 9600x600 dpi melhoram
a qualidade geral e a vivacidade das cores de suas impressões,
garantindo que qualquer impressão tenha um visual perfeito. Ela
ajusta o foco automaticamente, tanto de gráficos como de texto,
enquanto os objetos sólidos são sobrepostos para eliminar
intervalos em branco.

Convencional

Samsung

Toner com partículas grandes,
não uniformes e dentadas

Toner com partículas pequenas,
uniformes e arredondadas

Veja todos os detalhes de imagens de alta resolução
Convencional

Samsung
Colour Trapping

Composite
Colour Reduction

A CLP-680ND / 680DW tem 600 x 600 dpi à sua disposição que
podem ser aumentados para até impressionantes 9600 x 600 dpi,
variando o tamanho e posição dos pontos. Ideal para fazer
impressões com todo tipo de detalhes. Não comprometa a
qualidade de suas impressões.

Imprima em cores com qualidade profissional e tenha
o controle total sobre os seus custos. Nossos cartuchos de alto
rendimento significam um maior tempo entre as trocas e menos
despesas com cada impressão (Cartucho de toner preto de alto
rendimento: 6000 páginas frente e verso, cartuchos do toner
colorido de alto rendimento: 3500 páginas frente e verso).

CO 2

73%

Reduza seus custos com a impressão duplex

Energia

50%

Com a função integrada duplex, economizar papel nunca foi tão
fácil. O papel é girado automaticamente de forma que você possa
imprimir em ambos os lados. Isto pode significar uma economia
de até 50% em seu consumo de papel.

Energia

75%

Economia de papel de até 50%

Edge Enhancement

Baixo consumo de energia
Apesar de sua impressionante lista de características e funções,
a CLP-680ND / 680DW consome menos energia que a maioria
dos outros modelos. Seu inovador toner polimerizado requer uma
menor temperatura de fusão, a tecnologia de fusão instantânea
dispensa o tempo de aquecimento antes da primeira impressão
e a CPU Dual Core a torna uma das impressoras mais ecológicas
atualmente no mercado.

Tecnologia
de fusão
instantânea

Tecnologia ReCP para bordas mais limpas
com imagens e textos mais precisos.

Dual Core
O Samsung Eco-Driver recebeu o prêmio
“Outstanding Achievement” 2012
do Buyers Lab, Inc.
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Toner
polimerizado

Economia de energia
de até 7%
1.6
TEC
1.49
TEC

Samsung

533 MHz
Dual CPU, IFS

Outras marcas
400 MHz
Single CPU, No IFS

Uma forma simples e rápida
que facilita todo o trabalho da sua equipe.

Imprima em cores com qualidade
profissional de forma simples e fácil
Com a CLP-680ND / 680DW você pode aumentar o fluxo
de trabalho de toda a sua equipe com uma ampla gama
de funcionalidades fáceis de usar e um software inteligente
que ajuda você a trabalhar com mais eficiência e mais rápido.

Impressão confidencial segura
Se você precisar imprimir dados confidenciais em sua
impressora, pode ficar tranquilo. Você agora pode garantir que
os seus trabalhos pessoais de impressão permaneçam seguros.
Apenas crie uma senha e você pode recuperar um trabalho de
impressão quando quiser, longe de qualquer olhar indiscreto. E
com o teclado numérico integrado, isso é mais fácil que nunca!

As Impressoras Samsung possuem
características sem comparação.

Especificações
Modelo

Samsung CLP-680ND

Samsung CLP-680DW

Impressão
Velocidade (Mono/Colorida)
Tempo de Saída da Primeira Impressão
(Mono/ Colorida)

Até 24 ppm em A4 (25 ppm em Carta)
Menos de 17 segundos (no modo Pronto)

Resolução

Saída efetiva de até 9.600 x 600 dpi (600x600x4bit)

Painel operacional simples e fácil

Emulação

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

Com o display de cristal líquido de duas linhas e a intuitiva
bússola de navegação de 5 teclas da CLP-680ND / 680DW,
você pode controlar o status da impressora, navegar pelo menu
e acessar cada uma de suas funcionalidades exclusivas com
mais facilidade.

Duplex
Manuseio de Papel
Capacidade e Tipo de Entrada
Capacidade e Tipo de Saída

Consiga o melhor resultado antes de imprimir

Prática impressão através da entrada USB
Imprima documentos diretamente da impressora, sem a
necessidade de um computador, usando a entrada frontal USB
Direct, localizada abaixo do painel operacional.

Fácil substituição do toner
A troca do toner é facilitada através de uma gaveta deslizante na
parte superior. E com os cartuchos de alto rendimento você não
economiza só tempo, mas também dinheiro.

O Samsung Easy Colour Manager permite que você ajuste
a cor, saturação, brilho e contraste de qualquer imagem antes
de imprimi-la. Perfeito para encontrar as cores exatas
da logomarca de sua empresa.

Gerencie as suas impressões sem stress!
Para um controle máximo, o Easy Printer Manager permite que
você gerencie todos os dispositivos de um único lugar. Verifique
o estado da impressora e do toner, mude as configurações
ou configure alarmes, até mesmo por e-mail.

150 folhas com face para baixo

Tamanho da Mídia

Tipo de Mídia

Plain Paper / Thin Paper / Thick Paper / Cardstock / Thicker Paper / Hole Punched / Transparency / Pre-Printed / LetterHead /
Recycled / Archive / Bond / Label / Envelope / Cotton / Coloured / Glossy

Capacidade Envelope

20 folhas

Geral
Velocidade do Processador
Display
Interface
Nível de Ruído
Memória/Armazenamento
Compatibilidade
Ciclo de Trabalho, Mensal
Peso
Consumo de energia

Proteja seus documentos pessoais com
a funcionalidade Impressão Confidencial.

250 folhas padrão na bandeja (Máx. 820 folhas)
A4 / Letter / Legal / Oficio / Folio / JIS B5 / ISO B5 / Executive / A5 / Statement / A6 / Index Card Stock / Postcard /
Envelope Monarch / Envelope NO 10 / Envelope DL / Envelope C5 / Envelope C6 / Envelope NO 9 / Custom
[76 x 127mm (3.0” x 5.0”) ~ 216 x 356mm (8.5” x 14”)]

Dimensões (L/P/A)

Conectividade Wireless simples e fácil (somente a CLP-680DW)
Com um único clique no botão WiFi Protected Setup (WPS)
a sua CLP-680DW se conectará de forma rápida e segura a sua
rede sem fio.

Integrado

Dual CPU ( Principal: ARM11 533MHz / Secundário: ARM9 150MHz )
Visor de LCD 16 x 2 Linhas
USB 2.0 de Alta Velocidade, Ethernet 10/100/1000 Base-TX

USB 2.0 de Alta Velocidade, Ethernet 10/100/1000 Base-TX,
IEEE 802.11 b/g/n Wireless Network

Menos de 52 dBA (Imprimindo) / Menos de 32 dBA (modo espera)
256 MB (Máx. 512 MB)
OS Window 2003 / 2008 / XP / Vista / 7 / 2003 Server / 2008 Server / 2008 Server R2 /Mac OS X 10.4-10.7 / Vários SO
Linux / Vários SO UNIX
60000 Imagens
20 x 452.5 x 311.3 mm (16.5” x 17.8” x 12.3”) (excluindo a bandeja de papel)
20.15 kg (44.42 lbs)
450 W (Média) / 10 W (Espera) / 1 W (Adormecido)

450 W (Média) / 10 W (Espera) / 2 W (Adormecido)

Acessórios
Cartucho do toner preto

Cartucho do toner padrão 2000 páginas (acompanha Cartucho de Toner Inicial de 2000 páginas) Cartucho do toner
de alto rendimento 6000 páginas. *Rendimento do cartucho em conformidade com a norma ISSO/IEC 19798

Easy mobile printing

Cartucho do toner colorido

Cartucho do toner padrão 1500 páginas (acompanha Cartucho de Toner Inicial de 1500 páginas) Cartucho do toner
de alto rendimento 3500 páginas. *Rendimento do cartucho em conformidade com a norma ISSO/IEC 19798

Com o aplicativo Samsung Mobile Print, você pode imprimir
facilmente documentos, imagens e apresentações diretamente de
seu celular ou tablet, com os sistemas operacionais Android, iOS
ou Windows 7 (Para CLP-680ND, é preciso estar conectado a um
ponto de acesso sem fio ou roteador para uma impressão móvel).

Cinta de transferência

Aproximadamente 100000 páginas

Depósito de Resíduos

Aprox. 14000 imagens (Mono)/ 3500 imagens (Colorido)
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Opcionais
Opções Gaveta

Gaveta de 520 folhas / EEE 1284B Conector paralelo/ 512 MB memória

Outubro / 2012

Capitais e principais regiões metropolitanas

SAC 4004 0000
Segunda à Sexta das 8h00 às 20h00 - Sábados das 9h00 às 15h00
Demais localidades

0800 124 421

www.samsung.com.br

