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Poupança efetiva, ecotecnologia certificada.
Faça sempre uma boa impressão 
usando suprimentos genuínos Samsung.

Para obter mais informações 
sobre suprimentos genuínos Samsung,
visite www.samsung.com/GenuineSupplies

Cartucho de toner Tampa frontal

Porta USB

Conector de 
alimentação

Porta de rede

Kit de atualização de memória
(SL-MEM001)

Opcional

Kit LAN/NFC sem fio
(SL-NWE001X)

Segunda bandeja de 
cassete
(SL-SCF4000)

Suporte pequeno
(ML-DSK65S)



AUMENTE A PRODUTIVIDADE COM 
DIGITALIZAÇÕES E IMPRESSÕES 
EXCEPCIONAIS DE ALTA VELOCIDADE
Impressão mais rápida com uma CPU dual-core de 1 GHz

CPU dual-core de 1 GHz
Até 40 ppm

A ProXpress M4080FX apresenta excelentes velocidades e um poderoso 
desempenho com um processador dual-core de 1 GHz e 1 GB de memória, 
podendo ser expandida até 2 GB. A ProXpress M4080FX é capaz de 
imprimir 40 páginas por minuto (ppm), reduzindo assim o tempo de 
conclusão dos trabalhos de cópia e impressão.

MFP ULTRAEFICIENTE PARA MÁXIMO 
DESEMPENHO EMPRESARIAL

Gerenciamento inteligente de 
dispositivos com mais soluções e uma 
tela capacitiva sensível ao toque de 7 
polegadas

Principais benefícios
Aumente a produtividade com 
digitalizações e impressões 
excepcionais de alta velocidade

Confiabilidade sólida para 
operações livres de preocupações

 Impressão mais rápida com uma CPU 
dual-core de 1 GHz
Velocidade ultrarrápida de 
digitalização duplex com DSDF
Processamento de papéis mais 
pesados com SCF, 3 x 550 folhas 
Texto e imagens de melhor qualidade 
com ReCP

Crie um sistema de impressão 
eficiente com a XOA-Embedded
Intuitiva tela capacitiva sensível ao 
toque de 7 polegadas
Autenticação prática com um telefone 
celular

Segurança de nível empresarial para 
impressões mais seguras
Melhor ciclo máximo de produção mensal 
da categoria
Certificação de toner seguro (TÜV)

Obtenha sempre impressões de qualidade profissional com a 
exclusiva tecnologia Rendering Engine for Clean Page (ReCP) 
da Samsung. Com uma saída efetiva de 1200 x 1200 dpi, a 
ReCP melhora a legibilidade de documentos impressos, refina 
o texto melhorando linhas finas e tornado mais precisas as 
bordas de texto negativo e torna as imagens mais nítidas 
reduzindo ruído, marcações e instabilidade.

Texto e imagens de melhor 
qualidade com ReCP

A ProXpress M4080FX melhora o desempenho da MFP 
com um design robusto criado para lidar com papéis mais 
pesados. Possui uma bandeja e bypass padrão e ainda 
permite adicionar múltiplas folhas, o que expande a 
capacidade total para até 2300 folhas.

Processamento de papéis mais 
pesados com SCF, 3 x 550 folhas

A produtividade de impressão e o controle de custos estão no topo da lista de prioridades das pequenas e médias 
empresas (PMEs) atuais. Elas requerem soluções de impressão de alta velocidade e gerenciamento simples que 
permitam operações seguras, confiáveis e rentáveis para um tempo de inatividade, manutenção e risco mínimos.

A ProXpress M4080FX da Samsung produz impressões de qualidade profissional e digitaliza com o máximo 
desempenho e versatilidade. O processador dual-core de 1 GHz e a tecnologia do Alimentador de Documentos de 
passagem única (DSDF) oferecem velocidades de impressão e digitalização ultrarrápidas. Além disso, processa 
facilmente papéis mais pesados permitindo um tempo de inatividade reduzido e menos manutenção.

A utilização se tornou mais fácil que nunca com o design eficiente e sem servidor e com os recursos de 
gerenciamento inteligente de dispositivos. Os funcionários podem trabalhar de forma mais inteligente com uma 
tela sensível ao toque de 7 polegadas que oferece a mesma capacidade de resposta que um smartphone. Além 
disso, a confiabilidade sólida e a segurança total garantem operações contínuas e sem preocupações.

A ProXpress M4080FX oferece velocidades de digitalização 
mais altas da categoria com a tecnologia do Alimentador 
de Documentos DSDF (ADF de passagem única), capaz de 
digitalizar até 60 imagens por minuto (ipm) cor e pb, o que 
equivale a uma página sendo digitalizada a cada segundo.

Velocidade ultrarrápida de digitalização duplex com DSDF

Digitalização de passagem única 
ultrarrápida
Até 60 ipm

digitali-
zação

digitali-
zação

Plataforma 
XOA-E flexível

Digitalização duplex 
mais rápida com 

DSDF

Processador dual-core 
de 1 GHz

Intuitiva tela capacitiva 
sensível ao toque de 7 

polegadas

Bandeja MP de 100 folhas

4 x SCF de 550 folhas

Bandeja padrão de 550 
folhas



GERENCIAMENTO INTELIGENTE DE DISPOSITIVOS 
E SOLUÇÕES PERSONALIZADAS EM UMA 
INTUITIVA TELA SENSÍVEL AO TOQUE

IMPRESSÃO CONFIÁVEL, SEGURA E  
ECOLÓGICA PARA MAIOR TRANQUILIDADE

Melhor ciclo máximo de produção mensal da categoria

A ProXpress M4080FX oferece uma operação 
altamente confiável com o melhor ciclo máximo de 
produção mensal da categoria, assegurando que cada 
trabalho seja executado com perfeição.

Certificação de toner seguro (TÜV)

A ProXpress M4080FX oferece autenticação segura e 
funcionalidade de impressão móvel com um toque por 
meio da tecnologia NFC Pro da Samsung. Basta tocar para 
imprimir, digitalizar ou enviar documentos por fax a partir 
de qualquer equipamento móvel com suporte NFC.

Autenticação prática com um 
telefone celular

Uma generosa tela altamente sensível ao toque de 7 
polegadas oferece a mesma capacidade de resposta e 
facilidade de uso que a tela de um smartphone ou tablet, 
além de uma experiência do usuário melhorada.

Intuitiva tela capacitiva 
sensível ao toque de 7 polegadas

A plataforma XOA-E suporta as soluções in-house da 
Samsung e soluções de ISVs para todas as suas necessidades 
comerciais. Aproveite o acesso a uma variedade de soluções 
e operações de impressão seguras in-house da Samsung 
– tudo sem servidor – e gerenciamento dos equipamentos 
com comodidade. A XOA-E torna possível aumentar 
simultaneamente produtividade e eficiência.

Crie um sistema de impressão eficiente com a XOA-Embedded

A ProXpress M4080FX oferece o melhor da indústria em controle 
de usuários, documentos e acesso à rede em nível de segurança 
empresarial. Suporta autenticação, proteção de trabalhos de 
impressão, protocolos e segurança da rede, e proteção de discos 
rígidos, enquanto permite que administradores gerenciem o painel de 
controle e os privilégios de impressão.

Segurança de nível empresarial para 
impressões mais seguras

Nosso toner genuíno Samsung está em conformidade com os 
critérios rigorosos para baixos níveis de contaminação e emissões 
de substâncias perigosas definidos pela TÜV Rheinland®, 
um prestador independente de serviços de inspeção, que é 
reconhecido mundialmente e está sediado na Alemanha.

Ciclo máximo de produção mensal
120.000

Gerenciamento 
de parque

Gerenciamento  
de saída 

Mobilidade Distribuição de 
documentos

Gerenciamento 
de parque

Gerenciamento 
de saída Mobilidade

Distribuição de 
documentos

AP/Servidor da Web/Firmware

A função NFC Pro está disponível 
com um kit NFC/sem fio

Autenticação Controle  
de acesso

Proteção do 
trabalho

Protocolo/
segurança de rede

Proteção de  
disco rígido



IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG
                               M4080FX

Geral M4080FX
Funções padrão Impressão, Cópia, Digitalização, Fax
Processador 1 GHz (Dual Core)
Painel operacional Painel colorido sensível ao toque de 7''
Memória (padrão) 1 GB
Memória (máxima) 2 GB
Unidade de disco rígido 320 GB (espaço disponível ao usuário: 279 GB)
Interface (padrão) Equipamento USB, Host USB x 2, Ethernet 10/100/1000 Base TX
Interface (opcional) IEEE 802.11 b/g/n (tipo NFC ativa)
Tempo de aquecimento  
(desde a inicialização) 45 segundos

Tempo de aquecimento  
(desde o modo de hibernação) 30 segundos

Requisitos de energia 220–240 V CA, 50/60 Hz, 110–127 V CA, 50/60 Hz (Sem bivolt, a fonte de alimentação varia consoante o país)
Consumo de energia 700 W (impressão), 700 W (digitalização), 50 W (prontidão), 1,21 W (hibernação), 2,08 kWh (TEC)
Nível de ruído Inferior a 54 dBA (impressão), inferior a 56 dBA (cópia), inferior a 30 dBA (prontidão)
Dimensões (L x P x A) 530 x 481,4 x 576 mm (20.9" x 19" x 22.7")
Peso (apenas CONJUNTO/CONJUNTO 
com suprimentos)

Apenas conjunto: 23,9 kg (52,7 lb) 
Conjunto com suprimentos: 25 kg (55,1 lb)

Débito mensal máximo 120.000 páginas
Volume de impressão mensal recomendado 2000–12.000 páginas

Segurança SSL/TLS, IPv6, IPSec, SNMPv3, IEEE 802.1x, Kerberos, SMB, LDAP, Gerenciamento de protocolos e portas, Filtro de IP/MAC, Sobrescrita de HDD, Criptografia de 
HDD, Certificação Common Criteria (ISO 15408), Log de auditoria, Controle de acesso

Suporte de sistema operacional

Windows: XP (32/64 bits), 2003 Server (32/64 bits), Vista (32/64 bits), 2008 Server (32/64 bits), Windows 7 (32/64 bits), 2008 Server R2 (64 bits), 
Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits), Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2012 R2 (64 bits), Windows 10 (32/64 bits) 

Linux: RedHat Enterprise Linux 5, 6, Fedora 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, OpenSuSE 11.2, 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3, 13.1, Ubuntu 10.04, 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 
13.10, 14.04, SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, Debian 6, 7, Mint 13, 14, 15, 16 

Unix: 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) 
Mac: OS 10.6 a 10.11

Protocolos de rede TCP/IPv4, IPv6, DHCP, BOOTP, AutoIP, DNS, DDNS, WINS, TCP/IP padrão, LPR/LPD, IPP, ThinPrint, Google Cloud Print, AirPrint, Impressão por WSD, Impressão 
por FTP, HTTP, SNMP (v1/2c/3), Telnet, SLP, Bonjour, UPnP (SSDP), WSD Discovery, SMTP, FTP, LDAP, SMB, Kerberos

Manuseio do papel M4080FX
Capacidade de entrada (cassete) 550 folhas
Capacidade de entrada (bandeja 
multifuncional)

100 folhas

Capacidade de entrada (máxima) 2300 folhas (650 folhas padrão + 550 folhas em segundo alimentador de cassete opcional x 3)
Tipo de mídia (cassete) Comum, Fino, Espesso, Algodão, Colorido, Pré-impresso, Reciclado, Bond, Arquivo, Timbrado, Perfurado, Cartão, Envelope, Etiqueta
Tipo de mídia (bandeja multifuncional) Comum, Fino, Espesso, Mais espesso, Algodão, Colorido, Pré-impresso, Reciclado, Bond, Arquivo, Timbrado, Perfurado, Cartão, Envelope, Etiqueta

Tamanho de mídia (cassete)
A4, A5, A6, B5 (JIS), B5 (ISO), Legal, Carta, Executivo, Statement, Ofício, Fólio, Envelope Monarch, Envelope DL, Envelope C5, Envelope C6, 

Envelope nº 10, Envelope nº 9, Cartão-postal, Personalizado (98 x 148 mm – 216 x 356 mm [3,86" x 5,85" – 8,5" x 14"])
Tamanho da mídia  
(bandeja multifuncional)

A4, A5, A6, B5 (JIS), B5 (ISO), Legal, Carta, Executivo, Statement, Ofício, Fólio, Envelope Monarch, Envelope DL, Envelope C5, Envelope C6, 
Envelope nº 10, Envelope nº 9, Cartão-postal, Fichas pautadas 3 x 5, Personalizado (76 x 127 mm – 216 x 356 mm [3" x 5" – 8,5" x 14"])

Gramatura da mídia (cassete) 60–163 g/m2 

Gramatura da mídia  
(bandeja multifuncional)

60–220 g/m2 

Tipo de ADF DSDF
Capacidade do alimentador automático 
de documentos

50 folhas

Capacidade de saída 250 folhas

Suprimentos M4080FX

Toner (Preto)

MLT-D201S (10.000 páginas)
MLT-D201L (20.000 páginas)

*Valor de rendimento declarado de acordo com a ISO/IEC 19752
*Expedida com cartuchos de toner inicial para 6000 páginas

Impressão M4080FX
Velocidade (monocromática) Até 40 ppm em A4 (42 ppm em Carta)
Tempo da primeira impressão  
(monocromática)

Menos de 6 segundos

Resolução Até 1200 x 1200 dpi de saída efetiva
Linguagens de impressão PCL5, PCL6, PS3, PDF V1.7
Impressão duplex Integrada
Suporte de impressão direta JPEG, PDF, PRN, TIFF, XPS

Recursos de impressão
Impressão por WSD, Impressão segura, Impressão armazenada, Impressão em livreto, N páginas em uma, Impressão de folha de rosto, Impressão de código 
de barras, Impressão ecológica, Omitir páginas em branco, Impressão em pôster, Marca d'água, Ajuste de prioridade de bandeja, Comutação automática de 

bandeja, Proteção de bandeja, Impressão direta de USB, Impressão de PDF seguro
Solução de impressão móvel Apple AirPrint, certificação Mopria, Google Cloud Print, Samsung Cloud Print, PrinterOn Cloud Print, Samsung Mobile Print, Samsung Print Plugin

Cópia M4080FX
Velocidade (monocromática) Até 40 cpm em A4 (42 cpm em Carta)
Tempo da primeira cópia  
(monocromática)

Menos de 7 segundos

Resolução Até 600 x 600 dpi de saída efetiva
Taxa de redução/ampliação 25–400%
Cópias múltiplas 9999 páginas
Cópia duplex Integrada

Recursos de cópia
Cópia de ID, N páginas em uma, Impressão em livreto, Ajuste automático, Cópia de livro, Marca d'água, Sobreposição, Carimbo, Serviço de compilação, Apagar 

bordas, Ajustar fundo, Programar

Digitalização M4080FX
Velocidade de digitalização  
(monocromática)

Simples 35 ipm (300 dpi), duplex 60 ipm (300 dpi)

Velocidade de digitalização (colorida) Simples 35 ipm (300 dpi), duplex 60 ipm (300 dpi)

Compatibilidade
Windows: TWAIN 

Mac: TWAIN, ICDM 
Linux: SANE

Método CIS colorido
Formato de arquivo PDF, PDF pesquisável, PDF compacto/Criptografia PDF, Assinatura digital em PDF, PDF/A, TIFF, XPS, JPEG
Resolução (óptica) Até 600 x 600 dpi
Resolução (melhorada) Até 4800 x 4800 dpi
Destinos de digitalização E-mail, FTP, SMB, BOX, USB, WSD, PC, Samsung Cloud, Pasta compartilhada
Peso do documento a digitalizar 60–120 g/m2 

Fax M4080FX
Compatibilidade ITU-T G3, Super G3
Velocidade do modem 33,6 kbps
Resolução Até 600 x 600 dpi
Método de compactação MH, MR, MMR, JBIG
Memória HDD (compartilhado)
Discagem automática Sim

Recurso de fax
Discagem rápida, Discagem em grupo, ECM, ID de chamadas, Rediscagem automática, Discagem de tom, Envio com atraso, Envio múltiplo, Recepção segura, 

Encaminhamento para fax/e-mail/SMB/FTP, etc.

Especificações

Opções
Segunda bandeja de cassete SL-SCF4000
Capacidade 550 folhas

Tamanhos de mídia
A4, A5(SCF), B5 (JIS), B5 (ISO), Legal, Carta, Executivo, Statement, Ofício, Fólio, Envelope DL, Envelope C5, Envelope nº 10, Envelope nº 9,

Personalizado (98 x 210 mm – 216 x 356 mm [3,86" x 8,27" – 8,5" x 14"])
Tipos de mídia Comum, Fino, Espesso, Algodão, Colorido, Pré-impresso, Reciclado, Bond, Arquivo, Timbrado, Perfurado, Cartão, Envelope, Etiqueta
Gramatura da mídia 60–163 g/m2 

Sensor Indicador de instalação H/W, Indicador de falta de papel, Indicador de nível baixo de papel, Indicador de tamanho de papel
Dimensões (L x P x A) 421,4 x 460,5 x 146,8 mm (16,6" x 18,1" x 5,8")
Peso 11,9 kg (21,3 lb)

Suporte pequeno ML-DSK65S
Dimensões (L x P x A) 480 x 553 x 117 mm (18,9" x 21,8" x 4,6")
Peso 11,1 kg (24,5 lb)


