Imprima facilmente na sua Impressora SCX-6555NX
Principais benefícios
Obstrução de papel
Não deixe que a sua produtividade chegue a um impasse. A SCX-6555NX possui três
rolos distintos (um rolo de coleta, um rolo de encaminhamento e um rolo retardador),
que trabalham em conjunto para recolher apenas uma folha de cada vez, evitando
obstruções de papel ou falhas de alimentação.

SmarThru™ Office
Mantenha a organização com o SmarThru™ Office. Essa solução que economiza tempo
captura documentos e os armazena em pastas de forma eficiente. Ele também os
indexa e anexa, para que possam ser enviados para outros destinos ou aplicativos para
edição.

Disco rígido de 80 GB

O disco rígido de 80 GB ajuda a monitorar e gerenciar trabalhos, reduz o
congestionamento da rede e otimiza a retenção de trabalhos de impressão em caso de
impressão confidencial ou programada.

Memória expansível
A memória integrada da SCX-6555NX significa que ela pode lidar com a sua carga de
trabalho sem esforço. Desfrute de um processamento rápido com a memória RAM
integrada padrão de 256 MB ou atualize para 512 MB, para realizar trabalhos ainda
maiores com facilidade.

Impressão 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 SCX-6555NX e mantenha as
linhas de comunicação abertas.

Arquitetura aberta extensível
Desenvolva e instale aplicativos personalizados com facilidade para atender às
necessidades da sua empresa. Modifique a interface do usuário com atalhos, designs e
controles de função personalizados e escolha entre soluções de impressão
incorporadas ou na Web.

*Guia do usuario

IMPRESSORA SAMSUNG SCX-6555NX
Especificações impressão
Velocidade ( mono )
Velocidade ( mono )
Tempo de saída da pimeira impressão ( mono )
Duplex ( frente e verso )
Resolução
Emulação

Simplex: até 53 ppm em A4 (55 ppm em Carta)
Duplex: até 48 ppm em A4 (50 ppm em Carta)
Menos de 8 s (no modo Pronto)
Padrão
Saída efetiva de até 1200 x 1200 dpi
PCL5e, PCL6, PostScript 3, PDF v1.4, TIFF / JPG

Cópia & Scan
Velocidade ( mono )
Tempo de saída da primeira cópia ( mono )
Taxa de Zoom
Multi cópia
Cópia Duplex
Recursos de cópia
Compatibilidade
Método
Resolução (óptica)
Resolução (aumento)

Até 20 ppm em A4 ( 21 ppm em Carta )
Menos de 5 s
25 ~ 400% (Platen), 25 ~ 200% (ADF)
1 - 999 páginas
Integrado
Cópia de documento, Cópia Clone, Cópia de marca d´água,
Cópia com sobreposição de formulários, Cópia com corte
Padrão TWAIN, padrão WIA
Digitalizador de mesa colorido ou DADF
Até 600 x 600 dpi
Até 4800 x 4800 dpi

Vistoria a

Unidade de disco rígido, E-mail, SMB, FTP, Cliente, unidade
flash USB

Manuseio de Papel
Capacidade e tipo de entradas
Tamanho da impressão Tamanho máximo
Tamanho mínimo
Capacidade
Tamanho da Mídia
Bandeja Padrão
Tipo de Midia

Gaveta para 520 folhas, band. multiuso 100 folhas
21.59 cm x 35.56 cm (8.5" x 14")
9.8 cm x 14.8 cm (3.86" x 5.83")
DADF de 100 folhas
14.5 ~ 21.6 cm (5.7" ~ 8.5")/ 14.5 ~ 35.6 cm (5.7" ~ 14")/ 14.5
~ 40 cm (5.7" ~ 15.7")
Comum/ Grosso/ Fino/ Envelopes/ Etiquetas/ Cartolina/ Cartão/
Arquivo/ Perfurado/ Pré-impresso/ Reciclado/ Transparência/
Timbrado/ Colorido

Geral
Display
Memória/ Armazenamento
Sistemas Operacionais Compatíveis

USB 2.0 de Alta Velocidade/Ethernet 10 / 100 Base TX

Interface
USB
Ciclo de Trabalho Mensal

Até 250000 páginas

Nível de Ruidos
Dimensões
Peso

Tela de toque colorida LCD WVGA (800 x 480) de 7"
256 MB / Disco rígido de 160 GB
Windows 2000/ XP/ Server 2003/2008/R2 / Vista/ Windows 7/
Mac OS 10.3 ~ 10.6/ vários sistemas operacionais Linux,
Citrix, SAP

Impressora ( L / P / A )
Líquido

Inferior a 55 dBA (impressão), inferior a 57 dBA (cópia),
inferior a 37 dBA (em espera)
63.3 x 50.6 x 64.1 cm (24.9" x 19.9" x 25.2")
44.85 kg (98.88 lb)

Toners & Cilindro
Toner: SCX-D6555A

25000 páginas padrão

Cilindro: SCX-R6555A
para mais informações acesse o site www.samsung.com.br

