
Minden vállalatnak

CLP-680ND / 680DW 
Színes lézernyomtató



Valódi színek fénysebességgel
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Gyors és gazdaságos színes nyomtatás

A mai vállalkozásoknak tudniuk kell, hogy minőségi nyo-
matokat gyorsan és költséghatékonyan is létrehozhatnak. 
A CLP-680ND / 680DW nem csak kiváló színminőséget 
szolgáltat, de a nagymennyiségű nyomtatási munkákat is 
sebesen végzi el. A gyors Dual CPU, a gigabit hálózati 
támogatás és az azonnali beégetési technológia nagyobb 
gyorsaságot és kevesebb várakozási időt garantál.

A gazdaságos technikai jellemzők mellett a költséghaté-
kony és innovatív funkciók, mint például a nagy tonerka-
pacitás, az alacsony energiafogyasztás és a környezetba-
rát beállítások teszik ezt a nyomtatót különlegessé.
A fenti jellemzők összessége olyan költségtudatossá va-
rázsolja ezt a printert, amennyire ez csak lehetséges.

A szuperfi nomságú polimerizált 
tonerrel és a továbbfejlesztett 
képfeldolgozó technológiával 
lenyűgöző minőségű, professzi-
onális dokumentumokat hozhat 
létre. 

A gyors Dual CPU, a megnövelt 
memória és az azonnali beé-
getési technológia hihetetlen 
nyomtatási sebességet, valamint 
nagyobb termelékenységet kínál.

A nagykapacitású festékka-
zetták – melyek kevesebb 
cserét igényelnek –, a visz-
szafogott energiafogyasztás 
és az alacsony laponkénti 
költség teszik a CLP-680ND/ 
680DW printert valóban gaz-
daságos megoldássá.

Második adagolókazetta 
• 520 lapos kapacitás

Számozott nyomógombok

Direct USB Port



Teljesítmény, mely azt a sebességet kínálja, 
amire Önnek szüksége van
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Nagy nyomtatási teljesítmény

Bármekkora nyomtatási munkáról legyen is szó, a CLP-680ND/ 
680DW garantálja a 17 másodperces első nyomat elkészítési 
időt, továbbá a percenkénti 24 oldalas nyomtatási sebességet. 
Ennek köszönhetően Önnek valóban csak a fontos tennivalókra 
kell koncentrálnia, nem pedig a nyomatok elkészülésére.

Növelje teljesítményét a Samsung legmoder-
nebb nyomat-feldolgozásával 

Nagyobb teljesítmény, nagyobb produktivitás

Néha úgy tűnhet, hogy a nyomtatás soha nem ér véget. A CLP-
680ND / 680DW 533 MHz Dual CPU-jával, és a 256 MB standard 
memóriájával (512 MB-ig bővíthető) biztos lehet afelől, hogy a 
nyomtató az egész munkacsoport nyomtatási igényét kielégíti.

Azonnali beégetés, nagyobb sebesség

Az azonnali beégetési technológiával készüléke késedelem nél-
kül lát neki a nyomtatási munkáknak. A technológia eredménye-
ként az első nyomat elkészítési ideje mindössze 17 másodperc 
még a készülék alvómódjából indított nyomtatáskor is. Mivel 
nem kell teljes mértékben felmelegednie az első nyomtatáskor, 
kevesebb energiát igényel a beégetéshez. Így egyaránt költség-
hatékony és környezetbarát.

Gyors adattovábbítás és egyszerű integráció

A fejlett Gigabit Ethernet technológiával gyorsabban továb-
bíthatja a nyomtatási adatokat belső hálózatán keresztül. A 
PCL6/5e, PostScript3, és PDF részére beépített emulációkkal 
a CLP-680DW képes alkalmazkodni a különféle szoftvereket 
használó és hálózati feltételekkel rendelkező vállalatokhoz.

Rugalmas papírkezelés

Ha vastagabb papírokra szeretne nyomtatni vagy fénymásolni, 
most megteheti. A készülék 50 lapos multifunkciós tálcája, il-
letve a 250 lapos standard kazettája könnyedén kezelik az akár 
220 g/m2 tömegű papírokat is. Ráadásul, az opcionális 520 lapos 
második kazettával a teljes nyomtató papírkapacitását akár 820 
lapra is bővítheti. Ezzel a módszerrel akár egyszerre három mé-
diatípust is használhat anélkül, hogy időt vesztegetne el a papír-
típusok állandó cseréjével.

Becsípődésgátló görgő 

A Samsung egyedülálló becsipődésbiztos görgői minimalizál-
ják a helytelen papíradagolás és a papírelakadás esélyét. Rá-
adásul lehetővé teszik a vastagabb papírok kezelését a stan-
dard tálcáról, akár 220 g/m2 tömegű kartonokét is.



Tűnjön ki a színek valódi részletességével
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Most minden munkacsoport gyönyörködhet 
a nyomatok valódi színeiben

Bármekkora legyen is a munkacsoportja, legyenek bármilyen 
elfoglaltak, mindig számíthatnak a CLP-680ND / 680DW által 
készített professzionális és minőségi színes nyomatokra. 

Polimerizált toner

Újfejlesztésű polimerizált tonerünk a hagyományos tonerekhez 
képest kisebb és egységesebb méretű festékszemcsékkel ren-
delkezik. Nyomatai ezáltal élesebb vonalakkal és élénkebb szí-
nekkel gazdagodnak, emellett a nyomtató meggátolja a papírla-
pok pöndörödését is. Ráadásul, a magasabb viasztartalomnak 
köszönhetően a képek fényesebbek, a nyomatok időtállóbbak 
lesznek, és ellenállnak a nem kívánt fakulásnak. 

ReCP technológia a tisztább élekért és az éle-
sebb képi, illetve szöveges részekért

Gyönyörködjön a minőségi nyomatokban

A Samsung egyedülálló ReCP (Rendering Engine for Clean 
Page) technológiája és az akár 9600x600 dpi tényleges telje-
sítmény növeli színes nyomatainak az általános minőséget és 
élénk színvilágát, így biztosítva minden nyomat tökéletességét. 
Automatikusan élesíti a grafi kus részek és a szövegek fókuszát, 
míg a tömör objektumok között átfedést biztosít, így megakadá-
lyozza a fehér képközök kialakulását.

Fedezze fel az extra részleteket a tűéles képeken

Ne érje be gyengébb nyomtatási minőséggel. A CLP-680ND/ 
680DW 600 x 600 dpi alapfelbontással rendelkezik, ami a kép-
pontok méretének és elhelyezkedésének módosításaival to-
vábbfokozható akár 9 600 x 600 dpi értékre. Ideális megoldás a 
kifejezetten részletes nyomatok létrehozására.

Samsung Hagyományos

Kompozit 
szín csökkentés 

Szélek kiemelése 

Színalátöltés 

Samsung Hagyományos

Változó, nem egyforma méretű,
egyenetlen festékrészecskék

Kisméretű, egyforma méretű,
kerek festékrészecskék



Az alacsonyabb üzemeltetési költségekkel pénzt takaríthat meg, 
a környezetbarát funkciókkal pedig hozzájárulhat bolygónk védelméhez
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Alacsony költségek, alacsony környezet-
szennyezés
Takarékoskodjon a tonerrel, papírral és energiával egyszerűen; 
ezáltal nem csak az Ön vállalati profi tjára, de a környezetre is 
jótékony hatást gyakorolhat. A CLP-680ND / 680DW printerrel a 
gazdaságosság és az élénk színes dokumentumok nyomtatása 
kéz a kézben jár. 

Az extra nagy kapacitás extra alacsony költséget jelent

Gyönyörködjön a professzionális, színes nyomatokban, és tartsa 
kézben a működtetési költségeket. Különleges fejlesztésű, nagy-
kapacitású festékpatronjainkat ritkábban kell kicserélnie, így ala-
csonyabb oldalankénti előállítási költséggel kell számolnia. (Feke-
te tonerkazetta kapacitás: 6 000 standard oldal, Sárga/Magenta/
Cián toner tonerkazetta kapacitás: 3 500 standard oldal) 

Csökkentse papírhasználatát akár 50%-kal az 
automatikus kétoldalas nyomtatással

Csökkentse költségeit duplex nyomtatással

A beépített kétoldalas nyomtatási funkcióval (duplex) a papírta-
karékosság még soha nem volt ilyen egyszerű. A funkció auto-
matikusan megfordítja a papírlapot, így annak mindkét oldalára 
nyomtathat. Akár 50%-os megtakarítást is elérhet a papírfo-
gyasztás terén.

Alacsony energiafogyasztás

Hatásos jellemzőinek és változatos funkcióinak ellenére a CLP-
680ND / 680DW a hasonló kategóriájú modellekhez képest ke-
vesebb áramot fogyaszt. Innovatív polimerizált tonere alacso-
nyabb beégetési hőmérsékletet igényel, az azonnali beégetési 
technika lecsökkenti az első nyomat készítéséhez szükséges 
időt, az új Dual CPU pedig napjaink legzöldebb printerévé teszi 
a készüléket.

Samsung
533 MHZ 

Dual CPU, IFS

Más forgalmazó
400 MHZ 

Szimpla CPU, Nincs IFS

A Samsung Eco-Driver elnyerte 
a Buyers Lab, Inc. 2012. évi 
„Outstanding Achievement” 

(kiemelkedő teljesítménynek járó) 
díját

Takarítson meg pénzt az Eco kezeléssel

Minden vállalat arra törekszik, hogy ott faragjon le a kiadásai-
ból, ahol ez csak lehetséges. Az egyérintéses Eco gombbal és 
az intelligens Eco Driver-rel ez egyszerűbb, mint valaha. Nyom-
tasson több oldalt egy lapra az N-up és a duplex funkciókkal, 
váltson toner-takarékos módra, ugorja át az üres oldalakat, vagy 
nyomtasson fekete-fehér üzemmódban a színes helyett. Az ered-
mény-szimulátorral megtekintheti, hogy mennyivel csökkentette a 
CO2 kibocsátást, és mennyi energiát, illetve papírt takarított meg.

Akár 50%-os 
papírmegtakarítás

Akár 7%-os 
energiamegtakarítás
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Egyszerűbb, gyorsabb munkavégzés Önnek 
és egész csapatának
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Biztonságos nyomtatás

Ha bizalmas adatokat kell nyomtatnia, legyen egészen nyugodt. 
Most gondoskodhat személyes nyomtatási munkáinak bizton-
ságáról. Egyszerűen adjon meg egy jelszót, így bizalmas nyom-
tatásait elrejtheti a kíváncsi szemek elől. A beépített számozott 
nyomógombokal mi sem egyszerűbb!

Érje el a kívánt eredményt már a nyomtatás előtt

A Samsung Easy Colour Manager (Egyszerű színkezelő) segít-
ségével a nyomtatás előtt állíthatja be bármely kép színegyen-
súlyát, szaturációját, fényerejét vagy kontrasztját. A funkcióval 
bármikor kikeverheti az Ön céges logójának pontos színeit.

Stresszmentes nyomtatókezelés

A maximális irányítás érdekében az Easy Printer Manager-rel 
minden készülékét egyetlen helyről kezelheti. Ellenőrizze a toner 
állapotát, rendeljen tonert, változtassa meg a készülék beállítá-
sait, vagy állítson be fi gyelmeztetéseket akár e-mailen keresztül.

Professzionális színes nyomtatás egysze-
rűen, Önnek

A CLP-680ND / 680DW könnyen kezelhető és időtakarékos 
funkcióinak széles választékával okosabbá és gyorsabbá tehe-
ti a munkavégzést, így az egész munkacsoport hatékonyságát 
növelheti.

Egyszerű kezelőpanel

A CLP-680ND / 680DW kétsoros folyadékkristály kijelzőjével és 
az intuitív 5 kezelőgombos navigációs felülettel szabályozhatja a 
készülék állapotát, böngészhet a menüben és egyszerűen elér-
heti az egyedi funkciókat.

Kényelmes USB nyomtatás

Nyomtassa ki dokumentumait közvetlenül a nyomtatóról, számí-
tógép nélkül, a készülék előlapján, a kezelőpanel alatt található 
Direct USB csatlakozóról.

Egyszerű tonercsere

A tonercserét a felültöltős, kihúzható tonerfi ók teszi még egysze-
rűbbé. A nagykapacitású „minden az egyben” festékkazettával 
nemcsak időt, de pénzt is megtakarít.

Egyszerű vezeték nélküli csatlakoztathatóság (csak CLP-
680DW modell esetén) 

CLP-680DW készülékén egyetlen gombnyomással aktiválhatja a 
WiFi Protected Setup (WPS) funkciót, mellyel nyomtatóját gyorsan 
és biztonságosan csatlakoztathatja vezeték nélküli hálózatára. 

Egyszerű mobilnyomtatás

A Samsung Mobile Print App alkalmazással,dokumentumait, ké-
peit és prezentációit közvetlenül Android, iOS, vagy Windows 
Phone 7 alapú mobilkészülékéről nyomtathatja ki. (CLP-680ND 
modell esetén, a készüléket csatlakoztatni kell a vezeték nélküli 
AP-hez vagy router-hez a mobilnyomtatás megkezdése előtt.)

Gondoskodjon bizalmas dokumentumainak 
biztonságáról a könnyen kezelhető bizalmas 
nyomtatási funkcióval



Egy termék, mely növeli 
teljesítményét és megtakarításait
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Műszaki adatok
Modellkód Samsung CLP-680ND Samsung CLP-680DW

Nyomtatás

Sebesség (Fekete-fehér / Színes) Maximum 24 oldal/perc / A4 (25 oldal/perc / Letter)

Első nyomat elkészülési ideje 
(Fekete-fehér / Színes) Kevesebb, mint 17 mp (Üzemkész üzemmódból)

Felbontás Maximum 9 600 x 600 dpi tényleges felbontás (600 x 600 x 4 bit)

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

Duplex funkció Beépített

Papír kezelés

Beviteli kapacitás és típus 250 lapos Standard kazettás tálca (Max. 820 lap)

Kimeneti kapacitás és típus 150 lap arccal lefelé

Papírméret A4 / Letter / Legal / Ofi cio / Folio / JIS B5 / ISO B5 / Adminisztratív / A5 / Nyilatkozat / A6 / Kartotéklap / Képeslap / 
Boríték Monarch / Boríték No- 10 / Boríték DL / Boríték C5 / Boríték C6 / Boríték No 9 / Egyéni [76 x 127 mm (3,0” x 5,0”) – 216 x 356 mm (8,5” x 14”)]

Papírtípus Sima papír / Vékony papír / Vastag papír / Karton / Vastagabb papír / Lyukasztott / Fólia / Előnyomtatott / Fejléces / 
Újrahasznosított / Archív / Kötött / Címke / Boríték / Pamut / Színes / Fényes

Boríték kapacitás 20 lapos

Általános

Processzor sebesség Dual CPU (Fő: ARM11 533 MHz-es / al : ARM9 150 MHz-es )

Kijelző 16 x 2 soros LCD

Csatlakozófelület Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Base-TX Hi-Speed USB 2.0 / USB, Ethernet 10/100/1000 Base-TX, IEEE 802.11 b/g/n Vezeték nélküli hálózat

Zajszint Kevesebb, mint 52 dBA (Nyomtatás) / Kevesebb, mint 32 dBA (Készenlét)

Memória / Tárhely 256 MB (Max. 512 MB)

Operációs rendszer kompatibilitás Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.5–10.8, Különféle Linux/Unix

Havi nyomtatási kapacitás 60 000 oldal

Méret (Szé x Mé x Ma) 420 x 452,5 x 311,3 mm (16,5” x 17,8” x 12,3”)

Tömeg 20,15 kg (44,42 lbs)

Áramfogyasztás 450 W (Átlag) / 10 W (Készenlét) / 1 W (Alvómód) 450 W (Átlag) / 10 W (Készenlét) / 2 W (Alvómód)

Tartozékok

Fekete tintapatron Standard tonerkazetta kapacitás: 2 000 standard oldal (2 000 oldalas kezdő tonerkazettával szállítják), Nagykapacitású tonerkazetta: 6 000 standard oldal  
*ISO/IEC 19798 szerinti kapacitásérték

Sárga/Magenta/Cián tonerkazetta Standard tonerkazetta kapacitás: 1 500 standard oldal (1 500 oldalas kezdő tonerkazettával szállítják), Nagykapacitású tonerkazetta: 3 500 standard oldal 
*ISO/IEC 19798 szerinti kapacitásérték

Képtovábbító egység Kb. 100 000 oldal

Használt festék tároló Kb. 14 000 oldal (Fekete-fehér) / 3 500 oldal (Színes)

Opció

Opciók 520 lapos kazetta / IEEE 1284B Párhuzamos csatlakozó / 512 MB Memória
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A Samsung Electronics Co., Ltd.-ről 

A Samsung Electronics Co., Ltd. világvezető a félvezetők, a te-
lekommunikáció, a digitális média és a digitális technológia te-

rületén. 

A Samsung Electronics TV-k, memória chipek, mobiltelefonok, 
kijelzők, személyi számítógépek és háztartási eszközök gyár-
tásával foglalkozik. A Samsung világszerte 62 országban, 134 
irodában 150 000 embert alkalmaz, a Samsung Electronics üz-
letágai közé tartozik többek között a Digitális Média, az LCD,  
Félvezetők, a Telekommunikáció és a Digitális szerelvények.

Copyright © 2012. Samsung Electronics Co. Ltd. minden jog fenntartva. A Sam-
sung regisztrált védjegye a Samsung Electronics Co. Ltd.-nek. A specifi kációk és 
a kivitelezések változhatnak. A nem metrikus rendszerben megadott tömeg, illetve 
nagyság adatok hozzávetőlegesek. Minden adat megfelelt a valóságnak a gyártás 
idején. A Samsung nem vállal felelősséget az esetleges hibákért és mulasztáso-
kért. Minden márka, termék és szolgáltatás név és logója bejegyzett védjegy és/
vagy a valós tulajdonos bejegyzett védjegye, ezért azokat jelen kiadványban fel-
tüntettük és elismertük. 

Kapcsolat:
Honlap: www.samsung.com


