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Link do produktu: https://agapo.pl/kserokopiarka-monochromatyczna-samsung-scx-8128na-szafka-toner-p-44390.html

Kserokopiarka monochromatyczna
Samsung SCX-8128NA A3/A4 28
str./min, duplex, 2 kasety, toner
pełnowartościowy, stolik- gotowa do
pracy
Cena brutto

5 412,00 zł

Cena netto

4 400,00 zł

Cena poprzednia

5 900,00 zł

Numer katalogowy

SCX-8128NA

Kod producenta

SCX-8128NA

Producent

Samsung

Opis produktu
Kserokopiarka monochromatyczna laserowa Samsung SCX-8128NA

format A4/A3, 28 str./min, mono, USB 2.0, LAN, PCL, PS3, duplex, dwustronny podajnik RADF
karta sieciowa, drukowanie i skanowanie sieciowe, toner pełnowartościowy, szafka
Wydajność miesięczna do 100 tys. stron
Wysoka jakość wydruku, niskie koszty eksploatacji
Model wycofany. Nowszy model Samsung SL-K3300NR
https://agapo.pl/samsung-sl-k3300nr-p-45731.html

Opis produktu:
Samsung SCX-8128NA jest bardzo wydajnym urządzeniem wielofunkcyjnym, pozwalającym zaoszczędzić bardzo dużo
czasu, który był poświęcany wcześniej na drukowanie i kopiowanie. Kserokopiarka, tą wysoką wydajność zawdzięcza
dwurdzeniowemu procesorowi o taktowaniu 1 GHz. Doskonała jakoś wydruku osiągnięta między innymi dzięki
zastosowaniu tonerów polimeryzowanych. Wyższa zawartość wosków zwiększa połysk drukowanych obrazów i wydłuża
ich trwałość, zapobiegając niepożądanemu blaknięciu.
Kompaktowa budowa i estetyczny wygląd doskonale wkomponują się w przestrzeń biurową. Model ten został
zaprojektowany z myślą o łatwym montażu i optymalnym wyposażeniu, niezbędnym do szybkiego przejścia w stan
gotowości do pracy. Wsparcie dla systemu Windows 10.
Oferujemy również profesjonalny serwis urządzeń biurowych ►KLIKNIJ◄

!!! WAŻNE !!!
Wysyłka odbywa się na palecie.
Dowóz na terenie Częstochowy GRATIS !!!
Nie zmuszamy Klienta do zgłaszania przeglądów ( średni koszt przeglądu około 80 zł netto ).
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Cechy urządzenia:
Wysoka jakość wydruków.
W pełni wykorzystaj przestrzeń w biurze.
Oszczędność przestrzeni, łatwość montaż.
Intuicyjny, inteligentny interfejs użytkownika.
Niskie zużycie energii.
Oddzielne i wymienne materiały eksploatacyjne.
Wygodna obsługa papieru.
XOA (Open Architecture Platform).
Łatwe drukowanie z urządzeń przenośnych.
Toner polimeryzowany.

Inteligentne rozwiązania od firmy Samsung
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Konfiguracja:

Format A4/A3, 28 str./min, mono, USB2.0, LAN, PCL, PS3, duplex, dwustronny podajnik DADF, karta sieciowa,
drukowanie i skanowanie sieciowe, toner pełnowartościowy, oryginalna podstawa, wydajność miesięczna
do 100 tys. stron
Koszty eksploatacji:
Toner czarny MLT-D709S / SS797, wydajność 25.000 stron przy 5% pokryciu - 180 zł netto, oryginał
Bęben MLT-R709 / SS840, wydajność 100.000 stron przy 5% pokryciu - 600 zł netto, oryginał
Pojemnik na zużyty toner MLT-W709 / SS853A, wydajność 100.000 stron przy 5% pokryciu - 90 zł netto, oryginał
Wyposażenie opcjonalne:

Podajnik dwukasetowy (CLX-PFP100):
Pojemność podajnika wejściowego - 1040 arkuszy (520 x 2)
Rozmiar nośników - 148 x 210 mm ~ 297 x 432 mm
Gramatura nośników - 60 ~ 220 g/m²
Wymiary - 500 x 600 x 259.3 mm (Szer. x gł. x wys)
Waga: 19,5 kg
Finiszer wewnętrzny (CLX-FIN50S):
Pojemność podajnika wyjściowego - 350 arkuszy – (Main 300, Top 50)(A4 80 gsm)
Rozmiar nośników -

148 x 98 mm ~ 297 x 432 mm

Gramatura nośników -

60 ~ 220

Pojemność zszywacza -

g/m²

50 arkuszy (poniżej 90

g/m²)

Wymiary - 411 x 463.3 x 159.5 mm (szer. x gł. x wys.)

Waga - 8,5 kg

Separator zadań (CLX-JST100) 230 zł netto
Pojemność - 125 arkuszy
Rozmiar nośników -

148 x 98 mm ~297 x 432 mm

Gramatura nośników - 60 ~ 220

g/m²

Wymiary - 395.3 x 380.5 x 96.6 mm (Szer. x gł. x wys.)

Waga - 1,5 kg
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W ofercie posiadamy jeszcze inne model:

CLX-9201NA/SEE - kliknij:
20 str./min, kolor, USB2.0, LAN, PCL, PS3, duplex, dwustronny podajnik DADF, dysk twardy HDD, XOA, karta
sieciowa, drukowanie i skanowanie sieciowe tonery pełnowartościowe, oryginalna podstawa.
CLX-9251NA/SEE - kliknij:
25 str./min, kolor, USB2.0, LAN, PCL, PS3, duplex, dwustronny podajnik DADF, dysk twardy HDD, XOA, karta
sieciowa, drukowanie i skanowanie sieciowe tonery pełnowartościowe, oryginalna podstawa.
CLX-9301NA/SEE - kliknij:
30 str./min, kolor, USB2.0, LAN, PCL, PS3, duplex, dwustronny podajnik DADF, dysk twardy HDD, XOA, karta
sieciowa, drukowanie i skanowanie sieciowe tonery pełnowartościowe, oryginalna podstawa.
CLX-9301NA/SEE - kliknij:
30 str./min, kolor, USB2.0, LAN, PCL, PS3, duplex, dwustronny podajnik DADF, dysk twardy HDD, XOA, karta
sieciowa, drukowanie i skanowanie sieciowe tonery pełnowartościowe, 4 kasety.
Wyróżnienie od niezależnego laboratorium badawczego Buyers Laboratory LLC (BLI)
Ogólne
Procesor

Dwurdzeniowy 1 GB

Pamięć

768 MB

Wyświetlacz

Kolorowy panel dotykowy LCD o przekĄtnej 7 cali 800 x 480 (WVGA)

Interfejs

High Speed USB 2.0 Device / Host, Ethernet 10 / 100 / 1 000 BASE TX

Pamięć masowa

320 GB lub więcej (opcja, pamięć do wykorzystania: 88 GB)

Maks. miesięczny cykl

100 000 stron.

Wymiary (szer-gł-wys)

560,0 x 600,0 x 794,0 mm: (z pokrywą)

Waga

55,8 kg (z pokrywą)

Poziom hałasu

Kopiowanie: 53dBA, Drukowanie: 50dBA, Tryb gotowości: 30 dBA, Tryb
czuwania: 27 dBA

Zużycie energii

Maks. 1,5 kW (tryb gotowości: 100 W, tryb energooszczędny: 16 W, tryb
czuwania: 1,5 W)

Czas nagrzewania

Od włączenia 25 sekund, z trybu uśpienia 25 sekund.

Kopiowanie
Czas naświetlania

Szybkość (druk czarno-biały) 28 kopii / min w A4 / Letter

Czas wydruku pierwszej strony

Czas wydruku pierwszej strony (druk czarno-biały) 5,7 s

Powiększenie

25% ~400%

Kopiowanie w trybie multi

Do 9 999 stron

Funkcje kopiowania

Kopiowanie dowodu osobistego, wielokrotne kopiowanie, kopiowanie kilku stron
na jednym arkuszu, kopiowanie plakatów
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Drukowanie
Czas naświetlania

Szybkość (druk czarno-biały) 28 str./min w A4 / Letter

Czas wydruku pierwszej strony

Czas wydruku pierwszej strony (druk czarno-biały) 8 s (z trybu gotowości).

Rozdzielczość

Domyślnie: rozdzielczość efektywna 2 400 x 600 dpi (600 x 600 x 2 bit) / Maks.:
rozdzielczość efektywna 9 600 x 600 dpi (600 x 600 x 4 bit)

Emulacja

PCL5c, PCL6, Postscript 3, PDF 1.7+, XPS

Druk dwustronny

Wbudowane

Bezpośrednie drukowanie

Jpeg, Tiff, PDF, Samsung PRN

System operacyjny

Windows 2003 / 2012 / Vista / 2008 / 7 / 8 / 10 /, Mac OS X10.5 ~ 10.6, Linux
Link do strony ze sterownikami: SAMSUNG

Faks (opcja)
Szybkość modemu

33,6kbps

Zgodność

ITU-T G3, Super G3

Rozdzielczość

600 x 600 dpi (mono)

Pamięć

DRAM / opcjonalnie kopia zapasowa na dysku twardym

Metoda kompresji

MH / MR / MMR / JBIG

Autowybieranie

Tak

Funkcje faksu

Szybkie wybieranie, Grupowe, Wybieranie, Wybieranie ze słuchawką na
widełkach, Automatyczne ponowne wybieranie, Identyfikacja numeru
połączenia przychodzącego, Bezpieczny odbiór, Przekierowanie faksu itd.

Skanowanie
Czas naświetlania

Szybkość (druk czarno-biały) 45 stron / min (300 dpi / A4 / Letter)

Zgodność

Network Twain

Rozmiar skanowanego
dokumentu

Szerokość do 297 mm, długość do 432 mm

Rozdzielczość (optyczna)

600 x 600 dpi

Rozdzielczość (interpolowana)

Do 4 800 x 4 800 dpi

Metoda

Kolor CCDM-MMT

Docelowe miejsce skanowania

E-mail, USB, FTP, SMB, HDD, PC

Podajnik papieru
Pojemność

Kaseta 2 standardowe kasety na 520 arkuszy. Podajnik uniwersalny podajnik
wielozadaniowy na 100 arkuszy. Pozostałe opcje 2 opcjonalne kasety na 520
arkuszy. Maksymalna 2 180 arkuszy (1 140 arkuszy w standardzie + 1 040
arkuszy w opcji DCF).

Rodzaj nośników

Kaseta Zwykły papier / cienki papier / bond / dziurkowany / zadrukowany /
ekologiczny / etykiety / karton / papier firmowy / gruby / bawełniany / kolorowy /
archiwalny / błyszczący Podajnik uniwersalny Domyślny / zwykły / gruby / cienki
/ bond / kolorowy / karty / etykiety / koperty / wstępnie zadrukowany / papier
firmowy / ekologiczny / bawełna / archiwalny / błyszczący Pozostałe opcje
Zwykły papier / cienki papier / bond / dziurkowany / zadrukowany /
recyklingowy / etykiety / karton / papier firmowy / gruby / bawełniany / kolorowy
/ archiwalny / błyszczący.

Gramatura nośników

Kaseta Zwykły papier: 71 ~ 90 g/m², / Gruby papier: 91 ~ 105 g/m², / Papier
Heavy Weight 1: 106 ~ 120 g/m² / Papier Heavy Weight 2: 121 ~ 175 g/m² /
Papier Extra Heavy Weight 1: 176 ~ 216 g/m² / Cienki papier: 60 ~ 70 g/m² /
Papier bond: 105 ~ 120 g/m² / Papier dziurkowany: 71 ~ 90 g/m², /
Zadrukowany: 71 ~ 90 g/m², / Ekologiczny: 60 ~ 90 g/m², / Karton: 105 ~ 163
g/m² / Papier firmowy: 71 ~ 90 g/m², / Papier bawełniany: 75 ~ 90 g/m², /
Etykiety: 120 ~ 150 g/m² Podajnik uniwersalny 60 - 176 g/m² (jednostronnie /
dwustronnie) Pozostałe opcje Zwykły papier: 71 ~ 90 g/m², / Gruby papier: 91 ~
105 g/m², / Papier Heavy Weight 1: 106 ~ 120 g/m² / Papier Heavy Weight 2:
121 ~ 175 g/m² / Papier Extra Heavy Weight 1: 176 ~ 216 g/m² / Cienki papier:
60 ~ 70 g/m² / Papier bond: 105 ~ 120 g/m² / Papier dziurkowany: 71 ~ 90
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g/m², / Zadrukowany: 71 ~ 90 g/m², / Ekologiczny: 60 ~ 90 g/m², / Karton: 105
~ 163 g/m² / Papier firmowy: 71 ~ 90 g/m², / Papier bawełniany: 75 ~ 90 g/m², /
Etykiety: 120 ~ 150 g/m²
Pojemność odbiornika

Standard: 500 arkuszy (środkowy podajnik wyjściowy), opcjonalny wewnętrzny
finiszer: 350 arkuszy (podajnik górny na 50 arkuszy / finiszer na 300 arkuszy /
zszywanie / offset).

ADF

Typ DADF Pojemność podajnika 100 arkuszy Rozmiar dokumentu Szerokość:
128 ~ 297mm / Długość: 140 ~ 432 mm Gramatura dokumentów 40 ~ 128
g/m² przy druku jednostronnym / 50 ~ 128 g/m² przy druku dwustronnym.

Gwarancja
24 miesi?cy (nie wymagamy płatnych przeglądów) - zapytaj o szczegóły.

Gwarancja
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