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Podwójna moc – lepsze parametry 
pracy 

 
Wydajność pracy w biurze znacząco wzrośnie dzięki 

możliwości szybkiego drukowania i skanowania, którą 
zapewnia w pełni zintegrowany dwurdzeniowy procesor 

Samsung 1 GHz. Drukowanie i kopiowanie 
wielostronicowych dokumentów odbywa się szybciej, a 
skaner jest bardziej wydajny. W rzeczywistości każde 
zadanie wykonywane jest o 1,5 raza szybciej, dzięki 

czemu możesz więcej czasu przeznaczyć na pracę, nie 
tracąc go przy drukarce. 

 
 
 
 

 
 
 
Inteligentne rozwi ązania od firmy 
Samsung 
 
Firma Samsung umożliwia korzystanie z własnych rozwiązań, a także rozwiązań ISV (Independent 
Software Vendors), zwiększających dostępną funkcjonalność. Rozwiązania te dostępne są dla 
każdego użytkownika i dopasowują zakres funkcji i programów do konkretnych wymagań. 
 

 
 

 
Wysoka jako ść wydruków  
 
STYLE7 Unikalna technologia ReCP 
(Rendering Engine for Clean Page), 
opracowana przez firmę Samsung, poprawia 
jakość i intensywność kolorów i zapewnia 
perfekcyjne wydruki za każdym razem. 
Technologia ta automatycznie zwiększa 
wyrazistość grafiki i tekstu oraz powoduje, że 
sąsiadujące ze sobą jednolite elementy są 
nakładane na siebie w celu wyeliminowania 
białych przerw.  
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Toner polimeryzowany 
 
Nowy toner polimeryzowany ma mniejsze i 
bardziej jednorodne cząstki w porównaniu do 
tradycyjnych tonerów. Twoje wydruki będą 
charakteryzować się wyraźnymi liniami i 
żywszymi kolorami, ponadto tego rodzaju toner 
pomaga wyeliminować problem zwijającego się 
papieru. Większa zawartość wosku zwiększa 
połysk drukowanych obrazów i wydłuża ich 
trwałość, zapobiegając niepożądanemu 
blaknięciu kolorów. 
 
 

W pełni wykorzystaj przestrze ń w biurze 
 
W każdej firmie liczy się maksymalne 
wykorzystanie zasobów i wysoka wydajność 
pracy – aby to uzyskać, potrzebne jest 
urządzenie, które umożliwia optymalne 
zagospodarowanie każdego centymetra 
przestrzeni w biurze. Urządzenie 
wielofunkcyjne Samsung CLX-9201NA może 
być z powodzeniem wykorzystywane również 
w niewielkich biurach o ograniczonej 
przestrzeni. Model Samsung CLX-9201NA 
został zaprojektowany z myślą o szybkim i 
łatwym montażu. Ustawienie urządzenia jest 
prostym zadaniem dla dwóch osób. W 
wyposażeniu znajduje się optymalny pakiet 
wszystkich niezbędnych akcesoriów, w tym 
wstępnie zainstalowany podajnik 
automatyczny. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Intuicyjny, inteligentny Interfejs 
użytkownika 
 

W celu uzyskania maksymalnej kontroli i 
widoczności model CLX-9201NA został 

wyposażony w kolorowy panel dotykowy o 
przekątnej ekranu 7”, umożliwiający płynną 

obsługę urządzenia. Dzięki intuicyjnej obsłudze 
interfejsu użytkownika można szybko i łatwo 
zarządzać nawet najbardziej rozbudowanymi 

zadaniami drukowania. 
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Niskie zu życie energii 

 
Dzięki innowacyjnej płycie typu „wszystko w 
jednym” obniżono ilość energii zużywanej przez 
urządzenie. W porównaniu do standardowych 
płyt wartość współczynnika TEC (typowe 
zużycie energii) została obniżona nawet o 60%. 
Z kolei opracowana przez firmę Samsung 
technologia błyskawicznego nagrzewania 
urządzenia pomaga drukować i kopiować 
szybciej, jednocześnie obniżając koszty energii 
elektrycznej. 
 
 
 
 

 

Oddzielne materiały 
eksploatacyjne 
 
Koszty eksploatacji urządzenia można łatwo trzymać 
pod kontrolą. Dzięki oddzielnemu tonerowi i bębnowi 
OPC oraz wywoływaczowi o wydajności 300 000 
stron można obniżyć koszty eksploatacji urządzenia 
w firmie. Dodatkowo, ponieważ bębny z warstwą 
organicznego fotoprzewodnika (OPC, Organic Photo 
Conductor) są wspólne dla każdego koloru, można 
ich używać wymiennie, redukując tym samym koszty 
magazynowe. 
 
 
 
 

 
Kontrola kosztów z dbało ścią o 
środowisko 
 

Każda firma poszukuje możliwości obniżenia 
kosztów. Przycisk ECO pozwala 
zaoszczędzić papier i obniżyć zużycie energii. 
Wystarczy nacisnąć przycisk i już można 
drukować więcej treści na każdej stronie, w 

tym również w trybie drukowania 2 lub 4 stron na jednym arkuszu oraz drukowania dwustronnego, a 
także oszczędzać toner, automatycznie pomijając puste strony. Z kolei sterownik Easy-Eco umożliwia 
dokładny podgląd dokumentów przed drukowaniem. Dzięki tej funkcji użytkownik może dostosowywać 
jakość wydruku oraz inne parametry do swoich wymagań i budżetu, a także usuwać zbędny tekst, 
obrazy i inne elementy. W ten sposób można zmniejszyć liczbę zepsutych wydruków i zwiększyć 
wydajność ekonomicznego drukowania. 
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XOA (Open Architecture Platform)  
 
Korzystaj ze swobody podłączania swojego urządzenia 
wielofunkcyjnego do firmowych aplikacji biznesowych za pomocą 
platformy Open Architecture Platform (XOA). W oparciu o 
otwarte standardy rozwiązanie XOA umożliwia dystrybutorom 
rozwiązań do druku tworzenie wbudowanych aplikacji, których 
celem jest lepsze wykorzystanie możliwości urządzenia i 
skuteczniejsze zarządzanie procesami bizneowymi. 
 
 

Łatwe drukowanie z urzadz ęń przeno śnych 
 
Drukuj z dowolnego urządzenia przenośnego łatwo, szybko i wygodnie, bez konieczności instalowania 
sterowników. Możliwość bezprzewodowego drukowania, skanowania i przesyłania plików zwiększa 
wydajność pracy poza biurem. Drukowanie z urządzeń przenośnych w 3 prostych krokach: zainstaluj 
aplikację, wybierz urządzenie i wydrukuj plik. 
 

Możliwe konfiguracje urz ądzenia 
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Specyfikacja 
 
Ogólne 

• Funkcje 
Standardowa 
Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, sieć, dupleks 
Dodatkowe 
Fax, NW PC Fax 

• Procesor  
1 GHz (dwurdzeniowy) 

• Panel operacyjny  
7-calowy kolorowy panel dotykowy LCD, 800 x 480 (WVGA) 

• Pamięć 
Standardowa 
1 GB 
Maksymalna 
1 GB 

• Dysk twardy  
320 GB lub więcej (pamięć do wykorzystania: 88 GB) 

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

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

• Poziom hałasu  
Kopiowanie: 53 dBA, Drukowanie: 48 dBA, Tryb gotowości: 30 dBA, Tryb czuwania: 27 dBA 

• Wymiary (SxGxW)  
560 x 600 x 844 mm (z podajnikiem DADF) 

• Waga 
76 kg (z podajnikiem DADF) 

• Maks. miesi ęczny cykl obci ążenia  
100 000  

• Bezpiecze ństwo sieciowe  
SSL / TLS, IP sec, SNMPv3, IPv6, zarządzanie protokołami i portami, filtrowanie IP / MAC 

• Certyfikacja i zgodno ść 
Zgodność z CCC (ISO15408), IEEE P2600-2008, WHQL 
Drukowanie 

• Czas naświetlania 
Szybkość (druk czarno-biały) 
20 str./min w A4 / Letter 
Szybkość (druk kolorowy) 
20 str./min w A4 / Letter 

• Czas wydruku pierwszej strony  
Czas wydruku pierwszej strony (druk czarno-biały) 
10 s (z trybu gotowości) 
Czas wydruku pierwszej strony (druk kolorowy) 
12 s (z trybu gotowości) 

• Rozdzielczo ść 
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), 1 200 x 1 200 dpi (połowa prędkości) 

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

• Drukowanie dwustronne  
Wbudowane 

• System operacyjny  
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Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS 10.4 - 10.8, RedHat Enterprise Linux WS 
4 / 5 (32/64bit), Fedora Core 2 - 10 (32/64bit), SuSE Linux 9.1 (32bit), OpenSuSE 9.2 / 9.3 / 10.0 / 
10.1 / 10.2 / 10.3 / 11.0 / 11.1 (32/64bit), Mandrake 10.0 / 10.1 (32/64bit), Mandriva 2005-2009 
(32/64bit), Ubuntu 6.06 / 6.10 / 7.04 / 7.10 / 8.04 / 8.10 (32/64bit), SuSE Linux Enterprise Desktop 9 / 
10 (32/64bit), Debian 3.1 / 4.0 / 5.0 (32/64bit) 

• Protokoły sieciowe  
IP Management (DHCP, DHCPv6, BOOTP, AutoIP, SetIP, Static) / Discovery Protocol (SLP, UPnP, 
Bonjour, DNS, WINS) / Printing Protocol (TCP / IP (9100), TCP / IP(9100)v6, LPR, LPR6, IPP, WSD) / 
Management Protocol (SNMPv1.2, SNMPv1.2 (IPv6), SNMP3, SNMPv3 (IPv6), HTTP, HTTPs, LDAP, 
SMTP) / Scan Protocol (SMTP, FTP, SMB, Twain for Network) / Security Protocol (SMB, Kerberos, 
LDAP, IPsec) 

• Bezpo średnie drukowanie  
Jpeg, Tiff, PDF, Samsung PRN 
Kopiowanie 

• Czas naświetlania 
Szybkość (druk czarno-biały) 
20 kopii/min w A4 / Letter 
Szybkość (druk kolorowy) 
20 kopii/min w A4 / Letter 

• Czas wydruku pierwszej strony  
Czas wydruku pierwszej strony (druk czarno-biały) 
7,9 s 
Czas wydruku pierwszej strony (druk kolorowy) 
9,6 s 

• Rozdzielczo ść 
600 x 600 dpi 

• Zakres zmniejszenia / powi ększenia  
25% - 400% 

• Kopiowanie wielokrotne  
9 999 stron 

• Funkcje kopiowania  
Kopiowanie dowodu osobistego, wielokrotne kopiowanie, kopiowanie kilku stron na jednym arkuszu, 
kopiowanie plakatów 
Skanowanie 

• Czas naświetlania 
Szybkość (druk czarno-biały) 
45 obrazów/min (300 dpi, A4 / Letter) 
Szybkość (druk kolorowy) 
45 obrazów/min (300 dpi, A4 / Letter) 

• Zgodno ść 
Network TWAIN 

• Rozdzielczo ść (interpolowana)  
Do 4 800 x 4 800 dpi 

• Docelowe miejsce skanowania  
E-mail, USB, FTP, SMB, HDD, PC 
Faks 

• Zgodno ść 
ITU-T G3, Super G3 

• Szybko ść modemu  
33,6 Kb/s 

• Rozdzielczo ść 
Do 600 x 600 dpi (mono) 

• Pamięć 
Kopia zapasowa na dysku twardym 

• Autowybieranie  
Tak 
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• Funkcje faksu  
Szybkie wybieranie, Grupowe, Wybieranie, Wybieranie ze słuchawką na widełkach, Automatyczne 
ponowne wybieranie, Identyfikacja numeru połączenia przychodzącego, Bezpieczny odbiór, 
Przekierowanie faksu itd. 
Podajniki papieru 

• Pojemno ść 
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 (1140 arkuszy w standardzie + 1 040 arkuszy w opcji DCF) 

• Rodzaj no śników  
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 / ekologiczny / etykiety / karton / 
papier firmowy / gruby / bawełniany / kolorowy / archiwalny / błyszczący 

• Rozmiar no śników  
Kaseta 
Kaseta 1: 148 x 210 mm ~ 297 x 354 mm / Kaseta 2: 148 x 210 mm ~ 297 x 432 mm 
Podajnik uniwersalny 
98 x 148 mm ~ 297 x 432 mm 
Pozostałe opcje 
148 x 210 mm ~ 297 x 432 mm 

• Gramatura no śników  
Kaseta 
Zwykły papier: 71~90 g/m², / Gruby papier: 91~105 g/m², / Papier o wysokiej gramaturze 1: 106 ~ 120 
g/m² / Papier o wysokiej gramaturze 2: 121 ~ 175 g/m² / Papier o bardzo wysokiej gramaturze 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 o wysokiej gramaturze 1: 106 ~ 
120 g/m² / Papier o wysokiej gramaturze 2: 121 ~ 175 g/m² / Papier o bardzo wysokiej gramaturze 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 

• Pojemno ść 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 
A3, A4 LEF, A4 SEF, A5 LEF, A5 SEF, B4, B5 LEF, B5 SEF 
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Gramatura dokumentów 
60 ~ 175 g/m² 
Materiały eksploatacyjne 

• Toner 
Czarny 
20 000 stron (5% pokrycia) 
Kolor (C/M/Y) 
15 000 stron (5% pokrycia) 

• Bębny  
Czarny 
50 000 stron (5% pokrycia) 

• Pojemnik na zu żyty toner  
50 000 stron (5% pokrycia) 
Opcje 

• Opcje 
Szafka na kółkach, Podajnik dwukasetowy, Separator zadań, Wewnętrzny finiszer, Zestaw faksowy, 
Zestaw FDI, Blat roboczy, SmarThru Workflow, CounThru 
Rozwiązania 

• Zarządzanie urz ądzeniem 
Tak 

• Zarządzanie wydrukami  
Tak 

• Zarządzanie obiegiem dokumentów  
Tak 

• Bezpiecze ństwo  
Tak 

• Mobilno ść 
Tak 
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