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FUNKCJE 
• Urządzenie wielofunkcyjne A3 Samsung SMART MultiXpress K4300LX

  

• Dotknij i drukuj, zupełnie jak za pomocą
  

• Preinstalowane funkcje i widżety 
  

• Szybsze skanowanie i bezproblemowe drukowanie
 

Urządzenie wielofunkcyjne
K4300LX 
Nowy sposób drukowania dla firm, które ceni
 

Dotknij i drukuj, zupełnie jak za pomoc
Innowacyjność i praktyczne rozwiązania to najwa
MultiXpress K4300LX. Samsung SMART UX Center to pierwszy interfejs drukarki oparty na platformie Android™. 
Jest intuicyjny w obsłudze, zapewnia mo
systemem operacyjnym Android. 

Preinstalowane funkcje i wid
Wszystko dla komfortu i większej płynno
skrzynka na dokumenty, status zadania, ksi
widżety z możliwością programowania zapewniaj
funkcji. 

 

dzenie wielofunkcyjne A3 Samsung SMART MultiXpress K4300LX 
Dotknij i drukuj, zupełnie jak za pomocą tabletu 

Szybsze skanowanie i bezproblemowe drukowanie 

dzenie wielofunkcyjne A3 Samsung SMART MultiXpress 

Nowy sposób drukowania dla firm, które cenią inteligentne rozwiązania i innowacyjność 

Dotknij i drukuj, zupełnie jak za pomocą tabletu 
ązania to najważniejsze cechy urządzenia wielofunkcyjnego SMART 

MultiXpress K4300LX. Samsung SMART UX Center to pierwszy interfejs drukarki oparty na platformie Android™. 
Jest intuicyjny w obsłudze, zapewnia możliwość rozbudowy funkcji oraz jest zgodny z różnymi urz

Preinstalowane funkcje i widżety 
kszej płynności pracy. Wszystkie ulubione opcje, takie jak kopiuj, skanuj / wy

skrzynka na dokumenty, status zadania, książka adresowa oraz pomoc są wbudowane w menu urz
 programowania zapewniają natychmiastowy dostęp do najczęściej wykorzystywanych 

 

A3 Samsung SMART MultiXpress 

cyjnego SMART 
MultiXpress K4300LX. Samsung SMART UX Center to pierwszy interfejs drukarki oparty na platformie Android™. 

żnymi urządzeniami z 

 

ci pracy. Wszystkie ulubione opcje, takie jak kopiuj, skanuj / wyślij, 
 wbudowane w menu urządzenia, a 

ęściej wykorzystywanych 
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Szybsze skanowanie i bezproblemowe drukowanie
 
Drukarka SMART MultiXpress K4300LX jest równie
automatycznym podajnikiem, która zapewnia szybko
oraz do 100 kolorowych obrazów dwustronnych na minut
tego dochodzi procesor dwurdzeniowy 1 GHz, dzi
minutę. Wysoko wydajne i szybkie drukowanie zwi
 

 
Wyróżnij się dzięki ostrym wydrukom wysokiej jako
Wyjątkowa technologia Rendering Engine for Clean Page (ReCP), 
większą ostrość tekstu i wyższą jakość
pracy będą zawsze wyjątkowe. 
 

 

Szybsze skanowanie i bezproblemowe drukowanie 

Drukarka SMART MultiXpress K4300LX jest również wyposażona w technologię podwójnego skanowania z 
ycznym podajnikiem, która zapewnia szybkość skanowania do 80 obrazów jednostronnych na minut

oraz do 100 kolorowych obrazów dwustronnych na minutę i do 120 czarno-białych obrazów dwustronnych. Do 
tego dochodzi procesor dwurdzeniowy 1 GHz, dzięki któremu urządzenie osiąga szybkość wydruku 30 stron na 

. Wysoko wydajne i szybkie drukowanie zwiększa płynność i wydajność pracy w firmie.

ęki ostrym wydrukom wysokiej jakości 
tkowa technologia Rendering Engine for Clean Page (ReCP), opracowana przez firmę

ż ą jakość obrazów. Wysoka rozdzielczość 1 200 x 1 200 dpi sprawi, 

 

 podwójnego skanowania z 
 skanowania do 80 obrazów jednostronnych na minutę 

białych obrazów dwustronnych. Do 
ść wydruku 30 stron na 

 pracy w firmie. 

 

ę Samsung, zapewnia 
 1 200 x 1 200 dpi sprawi, że efekty twojej 
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Oszczędzaj zasoby dzię
Tnij koszty drukowania, stosując wysoko wydajne wkłady drukuj
do 35 000 standardowych stron w skali szaro
koszty posiadania drukarki i zmniejszą

Możliwość rozbudowy 
Interfejs umożliwia podgląd na żywo takich aplikacji jak Kopiowanie i Wysyłanie. Dost
z poziomu przeglądarki Android™ i wydrukujesz bez u

Personalizacja My Page
Zmieniaj ustawienia My Page i Szybkiego Menu ka
Administratorzy mogą dodawać do interfejsu samodzielnie stworzone aplikacje.

 

dzaj zasoby dzięki niższym całkowitym kosztom posiadania
ąc wysoko wydajne wkłady drukujące oraz bębny. Tonery pozwalaj

000 standardowych stron w skali szarości oraz bębny o wydajności do 200 000 stron obni
koszty posiadania drukarki i zmniejszą odsetek marnowanych wydruków w twojej firmie. 

 
żywo takich aplikacji jak Kopiowanie i Wysyłanie. Dostęp do drukarki uzyskasz te

darki Android™ i wydrukujesz bez użycia komputera. 

 

Page 
Zmieniaj ustawienia My Page i Szybkiego Menu każdego użytkownika, monitoruj ich zadania i kontroluj dost

ć do interfejsu samodzielnie stworzone aplikacje. 

 

 

szym całkowitym kosztom posiadania 
bny. Tonery pozwalające wydrukować 

000 stron obniżą całkowite 

 

ęp do drukarki uzyskasz też 

ytkownika, monitoruj ich zadania i kontroluj dostęp. 
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Drukarka dla Twoich potrzeb
Liczne certyfikowane rozwiązania wydruku dost
dalszej ich modyfikacji. 

Rozwiązania Business Core™
Rozwiązania Business Core™zwiększaj
dedykowanych serwerów i innych zasobów informatycznych.

Druk bezprzewodowy 
Drukowanie bezprzewodowe i zbliżeniowe umo
uwiarygadniania użytkowników, bezpiecznego drukowania, łatwej konfiguracji sieci i duplikowania urz

 

Drukarka dla Twoich potrzeb 
wydruku dostępne są poprzez interfejs użytkownika.Uzyskujesz tak

 

zania Business Core™ 
ększają efektywność w bezpieczny i oszczędny sposób. Nie wymagaj

innych zasobów informatycznych. 

 
żeniowe umożliwia dostęp do wielu rozwiązań druku mobilnego 

ytkowników, bezpiecznego drukowania, łatwej konfiguracji sieci i duplikowania urz

 

ytkownika.Uzyskujesz także dostęp 

 

dny sposób. Nie wymagają przy tym 

 

 druku mobilnego – 
ytkowników, bezpiecznego drukowania, łatwej konfiguracji sieci i duplikowania urządzeń. 
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Konfigurowalne urządzenia
K4300LX zaspokoi potrzeby przedsię
indywidualnie tworzonych komponentów.

 
DANE TECHNICZNE
 
Podstawowe 
 

• Funkcje standardowe 
Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, 

• Funkcje dodatkowe 
Fax, NW PC Fax 

• Procesor 
1 GHz (dwurdzeniowy) 

• Panel sterujący 
Kolorowy ekran dotykowy LCD 10,1”, 960 x 600

• Pamięć (standardowo) 
4 GB (2 GB w przypadku SO Android)
*Rzeczywista ilość pamięci w przypadku SO Android: 1 GB

• Pamięć (maksymalnie) 
4 GB (2 GB w przypadku SO Android)
*Rzeczywista ilość pamięci w przypadku SO Android: 1 GB

• Dysk twardy 
320 GB  
*Rzeczywista ilość pamięci 279 GB 

• Interfejs (standardowo) 
USB 2.0, Ethernet 10 / 100 / 1 G BASE TX

• Interfejs (opcjonalny) 
IEEE 802.11b/g/n + technologia NFC (aktywna)

• Zużycie energii 
Maks. 1,3 kWh (tryb gotowości 200 Wh, tryb u

• Poziom hałasu 
Kopiowanie: 55 dBA, Drukowanie: 51 dBA, Tryb gotowo

• Wymiary (Szer. x Wys. x Głęb.) 
566 x 610 x 829 mm (22,3" x 24" x 32,6")

 

ądzenia 
K4300LX zaspokoi potrzeby przedsiębiorstw wszelkiego rodzaju i branży. Fabryczne moduły s
indywidualnie tworzonych komponentów. 

DANE TECHNICZNE 

Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, sieć, dupleks 

Kolorowy ekran dotykowy LCD 10,1”, 960 x 600 

4 GB (2 GB w przypadku SO Android)  
ci w przypadku SO Android: 1 GB 

4 GB (2 GB w przypadku SO Android)  
ci w przypadku SO Android: 1 GB 

 

USB 2.0, Ethernet 10 / 100 / 1 G BASE TX 

EEE 802.11b/g/n + technologia NFC (aktywna) 

ści 200 Wh, tryb uśpienia 1,5 W) 

Kopiowanie: 55 dBA, Drukowanie: 51 dBA, Tryb gotowości: 30 dBA 

4" x 32,6") 

 

y. Fabryczne moduły są podstawą dla 
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• Wymiary maks. (SxGxW) 
566 x 610 x 1 088,5 mm (22,3" x 24" x 42,9")

• Waga 
63 kg (138,89 lb) 

• Maks. miesięczny cykl pracy 
110 000   

• Zalecany miesięczny cykl pracy 
6 000   

• Bezpieczeństwo sieciowe 
SSL / TLS, IP Sec, SNMPv3, zarządzanie protokołami i 
 
Drukowanie 
 

• Szybkość (tryb czarno-biały) 
30 str./min w formacie A4 / Letter 

• Czas wydruku pierwszej strony (tryb czarno
8 s (w trybie gotowości) 

• Rozdzielczość 
1 200 x 1 200 dpi przy mniejszej prędko

• Języki drukarki  
PCL5e, PCL6, Postscript 3, PDF 

• Drukowanie dwustronne 
Wbudowany 

• Obsługa systemu operacyjnego klienta
Windows XP (32- / 64-bitowy) / 2003 Server (32
bitowy) / 7 (32- / 64-bitowy) / 2008 Server R2 / Windows 8 (32
Windows Server 2012 (32- / 64-bitowy) / Windows Server 2012 R2, Mac OS 10.5 
Linux 5, 6 / Fedora 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 / openSUSE 11.0, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3 / 
Ubuntu 10.04, 10.10, 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04 / SUSE Linux Ente
7.0, 7.1 / Mint 13, 14, 15 / Sun Solaris 9, 10, 11 (x86, SPARC) / HP
Itanium) / IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1 (PowerPC)

• Protokoły sieciowe 
Zarządzanie IP (DHCP, BOOTP, AutoIP, SetIP, Static) / Protokół wykrywania (SLP, UPnP, Bonjour, DNS, WINS) 
/ Protokół drukowania (TCP / IP, LPR, IPP, WSD) / Protokół zarz
Protokół skanowania (SMTP, FTP, SMB, WSD) / Protokół bezpiecze

• Obsługa drukowania bezpośredniego 
PRN, PDF, TIFF, JPEG, XPS 

• Funkcje drukowania 
Drukowanie WSD, bezpieczne drukowanie, drukowanie z pami
na jednym arkuszu, drukowanie okładki, druk
kreskowych, tryb Eco, drukowanie plakatów, drukowanie z połyskiem, drukowanie ze znakiem wodnym, tryb 
pierwszeństwa podajnika, tryb automatycznego podajnika, ochrona podajnika, drukowanie z USB, bezpie
drukowanie PDF, Google Cloud Print
 
Kopiowanie 
 

• Szybkość (tryb czarno-biały) 
30 kopii/min w A4 / Letter 

• Czas kopiowania pierwszej strony (tryb czarno
5,5 s (w trybie gotowości) 

• Rozdzielczość 
600 x 600 dpi 

• Zakres zmniejszania / powiększania 
25% – 400% 

• Kopiowanie w trybie multi  
9 999   

• Kopiowanie dwustronne 
2-do-1, 2-do-2, 1-do-2 

• Funkcje kopiowania 
Kopiowanie dokumentów tożsamości, kopiowanie kilku stron na jednym arkuszu, broszura, powtórka obrazu, 
automatyczne dopasowanie, kopiowanie ksi
obrazów, stempel, okładki, kompilacja, podgl

 

566 x 610 x 1 088,5 mm (22,3" x 24" x 42,9") 

ądzanie protokołami i portami, IPv6, filtrowanie IP / MAC, IEEE 802.1x

Czas wydruku pierwszej strony (tryb czarno-biały) 

przy mniejszej prędkości 

Obsługa systemu operacyjnego klienta 
bitowy) / 2003 Server (32- / 64-bitowy) / Vista (32- / 64-bitowy) / 2008 Server (32

bitowy) / 2008 Server R2 / Windows 8 (32- / 64-bitowy) / Windows 8.1 (32
wy) / Windows Server 2012 R2, Mac OS 10.5 - 10.9, Red Hat Enterprise 

Linux 5, 6 / Fedora 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 / openSUSE 11.0, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3 / 
Ubuntu 10.04, 10.10, 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04 / SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 / Debian 5.0, 6.0, 
7.0, 7.1 / Mint 13, 14, 15 / Sun Solaris 9, 10, 11 (x86, SPARC) / HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA
Itanium) / IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1 (PowerPC) 

, AutoIP, SetIP, Static) / Protokół wykrywania (SLP, UPnP, Bonjour, DNS, WINS) 
/ Protokół drukowania (TCP / IP, LPR, IPP, WSD) / Protokół zarządzania (SNMPv1.2, SNMP3, SMTP, Talnet) / 
Protokół skanowania (SMTP, FTP, SMB, WSD) / Protokół bezpieczeństwa (SMB, Kerberos, LDAP, IPsec, EAP)

 

Drukowanie WSD, bezpieczne drukowanie, drukowanie z pamięci, drukowanie broszur, drukowanie wielu stron 
na jednym arkuszu, drukowanie okładki, drukowanie wkładki, drukowanie fragmentu, drukowanie kodów 
kreskowych, tryb Eco, drukowanie plakatów, drukowanie z połyskiem, drukowanie ze znakiem wodnym, tryb 

stwa podajnika, tryb automatycznego podajnika, ochrona podajnika, drukowanie z USB, bezpie
drukowanie PDF, Google Cloud Print 

Czas kopiowania pierwszej strony (tryb czarno-biały):  

ż ści, kopiowanie kilku stron na jednym arkuszu, broszura, powtórka obrazu, 
automatyczne dopasowanie, kopiowanie książek, kopiowanie plakatów, kopiowanie znaków wodnych, nakładanie 
obrazów, stempel, okładki, kompilacja, podgląd 

 

portami, IPv6, filtrowanie IP / MAC, IEEE 802.1x 

bitowy) / 2008 Server (32- / 64-
bitowy) / Windows 8.1 (32- / 64-bitowy) / 

10.9, Red Hat Enterprise 
Linux 5, 6 / Fedora 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 / openSUSE 11.0, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3 / 

rprise Desktop 10, 11 / Debian 5.0, 6.0, 
UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, 

, AutoIP, SetIP, Static) / Protokół wykrywania (SLP, UPnP, Bonjour, DNS, WINS) 
dzania (SNMPv1.2, SNMP3, SMTP, Talnet) / 

, Kerberos, LDAP, IPsec, EAP) 

ci, drukowanie broszur, drukowanie wielu stron 
owanie wkładki, drukowanie fragmentu, drukowanie kodów 

kreskowych, tryb Eco, drukowanie plakatów, drukowanie z połyskiem, drukowanie ze znakiem wodnym, tryb 
stwa podajnika, tryb automatycznego podajnika, ochrona podajnika, drukowanie z USB, bezpieczne 

ci, kopiowanie kilku stron na jednym arkuszu, broszura, powtórka obrazu, 
kopiowanie plakatów, kopiowanie znaków wodnych, nakładanie 
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Skanowanie 
 

• Szybkość skanowania (tryb czarno-biały)
80 / 120 obrazów/min (jednostronnie / dwustronnie)

• Kompatybilność 
Network TWAIN, Network SANE 

• Rozdzielczość (optyczna) 
600 x 600 dpi 

• Rozdzielczość (interpolowana) 
4 800 x 4 800 dpi 

• Miejsca docelowe skanowania 
E-mail, FTP, SMB, HDD, USB, WSD, PC

• Gramatura skanowanego dokumentu 
Skanowanie jednostronne: 42 – 163 gsm / dwustronne: 50 
 
FAX 
 

• Kompatybilność 
ITU-T G3, Super G3 

• Prędkość modemu 
33,6 kbps 

• Rozdzielczość 
Maks. 600 x 600 dpi (mono) 

• Pamięć 
Dysk twardy 

• Autowybieranie 
Tak 

• Funkcje faksu 
Automatyczne ponowne wybieranie numeru, identyfikacja numeru przychodz
przekierowanie faksu na inny numer faksu / do skrzynki e
kompilacja, podgląd, podwójna linia (opcja) itp.
 
Obsługa papieru 
 

• Pojemność (kaseta) 
1 040 arkuszy 

• Pojemność (podajnik wielofunkcyjny)
100 arkuszy 

• Pojemność (inne opcje) 
2 opcjonalne kasety na 520 arkuszy 

• Pojemność (maks.) 
2 180 arkuszy (1 140 arkuszy w standardzie + 1 040 arkuszy w opcji DCF)

• Rodzaj papieru (kaseta) 
Zwykły / cienki / bond / dziurkowany / zadrukowany / ekologiczny / cienki karton / firmowy / gruby / bawełniany / 
kolorowy / archiwalny / cienki błyszczą

• Rodzaj papieru (podajnik wielofunkcyjny)
Zwykły / cienki / bond / dziurkowany / zadrukowany / ekologiczny / cienki karton / firmowy / gruby / bawełniany / 
kolorowy / archiwalny / cienki błyszczą

• Rodzaj papieru (inne opcje) 
Zwykły / cienki / bond / dziurkowany / zadrukowany /
kolorowy / archiwalny / cienki błyszczą

• Rozmiar papieru (kaseta) 
Kaseta 1: 148,5 x 210 mm ~ 297 x 354 mm / Kaseta 2: 148,5 x 210 mm ~ 297 x 432

• Rozmiar papieru (podajnik wielofunkcyjny)
98 x 148 mm ~ 297 x 432 mm 

• Rodzaj papieru (inne opcje) 
148,5 x 210 mm ~ 297 x 432 mm 

• Gramatura papieru (kaseta) 
Zwykły papier: 70 ~ 90 g/m² (dwustronnie) / Gruby papier: 91 ~ 105 g/m² (dwustronnie) / Papier o w
gramaturze: 106 ~ 176 g/m² (dwustronnie) / Papier o bardzo wysokiej gramaturze 1: 177 ~ 220 g/m² / Cienki 
papier: 60 ~ 69 g/m² (dwustronnie) / Papier bawełniany: 75 ~ 90 g/m² (dwustronnie) / Papier kolorowy: 75 ~ 90 
g/m² (dwustronnie) / Papier zadrukowany: 75 ~ 90 g/m² (dwustronnie) / Papier ekologiczny: 60 ~ 90 g/m² 

 

biały) 
80 / 120 obrazów/min (jednostronnie / dwustronnie) 

mail, FTP, SMB, HDD, USB, WSD, PC 
 

163 gsm / dwustronne: 50 – 163 gsm 

Automatyczne ponowne wybieranie numeru, identyfikacja numeru przychodzącego, bezpieczny odbiór, 
rowanie faksu na inny numer faksu / do skrzynki e-mail / SMB / FTP / do skrzynki na dokumenty, 

d, podwójna linia (opcja) itp. 

 (podajnik wielofunkcyjny)  

 

2 180 arkuszy (1 140 arkuszy w standardzie + 1 040 arkuszy w opcji DCF) 

/ dziurkowany / zadrukowany / ekologiczny / cienki karton / firmowy / gruby / bawełniany / 
kolorowy / archiwalny / cienki błyszczący / papier o wysokiej / bardzo wysokiej gramaturze 
Rodzaj papieru (podajnik wielofunkcyjny)  

wany / zadrukowany / ekologiczny / cienki karton / firmowy / gruby / bawełniany / 
kolorowy / archiwalny / cienki błyszczący / papier o wysokiej gramaturze / koperty / etykiety

Zwykły / cienki / bond / dziurkowany / zadrukowany / ekologiczny / cienki karton / firmowy / gruby / bawełniany / 
kolorowy / archiwalny / cienki błyszczący / papier o wysokiej / bardzo wysokiej gramaturze 

Kaseta 1: 148,5 x 210 mm ~ 297 x 354 mm / Kaseta 2: 148,5 x 210 mm ~ 297 x 432 mm 
Rozmiar papieru (podajnik wielofunkcyjny)  

Zwykły papier: 70 ~ 90 g/m² (dwustronnie) / Gruby papier: 91 ~ 105 g/m² (dwustronnie) / Papier o w
gramaturze: 106 ~ 176 g/m² (dwustronnie) / Papier o bardzo wysokiej gramaturze 1: 177 ~ 220 g/m² / Cienki 
papier: 60 ~ 69 g/m² (dwustronnie) / Papier bawełniany: 75 ~ 90 g/m² (dwustronnie) / Papier kolorowy: 75 ~ 90 

ukowany: 75 ~ 90 g/m² (dwustronnie) / Papier ekologiczny: 60 ~ 90 g/m² 

 

cego, bezpieczny odbiór, 
mail / SMB / FTP / do skrzynki na dokumenty, 

/ dziurkowany / zadrukowany / ekologiczny / cienki karton / firmowy / gruby / bawełniany / 
 

wany / zadrukowany / ekologiczny / cienki karton / firmowy / gruby / bawełniany / 
cy / papier o wysokiej gramaturze / koperty / etykiety 

ekologiczny / cienki karton / firmowy / gruby / bawełniany / 
 

Zwykły papier: 70 ~ 90 g/m² (dwustronnie) / Gruby papier: 91 ~ 105 g/m² (dwustronnie) / Papier o wysokiej 
gramaturze: 106 ~ 176 g/m² (dwustronnie) / Papier o bardzo wysokiej gramaturze 1: 177 ~ 220 g/m² / Cienki 
papier: 60 ~ 69 g/m² (dwustronnie) / Papier bawełniany: 75 ~ 90 g/m² (dwustronnie) / Papier kolorowy: 75 ~ 90 

ukowany: 75 ~ 90 g/m² (dwustronnie) / Papier ekologiczny: 60 ~ 90 g/m² 
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(dwustronnie) / Papier bond: 105 ~ 120 g/m² (dwustronnie) / Papier firmowy: 75 ~ 90 g/m² (dwustronnie) / Papier 
dziurkowany: 75 ~ 90 g/m² (dwustronnie) / Cienki karton: 106 ~ 163 g/m² (
błyszczący: 106 ~ 163 g/m² (dwustronnie)

• Gramatura papieru (podajnik wielofunkcyjny)
(od 60 do 176 g/m²): jednostronnie, dwustronnie / Koperta (75 ~ 90 g/m²) / Etykieta (120 ~ 150 g/m²): 
Jednostronnie 

• Gramatura papieru (inne opcje) 
Zwykły papier: 70 ~ 90 g/m² (dwustronnie) / Gruby papier: 91 ~ 105 g/m² (dwustronnie) / Papier o wysokiej 
gramaturze: 106 ~ 176 g/m² (dwustronnie) / Papier o bardzo wysokiej gramaturze 1: 177 ~ 220 g/m² / Cienki 
papier: 60 ~ 69 g/m² (dwustronnie) / Pa
g/m² (dwustronnie) / Papier zadrukowany: 75 ~ 90 g/m² (dwustronnie) / Papier ekologiczny: 60 ~ 90 g/m² 
(dwustronnie) / Papier bond: 105 ~ 120 g/m² (dwustronnie) / Papier firmowy: 75 ~ 9
dziurkowany: 75 ~ 90 g/m² (dwustronnie) / Cienki karton: 106 ~ 163 g/m² (dwustronnie) / Cienki papier 
błyszczący: 106 ~ 163 g/m² (dwustronnie)

• Typ ADF  
DSDF 

• Pojemność podajnika automatycznego
100 Sheets 

• Podajnik odbiorczy 
500 arkuszy (standardowy) 
 
Materiały eksploatacyjne 
 

• Toner (czarny) 
Standardowy: 25 000 stron (6% pokrycia), Wysoko wydajny: 35 000 stron (6% pokrycia)

• Zespół światłoczuły/bęben (czarny) 
200 000 stron 

• Pojemnik na zużyty toner 
100 000 stron 

• Wywoływacz 
400 000 stron 
 
Opcja 
 

• Opcja 
Szafka na kółkach, DCF, separator zada
dodatkowy zestaw LAN, zestaw FDI, zestaw faksowy, podwójny zestaw faksowy
 
Rozwiązanie 
 

• Zarządzanie urządzeniami 
Tak 

• Zarządzanie dokumentami 
Tak 

• Zarządzanie dokumentami i ich obiegiem
Tak 

• Bezpieczeństwo 
Tak 

• Mobilność 
Tak 
 

 

 

(dwustronnie) / Papier bond: 105 ~ 120 g/m² (dwustronnie) / Papier firmowy: 75 ~ 90 g/m² (dwustronnie) / Papier 
dziurkowany: 75 ~ 90 g/m² (dwustronnie) / Cienki karton: 106 ~ 163 g/m² (dwustronnie) / Cienki papier 

cy: 106 ~ 163 g/m² (dwustronnie) 
Gramatura papieru (podajnik wielofunkcyjny)  
(od 60 do 176 g/m²): jednostronnie, dwustronnie / Koperta (75 ~ 90 g/m²) / Etykieta (120 ~ 150 g/m²): 

Zwykły papier: 70 ~ 90 g/m² (dwustronnie) / Gruby papier: 91 ~ 105 g/m² (dwustronnie) / Papier o wysokiej 
gramaturze: 106 ~ 176 g/m² (dwustronnie) / Papier o bardzo wysokiej gramaturze 1: 177 ~ 220 g/m² / Cienki 
papier: 60 ~ 69 g/m² (dwustronnie) / Papier bawełniany: 75 ~ 90 g/m² (dwustronnie) / Papier kolorowy: 75 ~ 90 
g/m² (dwustronnie) / Papier zadrukowany: 75 ~ 90 g/m² (dwustronnie) / Papier ekologiczny: 60 ~ 90 g/m² 
(dwustronnie) / Papier bond: 105 ~ 120 g/m² (dwustronnie) / Papier firmowy: 75 ~ 90 g/m² (dwustronnie) / Papier 
dziurkowany: 75 ~ 90 g/m² (dwustronnie) / Cienki karton: 106 ~ 163 g/m² (dwustronnie) / Cienki papier 

cy: 106 ~ 163 g/m² (dwustronnie) 

 podajnika automatycznego 

Standardowy: 25 000 stron (6% pokrycia), Wysoko wydajny: 35 000 stron (6% pokrycia) 

Szafka na kółkach, DCF, separator zadań, blat roboczy, wewnętrzny finiszer, zestaw bezprzewodowy / NFC, 
dodatkowy zestaw LAN, zestaw FDI, zestaw faksowy, podwójny zestaw faksowy 

dzanie dokumentami i ich obiegiem 

 

(dwustronnie) / Papier bond: 105 ~ 120 g/m² (dwustronnie) / Papier firmowy: 75 ~ 90 g/m² (dwustronnie) / Papier 
dwustronnie) / Cienki papier 

(od 60 do 176 g/m²): jednostronnie, dwustronnie / Koperta (75 ~ 90 g/m²) / Etykieta (120 ~ 150 g/m²): 

Zwykły papier: 70 ~ 90 g/m² (dwustronnie) / Gruby papier: 91 ~ 105 g/m² (dwustronnie) / Papier o wysokiej 
gramaturze: 106 ~ 176 g/m² (dwustronnie) / Papier o bardzo wysokiej gramaturze 1: 177 ~ 220 g/m² / Cienki 

pier bawełniany: 75 ~ 90 g/m² (dwustronnie) / Papier kolorowy: 75 ~ 90 
g/m² (dwustronnie) / Papier zadrukowany: 75 ~ 90 g/m² (dwustronnie) / Papier ekologiczny: 60 ~ 90 g/m² 

0 g/m² (dwustronnie) / Papier 
dziurkowany: 75 ~ 90 g/m² (dwustronnie) / Cienki karton: 106 ~ 163 g/m² (dwustronnie) / Cienki papier 

trzny finiszer, zestaw bezprzewodowy / NFC, 



 

Samsung |  Samsung SL-K4300LX 

•  

Zapraszam do kontaktu: 
 
handlowy@kserkop,pl 
www. kserkop.pl 
 

 
 


