HÉT ÚJ SAMSUNG NYOMTATÓ A BERLINI IFÁ-N
Kisvállalkozásoknak szánt nyomtatók AnyWeb Print alkalmazásokkal

2009. szeptember 7.- Berlin - A Samsung hét vadonatúj, ergonomikus, lézer nyomtatót mutatott
be a berlini IFA kiállításon. A négy monokróm lézer printer az, ML-1910, az ML-1915 ML-2525 és
az ML-2580N és a három új multifunkciós monokróm lézernyomtató az SCX-4600, az SCX-4623F
és az SCX-4623FN. A kisvállalkozásokat célzó modern irodai eszközök legfőbb újdonsága az,
hogy egyetlen gombnyomással kivitelezhető velük az internetes weboldalak nyomtatása. A
megoldás a Samsung egyedi “Print Screen” funkciójára és AnyWeb Print szoftverére
támaszkodik.
A webes alkalmazások és az Internet használata egyre népszerűbb, ezért nem meglepő, hogy a
második leggyakrabban nyomtatott dokumentumok az online tartalmak. A Samsung felismerte ezt az
igényt és a felhasználók munkájának megkönnyítése érdekében olyan Print Screen gombot fejlesztett
ki, mely egyetlen gombnyomással lehetővé teszi hogy épp azt nyomtassuk ki amit a képernyőn látunk,
legyen az keresőprogram vagy bármilyen alkalmazás akár több ablaka is. A felhasználók így pontosan
azt nyomtathatják ki, amire valóban szükségük is van, a rengeteg felesleges üres keret, vagy URL-re
elpocsékolt oldal helyett. A gomb magán a nyomtatón található, ami lehetővé teszi, hogy a
számítógépünktől távol is ki tudjuk nyomtatni azt az internetes tartalmat, amire szükségünk van.
A hatékonyság további növelése érdekében ezen a készüléken is elérhető a Samsung úgynevezett
AnyWeb Print alkalmazása, melynek segítségével a weboldalak egyes részletei egyszerűen kivághatók
és áthelyezhetők egy üres ablakra. A program lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy pontosan azt
az információt nyomtassa ki a képernyőről, amelyre szüksége van. Ezzel nemcsak a papír és festék
pazarlást, hanem az internetes tartalmak nyomtatására szánt időt és energiát is megtakaríthatja.
“A Samsung termékeit mindig a fogyasztói igényeknek megfelelően alakítja” - mondta YH Park, a Digitális
nyomtató üzletág stratégiai marketing csapatának elnök vezérigazgatója. “Az új Print Screen gombot és
az AnyWeb Print szoftvert a felgyorsult online környezethez alkalmazkodva alakítottuk ki, ezzel vásárlóink
számára kényelmes nyomtatási lehetőséget teszünk lehetővé” – tette hozzá.

Új fekete-fehér lézernyomtatók: ML-1910, az ML-1915 ML-2525 és az ML-2580N
Az új készülékeket áramvonalas design jellemzi, emellett a finom, fényes külső borítás megvédi az
ujjlenyomatoktól és karcolódásoktól. A zárt papírtálca biztosítja, hogy a papír ne porosodjon és a
papírra a legjobb minőségű nyomat kerülhessen. A kijövő papír útja szintén zárt, ez összhangban van
a nyomtató áramvonalas designjával, ráadásul a készülék teteje a zajszintet is csökkenti.
Percenként 24 oldalas nyomtatási sebességgel az ML-2525 és ML-2580N robosztus és hatékony
nyomtatási megoldást nyújt. Az ML-2580N hálózati adottságai és 64MB rendszermemóriája által
ideális azok számára, akik nagy mennyiséget kívánnak nyomtatni.
Az ML-1910, ML-1915, ML-2525 és ML-2580N nagyteljesítményű, rugalmas nyomtatási opciókkal
szolgálnak otthoni vagy kis irodákban való használatra. Az ML-1910 és ML-1915 nyomtatási
sebessége 18 lap/perc, az első oldal kinyomtatásának ideje pedig alig 9 másodperc.

Új multifunkciós nyomtatók: SCX-4600, az SCX-4623F és az SCX-4623FN
Ezek a készülékek 22 oldalt nyomtatnak percenként, az első oldalt 9 másodperc alatt nyomtatják ki.
Fax funkciójuk kényelmes megoldás mindazoknak, akiknek fax küldésre is szüksége van, ugyanis a
készülék úgynevezett fax-to-PC megoldással rendelkezik, melynek segítségével a beérkező fax
adatait közvetlenül a felhasználó számítógépére küldi. Egy másik számítógépes alkalmazás a
dokumentumokat olyan képpé alakítja, mely elfaxolható, vagyis a faxolás érdekében nem kell többé
kinyomtatni az anyagokat, így kevesebb papír, festék, és energia fogy. Ezek a készülékek is
rendelkeznek AnyWeb és Print Screen megoldásokkal.
A Samsung Blue Compass Navigation nevű alkalmazással a felhasználók könnyen és zavartalanul
irányíthatják a nyomtatási funkciókat. Ezeket a multifunkciós készülékeket is az áramvonalas design
jellemzi, emellett a finom, fényes külső borítás megvédi az ujjlenyomatoktól és karcolódásoktól. A zárt
papírtálca biztosítja, hogy a papír ne porosodjon és a papírra a legjobb minőségű nyomat
kerülhessen. A kijövő papír útja szintén zárt, ez összhangban van a nyomtató áramvonalas
designjával, ráadásul a készülék teteje a zajszintet is csökkenti. A bekapcsoló gombot a kezelő
felületen helyezték el, így könnyebben megtalálható, mert nem kell a készülék hátulján keresgélni.
A kényelem és könnyű használhatóság fokozása érdekében mind a 7 modell ugyanolyan - 1,500 vagy
2,500 oldal nyomtatási kapacitású - festékkazettával működik. A nagyobb kapacitású festékkazetták a
nagyfelhasználóknak ideálisak mert tovább tartanak és kisebb az oldalankénti költség, míg a kisebb
festékkazetta előnye az alacsonyabb indulási költség. Mindkét verzió a Samsungtól már megszokott
kiváló minőségű nyomtatást és megbízhatóságot jelenti.

