
imagine uma solução com fluxo de trabalho centralizado

Samsung 6555NMultiXpress

Performance confiável,
Esta é a minha inspiração.



Dentre todas as copiadoras e
impressoras multifuncionais do
mercado, porque escolher
Samsung? A Samsung é uma
e m p r e s a m u n d i a l m e n t e
renomada que regularmente
vence prêmios de confiabilidade,
design e inovação tecnológica.
Possui a mais ampla gama de
t e c n o l o g i a s e p r o d u t o s ,
tornando-se especialista em
convergência digital. Na indústria
de impressão, a Samsung é a
empresa com o mais rápido
crescimento, com diversos
mode los den t re os ma is
vendidos.

A Samsung conquistou sua reputação de
excelência, através de prêmios baseados no
desempenho, na consciência ecológica e na
inovação de design, e por oferecer às empresas
soluções de rede e de segurança. Os produtos da
Samsung são confiáveis e oferecem um ciclo de
trabalho mensal elevado, ajudando a manter a
produtividade das empresas. Além disso,
apresentam baixos índices de falhas no toner, e
produzem impressões coloridas de alta qualidade, mais duráveis e que
permanecem mais tempo sem esmaecer.

A Samsung também conquistou
reconhecimento global e a
c e r t i f i c a ç ã o p o r s e r
ambientalmente responsável,
em termos de produção,
reciclagem pós-consumo e na
criação de ambiente de trabalho
livre de poluição.

Por que Samsung?

*As datas se referem ao ano da inspeção

4º Lugar Entre as Empresas de Eletrônicos!

A Empresa Mais Admirada no Mundo



Por que ?MultiXpress

Por que A4?
Grande parte das empresas normalmente pensa que
uma Multifuncional Digital A3 é essencial para a
operação do dia-a-dia de seu negócio. No entanto,
pesquisas mostram que, de um total de 8.636 páginas
produzidas por um funcionário em média por ano,
somente 202 páginas são em tamanho A3 – o que
representa apenas 2,36% do total de impressões! A
função sofisticada de digitalização e impressão permite
que os usuários ajustem os documentos para que se
adaptem ao tamanho de papel disponível na

impressora, o que reduz muito as necessidades de impressão em A3 e ao mesmo tempo
economiza metade do custo de papel para cada impressão! Pense bem, quando foi a última vez
que você copiou ou imprimiu em um dispositivo A3?

*Fonte: UK Research Dez. 2007.

A mais nova Multifuncional Digital A4 da Samsung, a 6555N, elevou o padrão
industrial para novos patamares. Seu desempenho é superior ao de outras Multifuncionais Digitais
Coloridas, com muitas funções avançadas e confiabilidade comprovada.

MultiXpress

A 6555N é a Multifuncional Digital A4 mais rápida atualmente no mercado. Sua
confiabilidade comprovada, alta qualidade de saída e funções inovadoras a colocam à frente das
outras Multifuncionais Digitais da categoria! As soluções administrativas de contabilização
incorporadas fazem da 6555N a melhor escolha para o ambiente de negócios!

MultiXpress

MultiXpress



1 Finalizadora

+
1 SCF

(Bandeja Adicional)

+
HCF

(Bandeja de Alta Capacidade)

2.100 folhas

1 Finalizadora

+
Máx. 3 SCF

(Bandeja Adicional)

+
Suporte Baixo

1 Finalizadora

+
1 SCF

+
Suporte Alto

A B C

Unidade Principal (520 folhas + MP 100 folhas)

Opção

+

520 folhas 520 folhas x 3
(Bandeja Adicional)

520 folhas

Configurações

Imagine uma Multifuncional Digital A4 avançada e de alta velocidade que possa centralizar seu fluxo de
impressões. A 6555N produz impressões rápidas, com recursos multifuncionais
completos como impressão duplex e cópias. Possui soluções Samsung para gerenciamento de
documentos como o SmarThru e SyncThru. Com esta solução digital no centro de seus negócios, você
pode eliminar sua Multifuncional Digital A3 e maximizar sua produtividade. Com a Samsung

6555N, não é difícil imaginar.
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Imagine produtividade expandida
O espaço no escritório também representa um grande problema.
Em geral, a Multifuncional Digital A3 ocupa um espaço maior no escritório. Normalmente, o
espaço ocupado por uma impressora mono com capacidade A3 é muito maior do que o
espaço ocupado por uma impressora A4, sendo em média 70%* maior em volume. Um
dispositivo digital A3 ocupa muito espaço com seu console. Mas um dispositivo A4 só precisa
de um canto de sua mesa ou sala.

• Impressão Rápida
A impressão de documentos em preto e branco a 53 ppm
(simplex) ou 50 ppm (duplex) permite concluir seu trabalho com
eficiência.
As numerosas funções de impressão oferecidas ajudam a
imprimir documentos com mais facilidade e eficiência.

• Fax Rápido (Opção)
O kit de fax opcional oferece discagem rápida para até 200
números, discagem em grupo para até 100 grupos (até 200
locais por grupo), envio e recepção duplex, fax-e-mail e muitas
outras funções úteis.
A função duplex permite que o fax recebido seja impresso em
dupla face - economizando custos de impressão!

A DMFP A4 mais produtiva
•

Cópia Auto-ajustável

?

A4

Cópia de Clone

A4

A4

Mudança de Margem

Cópia de Pôster

A4

Bandeja 2

Bandeja 1

300%

Cópia de Livro

Copia tamanho ofícioCópia de Identidade Cópia Duplex

Cópia de Livreto

Cópia

Supressão Automática
do Fundo

Cópia de capa Cópia Com Remoção
das Bordas

Transparências

Cover

8 9

Dobre aqui.

A4

2 X 2 (3X3, 4X4)

2 páginas em 1, 4 páginas em 1, 6 páginas em 1,
9 páginas em 1, 16 páginas em 1

Marca d´água

Impressão N-páginas

Impressão de Pôster Superposição

INVOICEBILL TO:

TERMS: AMT. DUE

Thank You!

Samsung Electronics
Digital Printing Division

Samsung Electronics U.K. Ltd.
1000 Hillswood Drive, Chertsey
Surrey, KT16 0PS, UK

Laser Printer

Laser MFP

Inv Out: 11/4/2004 7:19:32 PM

10.00    $30.00    $300.00

5.00    $20.00    $100.00

$400.00Net 30 Days AMT. DUE

INVOICEBILL TO:

TERMS: AMT. DUE

Item Units Rate / Ea. Amount

Thank You!

Formulários
Armazenados
na Impressora

De 1 ~ De 10

Dados do PC

+ =

Impressão de Livreto

Dobre aqui

Impressão Duplex

O centro de negócios!mais efetivo
•

Mês

Preço

A3 45 ppm A3 35 ppm A3 23 ppmSAMSUNG
MultiXpress 6555N

Comparação de TCO por AMPV

*Fator
�Preço das Máquinas: com base nos websites dos fabricantes
�CPP Consumíveis �CPP Peças Manutenção �Custo de Serviço

• Espaço

• Toner e Energia
Com o "Modo de Economia de Toner" incorporado no driver da
Impressora, os usuários podem economizar até 25% de toner. É
ideal para imprimir esboços de documentos e relatórios sem que
seja notada uma sensível redução na qualidade da impressão.

Samsung Electronics
Digital Printing Division

A.Client
456 Front Street
Someplace, FL 67890

Web page design

Scanning
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Samsung Electronics
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Surrey, KT16 0PS, UK
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Inv Out: 11/4/2004 7:19:32 PM

10.00    $30.00    $300.00
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INVOICEBILL TO:
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TCO (Custo Total de Propriedade)
Quando comparado ao TCO de copiadoras A3 de escritórios em
geral, o TCO da Samsung 6555N pode resultar
em um dos mais baixos custos correntes em sua categoria, com
uma média de 10.000 impressões por mês (AMPV).

MultiXpress

Cópias Rápidas
A 6555N produz 53ppm em preto e branco. Além
disso, a 6555N realiza praticamente todas as
funções de cópia encontradas na Multifuncional Digital A3.

MultiXpress
MultiXpress

Saída Impressa

O design econômico da 6555N ocupa 75%
menos espaço em seu escritório do que as Multifuncionais
Digitais A3 em geral, para que você tenha mais espaço no
ambiente ao seu redor.

MultiXpress

• Digitalização com Cores Vividas e Digitalização em Rede
A resolução ampliada de digitalização (4.800 x 4.800 dpi) e o
método de cores CCD da MultiXpress 6555N reproduzem seu
documento com a mais alta qualidade.



O Centro Multifuncional Mais Confiável
Mantém a eficiência com a confiabilidade Xpress

O desempenho mais confiável
• Ampla Tela de Toque/ Interface de Usuário

A exclusiva tela colorida de LCD wide de 800 x 480 da Samsung,
e o design tridimensional de sua Interface de Usuário são muito
naturais e fáceis de usar – não é necessário ler o manual nem
fazer treinamento!

• Design Prático

Tambor de Fácil
Instalação

Cartucho de TonerFacilidade para
Atualização de Memória
e Kits Opcionais

Módulo de Fax
de EncaixeTeclado Digitalização em Rede

Menu Principal Ajuste de Cópia Ajuste de Admin.

Finalizadora
de Encaixe

• Manuseio de Papel
Pode-se adicionar bandejas de papel opcionais paraum total de
até 3.240 folhas, reduzindo a freqüência de reabastecimento de
papel.

• Sistema Modular
A concepção modular facilita a substituição dos insumos, a
adição de acessórios e/ou instalar atualizações. Por exemplo, a
finalizadora ou a memória podem ser facilmente encaixadas no
equipamento principal.

• Atolamento de Papel
Se e quando ocorrer um atolamento de papel, o dispositivo
indica a área onde o problema ocorreu no mostrador do usuário
para que você simplesmente possa abrir a porta e remover a
folha.

• Sistema de Pedido de Toner (i-ATOS)
O Sistema de Pedido de Toner torna mais fácil e
conveniente realizar pedidos de insumos para sua Multifuncional
Digital.

Automático
Automático

Confiabilidade é a palavra para descrever a 6555N. Ela oferece todas as
funções que as empresas esperam de uma Multifuncional Digital – impressão mais rápida,
cópias digitais, digitalização e fax – e ao mesmo tempo aumenta a produtividade
empresarial com desempenho confiável, saída de qualidade e manutenção simplificada.

MultiXpress



Uma solução poderosa que oferece profissionalismo nos negócios para obter mais
vantagem competitiva. A da Samsung oferece impressão e cópias de alta
velocidade com controle customizável para aumentar a produtividade mantendo custos
operacionais baixos.

MultiXpress

O Centro de Soluções Profissionais
Mais Controle com a Customização Xpress

O centro de soluções mais poderoso!
• Impressão Expandida

- Funcionalidades com a Solução de Disco Rígido
O disco rígido padrão de 80GB garante o tráfego constante de
impressões em escritórios e ambientes de impressão
movimentados.

Proof

BA
BA

Impressão
de Prova

Impressão
Agrupada

Impressão
Programada

Impressão
Confidencial

Armazenamento
de Trabalhos

• Digitalize para Qualquer Lugar
A 6555N ajuda
a distribuir documentos com
e f i c i ê n c i a a t r a v é s d a
digitalização direta para e-mail,
FTP, SMB ou cliente.

MultiXpress

• SyncThruTM Web Admin Service
O SyncThru™ Web Admin Service permite aos gerentes de TI
g e r e n c i a r e m o n i t o r a r f a c i l m e n t e t o d a s a s
impressoras/multifuncionais da rede. Esta função poderosa
permite a contabilização dos trabalhos, medição de uso,
autenticação, gerenciamento do armazenamento, instalação
remota de drivers e modificação das configurações.

Servidor SMTP

Servidor FTP

Servidor POP3

PC de Usuário com Netscan Manager

Digitalizar para E-mail

Digitalizar para Rede

Digitalizar para FTP

Digitalizar para SMB

Servidor de SMB

Descoberta de
Dispositivos

Gerenciamento da
Frota para Múltiplas

Impressoras em Rede

Notificação
por E-mail

Modificação das
Configurações

de Admin

• SyncThru™ Web Service
Oferece aos administradores a capacidade de modificar a
configuração de impressoras de rede e individuais, atualizar
firmware e visualizar o status de impressoras/multifuncionais.

Geração de Relatórios
Suportados por Plug-In

Configuração e
Monitoramento

Remotos da
Impressora de Rede

• SmarThruTM Office
Nos escritórios com redes complicadas e com uma variedade
de equipamentos, as funções de gerenciamento de documento
e edição do SmarThru proporcionam conveniência e facilidade
para os usuários. A digitalização em rede está disponível como
padrão.

• SmarThruTM Workflow (Opçional)
O SmarThru™ Workflow otimiza o sistema de captura-
processamento-roteamento do documento e permite o fácil
acesso ao gerenciamento de documentos. Este software
adicional é fornecido com o Kit de Digitalização em Rede
Samsung.

Agrupamento da Edição

• JScribe™Introdução ao (Plataforma Aberta de Impressão)

Contabilização
de Trabalhos

Impressão
Móvel

Segurança Impressão de
Formulários

Manuseio de
Documentos

PC do Usuário com
Cliente de E-mail

Usar Navegador da
Web Sem Instalação
de Software Adicional

Modificação Habilitada
Pelo Usuário Autorizado

(Proteção de Rede)

Folha de Configuração
da Impressora

em Rede

Atualização de Firmware
da Impressora e
Placa de Rede

Busca nos Arquivos Fax E-mail Rede OCR Aplicativos

O J S c r i b e ™ é u m a
p l a t a f o r m a
padronizada, que possibilita
i n t eg r a r so l uções em
impressoras e multifuncionais
de uma organização e ajuda
as empresas a tirarem o
máximo proveito de seu
investimento em impressão.
Esta plataforma incorporada
de comunicações simplifica a
construção de pacotes de
soluções personalizadas que
atendem às necessidades
específicas das empresas.

c o m u m



ESPECIFICAÇÕES MultiXpress 6555N

Velocidade*
Tempo da Primeira Impressão
Resolução
Emulação
Duplex

Velocidade**
Resolução
Tempo da Primeira Impressão
Taxa de Ampliação
Multi-Cópias
Cópia Duplex
Funções de Cópia

Compatibilidade
Método
Resolução (Óptica)
Resolução (Zoom Eletrônico)
Digitalizar Para

Compatibilidade
Velocidade de Modem
Resolução
Memória
Discagem Automática
Funções de Fax

Capacidade e Tipos de Entrada
Capacidade e Tipos de Saída
Tamanho de Mídia
Tipo de Mídia

Capacidade ADF
Tamanho de Documento ADF

Rendimento***

Tipo
Códigos dos Modelos

Opcionais****

*A velocidade de impressão será afetada pelo sistema operacional utilizado, pelo desempenho do computador, do software aplicativo, do método de conexão, tipo de papel, tamanho do papel e complexidade do trabalho.
**A velocidade da cópia é baseada em Cópias Múltiplas de um Único Documento.

Valor especificado de rendimento contínuo do cartucho está de acordo com a ISO/IEC 19752

As especificações estão sujeitas a mudanças sem notificação.

***
****A verificar disponibilidade.

Simplex: Até 53 ppm em A4 (55 ppm em Carta) / Duplex: Até 48 ipm em A4 (50 ipm em Carta)
Menos de 8 segundos (a partir do modo Ready)
1.200 x 1.200 dpi de Saída Efetiva
PCL5e, PCL6, PostScript 3, TIFF, JPG, PDF v1.4
Padrão

Até 53 cpm em A4 (55 cpm em Carta)
600 x 600 dpi
Menos de 5 segundos
25 - 400% (mesa digitalizadora), 25 - 200% (ADF)
1 a 999
Incorporada
Cópia de Identidade, Cópia Clone, Cópia N-Páginas, Cópia de Poster, Brochuras

Padrão TWAIN, Padrão WIA
Scanner de mesa colorido ou DADF
600 x 600 dpi
4.800 x 4.800 dpi
Disco Rígido, USB, E-mail, Cliente, SMB, FTP

ITU-T G3
33,6 Kbps
Mono: 300 x 300 dpi / Cor: 200 x 200 dpi
Armazenamento em disco rígido
Velocidade de discagem: 200 posições
Discagem no gancho, Discagem automática, Rediscagem do último número, Caixa Postal, Redução
automática, Multi-envio, Retardo de envio, Envio de fax (Disco Rígido / E-mail / Fax)

Bandeja de 520 folhas - Bandeja Multi-propósito de 100 folhas
Até 500 folhas com a Face para Baixo
6 x 127 mm (3" x 5") - 216 x 356 mm (8,5" x 14")
Comum, Fino, Envelopes, Etiquetas, Cartolina, Bond, Arquivo, Perfurado, Pré-Impresso, Reciclado,
Transparência, Papel Timbrado, Espesso, Colorido
100 folhas DADF
Largura: 145 ~ 216mm (5,7"~8,5") / Comprimento: 145 ~ 356mm (5,7" ~ 14,0") para digitalização de
página individual e 145 ~400mm (5,7" ~15,7") para digitalização de múltiplas páginas

Tela de Toque Colorida em LCD WVGA 7" de 800 x 480
256MB (Máx. 512MB) / HD de 80GB
Windows 2000/XP/2003 Server/Vista, Vários SO Linux, Mac OS 10.3 - 10.5

de alta velocidade, Ethernet , host
Menos de 55 dBA / Menos de 57 dBA / Menos de 37 dBA
Até 250.000 páginas
641 x 494 x 607mm (25,2" x 19,4"x 23,9")
48,2Kg (106,3 lbs)

USB 2.0 10/100/1000 Base TX USB 2.0 (Digitalização para USB, impressão de USB)

(Impressão) (Cópia) (Modo Standby)

Cartucho de Toner: 25.000 Páginas Padrão.***
Cilindro: Média de 80.000 Páginas Padrão
Cartucho de 2 peças
SCX-D6555A (Toner), SCX-R6555A (Cilindro)

Memória de 256MB: ML-MEM160 / Bandeja Opcional (x3): SCX-S6555A /
Bandeja de Alta Capacidade: SCX-HCF100 / Kit de Fax: SCX-FAX210 / Finalizadora: SCX-FIN11S /
Cartucho de Grampos: SCX-STP000 / Suporte Baixo: SCX-DSK10S / Suporte Alto: SCX-DSK-10T /
Kit FDI: SCX-KIT20F/ SmarThru Workflow V1.0: SCX-KIT11S / JScribe : SCX-KIT10JHabilitador S/W de

IMPRESSÃO

CÓPIA

DIGITALIZAÇÃO

FAX (Opcional)

MANUSEIO DO PAPEL

GERAL

SUPRIMENTOS

OPCIONAIS

LCD
Memória / Armazenamento
Compatibilidade SO
Interface
Nível de Ruído
Ciclo de Trabalho, Mensal
Dimensões
Peso

(L x P x A)

SAC: 4004-0000 (Capitais e demais regiões metropolitanas) e 0800 124 421 (demais regiões).


