
Multifuncional Colorida Samsung - Acessível e fácil de usar.

SL-C480FW

Produtividade nos negócios
Em pequenos escritórios e ambientes home office os usuários produzem 60% a mais que a média de impressões. Essas 
empresas estão conscientes dos custos, exigem velocidade e alta qualidade de impressão assim como nos ambientes 
corporativos, mas eles não querem sacrificar a qualidade de impressão por conta disso. Pois, eles exigem a qualquer 
hora, em qualquer lugar acesso às informações e a facilidade no dia a dia.

Torne seu negócio fácil e acessível 
A Multifuncional Xpress SL-C480FW combina a facilidade de operação com alto desempenho a um preço acessível, ideal 
para o trabalho de pequenos escritório que exigem disponibilidade a qualquer hora em qualquer lugar.

Impressão Mobile padrão com facilidade de 
uso.

•  Permite fácil configuração em 3 passos para instalação sem 
conexão USB ou CD.

•  Função scan to e-mail e compacto, design acessível com painel 
e alimentador automático de documentos transparente. 

•   Tecnologia NFC (Near Field Communication) e Wifi direto para 
impressão mobile sem necessidade de roteador e impressão 
por aproximação.

•  Aplicativo MobilePrint para iOS, Android e Windows Phones.

•   Suporte ao Samsung Cloud Print™, Google Cloud Print™ e 
AirPrint™.

Melhor custo operacional da categoria
•  Oferece rendimento de toner até 1.500 página

•   Economize de até 20% no custo operacional com simples 
toque no botão ECO

Alta qualidade e rápida impressão
•   Produz imagens suaves e textos nítidos por meio da Tecnologia 

ReCP e Sistema Smart de gerenciamento de cores.

•   Rápida impressão com processamento de 800 Mhz

Visão Geral

Benefícios Chaves

Vidro ADF

Glossy OPE

Cream White

Reconhece fácil os 
documentos digitalizados

Multifuncional Samsung



SL-C480FW
As características técnicas feitas para apoiar o seu negócio

Especificações
Item Samsung C480FW

Multifuncional 4 em 1 (Impressora, cópia, scanner e Fax)

Velocidade (A4, Mono/Color)  18ppm Mono / 4 ppm Color

Impressão da 1ª página  (FPOT) 
(Pronta, Mono/Color)

 14 seg Mono / 26 seg Color

Resolução
Impressão Ótica 600 x 600 dpi / Aprimorada 2.400 x 600 dpi

Scanner Ótica 600 x 600 dpi (ADF)/ Ótica 1.200 x 1.200 dpi (Vidro de Originais) / Aprimorada 4.800 x 4.800 dpi

Linguagens de Impressão SPL-C / PCL-5c/6 / PS3 / URF / PWG / PCLm

Duplex Manual

Alimentador automático de originais (ADF) 40-folhas

Bandeja

Entrada 150-folhas

Manual N/A

Saída 50-folhas

Gerais

Processador 800 MHz (A2000)

Memória 128 MB

Painel Operacional 2 linhas LCD

Conectividade USB 2.0; USB host; Ethernet; Wireless e NFC

Wireless Sim

Dimensões 406 x 362 x 333 mm (16” x 14.3” x 13.1”) 

Toner Mono/Color (Inicial) 1.500 páginas / 1.000 páginas (700 páginas / 500 páginas)

Configurações

Cartucho de toner

Alimentador automático de documentos

Gaveta de papel

Rede

Fax

USB

Conector de Força

Samsung Xpress SL-C480FW 

Buy Genuine Samsung Toner  |  Real Savings. Certified Eco-Technology.

CLT-M404SCLT-C404S CLT-K404SCLT-Y404S

Sobre a Samsung Electronics Co., Ltd.
Samsung Electronics Co., Ltd.  inspira o mundo e molda o futuro com idéias e tecnologias transformadoras, redefinindo os mundos de televisores, smartphones, dispositivos portáteis, tablets, 
câmeras, aparelhos digitais, impressoras, equipamentos médicos, sistemas de rede e semicondutores. Estamos também na liderança da Internet das coisas e contamos com iniciativas de Saúde 
Digital e Smart. Nós empregamos 307.000 pessoas em 84 países . Para descobrir mais , visite o nosso website oficial em www.samsung.com e nosso blog no global.samsungtomorrow.com

Copyright © 2015 Samsung Electronics Co., Ltd. Todos os direitos reservados. Samsung e Samsung Cloud Print são marcas registradas por Samsung Electronics Co., Ltd. Especificações e 
design do produto estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio. Pesos e medidas são aproximados. Todos os dados foram considerados corretos no momento da criação. A Samsung não se 
responsabiliza por erros ou omissões. Todas as marcas, produtos, nomes de serviços e logotipos são marcas comerciais e/ou marcas registradas de seus respectivos proprietários e são aqui 
reconhecidas e identificadas.
AirPrint é uma marca comercial da Apple Inc., registrada nos  E.U.A. e outros países. Android e Google Cloud Print são marcas comerciais da Google Inc. iOS é uma marca comercial da Cisco 
registrada nos Estados Unidos utilizada com permissão da Apple. Microsoft e Windows são marcas comerciais registradas pela Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países.

Samsung Electronics Co., Ltd.
129 Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 443-742, Korea


