
wyobraź sobie doskona³e po³¹czenie
kompaktowych kszta³tów i maksymalnej 
wydajności

Wyobraź sobie drukarkê laserow¹ dopasowan¹ idealnie do 
prowadzonej przez Ciebie dzia³alności. Drukarkê o kompaktowych 
rozmiarach, która zajmuje naprawdê ma³o przestrzeni, a dziêki 
swojej wysokiej wydajności jest w stanie zaspokoiæ wszystkie 
Twoje potrzeby. Drukarki Samsung serii ML-2850 charakteryzuj¹ 
siê bowiem nie tylko eleganckim, pasuj¹cym do Twojego 
biura wygl¹dem, lecz przede wszystkim oszczêdzaj¹ miejsce, 
zapewniaj¹c pe³n¹ swobodê. Kompaktowe wymiary to nie 
wszystko. Niezawodnośæ i niski koszt wydruku spowoduj¹, ¿e 
wydatki zwi¹zane z drukowaniem w firmie nigdy wiêcej nie 
nadwyrê¿¹ Twojego bud¿etu. Z drukarkami Samsung serii 
ML-2850 nie trudno sobie to wyobraziæ.

Monochromatyczna Drukarka Laserowa Samsung ML-2850D/2851ND
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Kompaktowa konstrukcja okreœlaj¹ca na nowo definicjê nowoczesnego biura
Jak wygl¹da³aby Twoja firma, gdyby dysponowa³a ma³¹, cich¹ drukark¹ laserow¹, któr¹ mo¿na by³oby postawiæ 

w ka¿dym miejscu? Drukarki Samsung serii ML-2850 mo¿na umieœciæ w dowolnym wygodnym dla siebie miejscu. 

Najmniejsza na œwiecie drukarka laserowa z wbudowan¹ funkcj¹ druku dwustronnego ma zaledwie 364 x 369 x 209,6 mm. 

WyobraŸ sobie ile miejsca w swoim biurze móg³byœ zaoszczêdziæ dziêki tej kompaktowej drukarce.

Oszczêdna drukarka laserowa, która jest tak¿e ³atwa w obs³udze
Czy ³atwa w obs³udze i oszczêdna drukarka laserowa u³atwi³aby Ci pracê? Drukarki Samsung 

serii ML-2850 posiadaj¹ prosty panel z diodami i jednoprzyciskowe komendy, których obs³uga 

jest ca³kowicie intuicyjna. Prosty w obs³udze druk dwustronny, który pozwala zaoszczêdziæ czas 

i papier. Na tym jednak nie koniec oszczêdnoœci. ML-2850 oferuje bowiem bardzo niski koszt druku 

w przeliczeniu na stronê. Drukarki Samsung serii ML-2850 pozwalaj¹ zaoszczêdziæ firmie zarówno 

czas jak i pieni¹dze.

Niezawodna drukarka do zastosowañ biznesowych, na której mo¿esz polegaæ
Ile chcia³byœ osi¹gn¹æ przy pomocy wysokowydajnej drukarki laserowej, która jest szybka i niezawodna? Z procesorem 400 

MHz i prêdkoœci¹ drukowania 28 str./min. (dla formatu A4) nie zawiedzie Ciê, nawet w przypadku du¿ych zadañ drukowania. 

Dziêki dodatkowej opcjonalnej kasecie nie bêdziesz musia³ martwiæ siê, ¿e zabraknie Ci papieru w trakcie drukowania 

wielostronicowych zadañ. Najwa¿niejszy jest jednak miesiêczny cykl pracy, który w przypadku drukarki Samsung serii 

ML-2850 wynosi a¿ 50 000 stron. Przy takich parametrach wydajnoœci, Twoja firma osi¹gnie wiêcej ni¿ mog³eœ kiedykolwiek 

przypuszczaæ.
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D³uga krawêdŸ Krótka krawêdŸ

Maksymalnie rozbudowane funkcje drukowania

Drukowanie dwustronne to oszczêdnoœæ papieru oraz 

miejsca do magazynowania wydruków. Dziêki funkcji 

automatycznego drukowania dwustronnego mo¿esz teraz 

tworzyæ w³asne dokumenty – efektywnie, szybko i oszczêdnie.

Drukowanie N-Up Oszczêdnoœæ papieru: Dziêki takim 

funkcjom jak drukowanie 2, 4, a nawet a¿ 16 stron na jednej 

kartce, zaoszczêdzisz papier.

Drukowanie broszur Urz¹dzenia serii ML-2850 zapewniaj¹ 

równie¿ szybkie, ³atwe i efektywne drukowanie broszur.

Drukowanie plakatów Urz¹dzenia serii ML-2850 to 

mo¿liwoœæ drukowania plakatów bez koniecznoœci wykorzystywania 

dodatkowego oprogramowania. Wybieramy zdjêcie, urz¹dzenie 

powiêksza je, a nastêpnie drukuje na wielu arkuszach formatu A4, 

tworz¹cych po z³o¿eniu plakat. 

6 stron 9 stron 16 stron2 strony 4 strony

A4

Tu zgi¹æ

wyobraź sobie zalety wysokowydajnego drukowania

Drukarki serii Samsung ML-2850 zosta³y zaprojektowane z myśl¹ o zastosowaniu w biznesie i obni¿eniu kosztów eksploatacyjnych. 
Charakteryzuj¹ siê one najwy¿szym w swojej klasie miesiêcznym cyklem pracy, du¿¹ pojemności¹ tonera z funkcj¹ oszczêdzania oraz 
du¿ej pojemności podajnikiem papieru. 

ML-2850D/2851ND
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wyobraŸ sobie korzyści finansowe i wydajn¹ pracê w sieci

Zarz¹dzanie w sieci 

Funkcja SyncThruTM Web Admin

SyncThruTM Web Admin to narzêdzie umo¿liwiaj¹ce zdalne 

(przez stronê www) skonfigurowanie i sprawdzenie statusu 

urz¹dzenia, zmianê ustawieñ, przeprowadzenie diagnozy 

sprzêtu oraz zarz¹dzanie wszelkimi urz¹dzeniami 

pracuj¹cymi w sieci, zgodnymi ze standardem SNMP*.

*SNMP (Simple Network Management Protocol) to protokó³ wymiany 

danych u¿ywanych do nadzoru i zarz¹dzania urz¹dzeniami w sieciach 

komputerowych. SNMP umo¿liwia administratorom sieci zarz¹dzaæ prac¹ 

urz¹dzeñ, rozwi¹zywaæ problemy oraz planowaæ rozbudowê istniej¹cej sieci 

komputerowej.

Us³uga sieciowa SyncThruTM

SyncThruTM Web jest przyjazn¹ u¿ytkownikowi us³ug¹ 

umo¿liwiaj¹c¹ konfiguracjê drukarki bez instalacji 

dodatkowego oprogramowania. Us³uga dostêpna jest 

w trybie on-line poprzez stronê www i umo¿liwia 

administratorowi zmianê parametrów pracy urz¹dzenia 

i ustawieñ sieci, uaktualnienie oprogramowania steruj¹cego 

(firmware) oraz sprawdzenie aktualnego statusu drukarki. 

Funkcja drukowania sieciowego

Urz¹dzenia serii ML-2850 posiadaj¹ funkcje umo¿liwiaj¹ce 

szybk¹ ³¹cznoœæ bezprzewodow¹ (opcjonalnie) i zosta³y 

wyposa¿one w kartê sieciow¹ Ethernet, która pozwala na 

pod³¹czenie do sieci lokalnej. Urz¹dzenie jest zgodne 

z zaawansowanymi funkcjami szyfrowania (TKIP, 

CCMP-AES) oraz autoryzacj¹ dostêpu (802.1x, WPA-PSK).

Komponenty panelu sterowania

1. Wskaźnik b³êdu 2. Wskaźnik online 3. Przycisk Kasuj 

Komponenty

1. Podajnik wyjściowy 2. Panel sterowania 3. Przednia pokrywa 4. Podajnik rêczny 
5. Podajnik podstawowy 6. Podajnik dodatkowy 7. Wskaźnik poziomu papieru
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Materia³y eksploatacyjne

Wydajnoœæ tonera
Toner standardowy 2 000 stron (przy 5% pokryciu)

Toner wysokiej wydajnoœci 5 000 stron (przy 5% pokryciu)

ML-D2850A

ML-D2850B 

Podajnik papieru

Podajnik wejœciowy

Podajnik wyjœciowy

Druk dwustronny

Rozmiar papieru

Papier

Podajnik automatyczny 250 szt.

Podajnik górny 150 szt.

Automatyczny

76 x 127 mm ~ 216 x 356 mm

Papier zwyk³y, folia, etykiety, koperty, etykiety, kartki pocztowe 

SpecyfikacjaSpecyfikacja
ML-2850D ML-2851ND

Drukowanie

Prêdkoœæ drukowania*

Rozdzielczoœæ

Czas rozpoczêcia drukowania

Do 28 str./min. A4 

1 200 x 1 200 dpi

Poni¿ej 8,5 sekundy

Kontroler

Procesor

Pamiêæ 

Emulacja

Interfejs

Samsung 400 MHz

   32 MB (max 160 MB)

                                        Hi-Speed USB 2.0                   Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100 Base TX

Windows 2000/XP/Vista/2003 Server
Ró¿ne rodzaje Linux OS: Red Hat 8~9, Fedora Core 1~4, Mandrake 9,2~10,1, SuSE 8.2~9.2

- Najnowsz¹ wersjê oprogramowania mo¿na ści¹gn¹æ ze strony internetowej www.samsung.pl
* Na prêdkośæ wydruku mo¿e mieæ wp³yw u¿ywany system operacyjny, wydajnośæ komputera, u¿ywane oprogramowanie, sposób pod³¹czenia drukarki, rozmiar papieru i z³o¿onośæ wydruku
** Poziom ciśnienia akustycznego, ustalony zgodnie z norm¹ ISO7779

Wzór i dane techniczne mog¹ ulec zmianie bez uprzedzenia.

Znaki firmowe i towarowe innych firm zosta³y wykorzystane jedynie w celach informacyjnych.
Dystrybutor

PostScript3, PCL6, SPL, IBM ProPrinter, EPSON

Mac OS 8.6~9.2, 10.1~10.4

Ogólne

Wymiary

Waga

Miesiêczny cykl pracy

Poziom ha³asu**

364 x 369 x 209.6 mm

8,8 kg

50 000 stron

Poni¿ej 50 dBA (tryb drukowania), poni¿ej 26 dBA (tryb czuwania)

 

 

  

 

 

System operacyjny

Toner wysokiej jakoœci
ML-D2850B

Toner standardowy
ML-D2850A

Druga kaseta podajnika
ML-S2850A

Toner 
w opakowaniu

ML-S2850AAkcesoria  Podajnik automatyczny 250 szt.
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