
Styl i kompaktowy design,

to Cię zainspiruje!

wyobraź sobie elegancką drukarkę, 
która spełni Twoje wymagania
Monochromatyczne drukarki laserowe Samsung ML-1640/ML-2240



1. Otwierana w prosty sposób pokrywa czołowa, pozwalająca łatwo usunąć zablokowany papier

2. Łatwy w użyciu przycisk anulowania zadań

3. Wygodny, wielofunkcyjny 150-kartkowy podajnik

4. Szybki wydruk: 16 str./min. (A4, ML-1640), 22 str./min. (A4, ML-2240)

Elementy urządzenia

wyobraź sobie elegancką drukarkę, która spełni Twoje wymagania 

ML-1640 / ML-2240

Elementy panelu sterowania
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1. Kontrolka błędu

2. Kontrolka stanu urządzenia (gotowa, drukowanie, wyłączona)

3. Przycisk Anuluj

ML-1640

ML-2240

Lepsza wydajność, więcej funkcji oraz eleganckie wzornictwo, współgrające z każdym wnętrzem. Drukarki 
Samsung inspirują do twórczości i pozwalają zrobić więcej. Dzięki modelom Samsung ML-1640 i 
ML-2240 nietrudno to sobie wyobrazić.



niewielki rozmiar,
wielkie wrażenie

zaawansowana technologia, 
niskie koszty 

Kompaktowy design
Ergonomiczny projekt oraz nowoczesny styl drukarek 

Samsung ML-1640/2240 to doskonałe dopełnienie 

każdego biura i nowoczesnej firmy.  

Łatwa w obsłudze

Dzięki unikalnej konstrukcji przednich paneli wymiana 

tonera i papieru jest naprawdę prosta.

Zwiększona wydajność
Możesz czerpać same korzyści z wyjątkowych funkcji 

drukarek Samsung, które pozwalają na oszczędność 

czasu i zwiększenie wydajności pracy.   

Pełna kompatybilność systemowa

Drukarki Samsung ML-1640/2240 współpracują 

z wieloma systemami operacyjnymi, takimi jak 

Microsoft Windows, Linux i Mac OS 10.3 - 10.5

Szybka instalacja

Potrzeba tylko czterech kliknięć myszą, aby drukarka 

była gotowa do pracy.

Łatwa kontrola działania

Przy użyciu jednego przycisku możesz łatwo 

anulować lub wznowić drukowanie.

Port USB

Port komunikacyjny USB 2.0 zapewnia szybką 

i bezproblemową komunikację komputera z drukarką.

Oszczędne rozwiązania
Cena drukarek Samsung ML-1640/2240 jest 

wyjątkowo konkurencyjna, a dodatkowo Samsung 

wyposażył je w opcje pozwalające zaoszczędzić 

Twoje pieniądze.

Oszczędność tonera

Wbudowana funkcja konfiguracji pozwala 

zaoszczędzić do 30% tonera przy zachowaniu 

wysokiej jakości wydruków, a dzięki temu o wiele 

rzadziej wymienia się kasety.

Oszczędność papieru

Opcje drukowania umożliwiają oszczędzanie papieru 

dzięki drukowaniu 2, 4, a nawet 16 stron na jednym 

arkuszu.

Kaseta z tonerem o dużej pojemności

Wysoka pojemność kasety z tonerem, umożliwiająca 

wydrukowanie 1500 stron, została dobrana tak, aby 

sprostać wymaganiom nawet dużej firmy.

Drukarki Samsung umożliwią Ci stworzenie 

profesjonalnych publikacji dzięki innowacyjnym 

i użytecznym rozwiązaniom - Samsung sprosta 

Twoim najwyższym wymaganiom.

Znakomite osiągi
Wewnątrz swej kompaktowej obudowy, drukarki 

laserowe Samsung ML-1640/2240 posiadają 

wszystko co potrzebne, by szybko i efektywnie 

stworzyć wspaniałe wydruki.   

Prędkość drukowania

Zastosowany procesor 150 MHz umożliwia szybki 

wydruk pierwszej strony, drukowanie do 16 stron na 

minutę (A4, ML-1640) oraz do 22 stron na minutę 

(A4, ML-2240).

Wydruki wysokiej jakości

Czytelny tekst oraz wyraźne zdjęcia przy 

profesjonalnej rozdzielczości dokumentów, 

dochodzącej do 1200 x 600 dpi.

Uniwersalny zasobnik papieru 

Dzięki swej wygodnej pokrywie, zasobnik 

automatycznego podajnika papieru o pojemności 

do 160 kartek, pozwala na utrzymanie papieru w 

czystości. Umożliwia również obsługę wielu rodzajów 

nośników: folii, kopert, etykiet i kart katalogowych.



Do 22 str./min. w A4

Do 1200 x 600 dpi (efektywna)

Mniej niż 10 sekund (z trybu gotowości)

Ręczny

Samsung 150 MHz

8 MB

SPL ( Samsung Printer Language )

Kompatybilny z USB 2.0

Czcionki systemu operacyjnego Windows

Windows 2000 / XP (32/64-bitowy) /
Vista (32/64-bitowy) / 2003 Server (32/64-bitowy),

Linux, Mac OS X 10.3 - 10.5

Uniwersalny podajnik kasetowy na 150 arkuszy,
ręczny na 1 arkusz 

Zwykły papier, folia, koperty, etykiety, 
kartki pocztowe, karty katalogowe

353 x 298 x 209 mm

5,9 kg 

Mniej niż 51 dBA (drukowanie), 
mniej niż 32 dBA (tryb czuwania)

Do 8 000 stron

Pojedyncza kaseta

Średnia wydajność kasety 1 500 stron 
(drukarka dostarczana z kasetą startową na 700 stron)

MLT-D1082S

Wzór i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

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

Specyfikacja
0422-LM0461-LM

Drukowanie
Szybkość*

Rozdzielczość

Czas wydruku pierwszej strony

Druk dwustronny 

Kontroler
Procesor

Pamięć

Emulacja

Interfejs

Czcionki

System operacyjny

Podajnik papieru (75g/m2)
Podajnik wejściowy 

Rodzaj nośników

Ogólne
Wymiary drukarki (SxGxW) 

Waga 

Poziom hałasu***

Miesięczny cykl 
eksploatacyjny 

Materiały eksploatacyjne
Typ

Wydajność**

Model 

* Szybkość drukowania jest zależna od wielu czynników, m.in.: systemu operacyjnego, wydajności komputera, zainstalowanego oprogramowania, sposobu podłączenia, 

 rodzaju i wymiarów nośnika oraz stopnia skomplikowania wydruku.

** Wydajność kasety z tonerem deklarowana zgodnie z ISO/IEC 19752

*** Poziom natężenia dźwięku wg ISO7779

Do 16 str./min. w A4

Do 1200 x 600 dpi (efektywna)

Mniej niż 10 sekund (z trybu gotowości)

Ręczny 

Samsung 150  MHz

8 MB

SPL ( Samsung Printer Language )

Kompatybilny z USB 2.0

Czcionki systemu operacyjnego Windows

Windows 2000 / XP (32/64-bitowy) /
Vista (32/64-bitowy) / 2003 Server (32/64-bitowy),

Linux, Mac OS X 10.3 - 10.5

Uniwersalny podajnik kasetowy na 150 arkuszy 

Zwykły papier, folia, koperty, etykiety,
kartki pocztowe, karty katalogowe 

353 x 298 x 209 mm

5,7 kg

Mniej niż 50 dBA (drukowanie),

mniej niż 26 dBA (tryb czuwania) 

Do 5 000 stron

Pojedyncza kaseta

Średnia wydajność kasety 1 500 stron 
(drukarka dostarczana z kasetą startową na 700 stron)

MLT-D1082S

100 arkuszy, drukiem do dołu 

76 x 127 mm - 216 x 356 mm 

Taca odbiorcza wydruków

Rozmiar nośników 

100 arkuszy, drukiem do dołu 

76 x 127 mm - 216 x 356 mm 
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