
wyobraź sobie kolorowe rozwiązania 
dla Twojego biznesu

Samsung MultiXpress C8380ND

Inspiruje mnie 

niezawodna wydajność.



Dlaczego spośród wielu 

dostępnych na rynku drukarek 

i urządzeń wielofunkcyjnych 

warto wybrać markę Samsung? 

Samsung jest renomowaną 

fi rmą o zasięgu globalnym, 

która regularnie nagradzana jest 

za innowacyjną, niezawodną 

i nowoczesną technologię. 

Posiada w swojej ofercie szeroką 

gamę technologii i produktów, 

co czyni ją ekspertem w 

dziedzinie rozwiązań cyfrowych. 

Wiele drukarek marki Samsung 

zajmuje czołowe miejsca w 

ilości sprzedawanych modeli, 

a Samsung jest najszybciej 

rozwijającą się fi rmą w tym 

segmencie rynku.

Samsung zyskał swą doskonałą reputację, 

dzięki wspaniałym nagrodom otrzymanym za 

swe dokonania, przyjazny stosunek do ekologii, 

innowacyjność oraz wprowadzanie do biznesu 

wielu rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa i 

sieci komputerowych.

 

Bardzo wydajne urządzenia Samsung zapewniają 

ciągłość w działalności fi rmy. Ponadto są niezwykle 

trwałe i oszczędne, jeśli chodzi o zużycie tonera, a kolorowe wydruki 

o wysokiej jakości są odporne na wpływ otoczenia i wilgoci oraz 

nie blakną z czasem. Samsung 

wyróżnia się dbałością o 

środowisko naturalne, nie tylko 

stawiając na produkty przyjazne 

środowisku, ale także tworząc 

miejsca pracy wolne od emisji 

zanieczyszczeń oraz dbając o 

recykling zużytych materiałów 

eksploatacyjnych.

Dlaczego Samsung?



Dlaczego wybrać kopiarkę A4?
Większość fi rm zwykle przekonana jest, że cyfrowe 
wielofunkcyjne urządzenia A3 są niezbędne do 
codziennej działalności. Jednakże badania* pokazują, 
że statystyczny pracownik biurowy drukuje rocznie 
8 636 stron dokumentów, ale tylko 202 to strony 
w formacie A3, co daje tylko 2,36% całości. Dzięki 
zaawansowanym funkcjom skanowania i drukowania 
można skalować obraz oryginału, by dopasować go 
do rozmiaru nośnika używanego w drukarce, a to 

obniża koszt zużywanego papieru o połowę. Zastanów się, kiedy ostatnio używałeś drukarki 
lub kopiarki A3?

Najnowsza seria kolorowych cyfrowych urządzeń MultiXpress w formacie A4, wyznacza 
nowe standardy na rynku urządzeń wielofunkcyjnych. Wyróżnia się spośród innych większą 
funkcjonalnością oraz potwierdzoną  niezawodnością. 
MultiXpress C8380ND, jako najszybsze kolorowe wielofunkcyjne urządzenie A4 na rynku, 
stanowi doskonałe rozwiązanie biznesowe. Wyróżnia się niezawodnością, wysoką wydajnością 
i jakością kolorowych wydruków, a ponadto innowacyjnymi rozwiązaniami z zakresu zarządzania 
dokumentami. Wbudowane funkcje administracyjne i kontroli kosztów czynią MultiXpress 
C8380ND najlepszym wyborem dla biznesu.

Dlaczego wybrać MultiXpress?
*Źródło: UK Research Dec 2007



Wyobraź sobie jak zyskujesz kolor i efektywność przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności.  Urządzenie 
MultiXpress C8380ND to scentralizowane rozwiązanie biznesowe, które drukuje, skanuje i kopiuje w 
kolorze o najwyższej jakości. Z MultiXpress C8380ND nietrudno to sobie wyobrazić.
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(pojedyncze podajniki kasetowe) 

na 520 kartek x 2

+
Niski stolik

Konfi guracja
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1 fi niszer

+
Wysoki stolik



SAMSUNG
MultiXpress C8380ND

Miesiąc 

Cena

*Czynnik

Ceny ustalone na podstawie informacji ze stron www dostawców
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INVOICEBILL TO:

EUD .TMA:SMRET

Item Units Rate / Ea. Amount

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

INVOICEBILL TO:

EUD .TMA:SMRET

Thank You!

Item Units Rate / Ea. Amount

Samsung Electronics
Digital Printing Division

A.Client
456 Front Street
Someplace, FL 67890

Web page design

Scanning

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

Samsung Electronics
Digital Printing Division
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456 Front Street
Someplace, FL 67890

Web page design

Scanning

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
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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

INVOICEBILL TO:

EUD .TMA:SMRET

Thank You!

Item Units Rate / Ea. Amount
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Zwiększona wydajność dzięki szybkości Xpress 
Obecnie nie trzeba rezygnowć z wysokiej prędkości urządzenia drukującego, by zyskać realistyczne 

odwzorowanie kolorów i zwiększoną funkcjonalność. Kolorowe cyfrowe urządzenie wielofunkcyjne 

Samsung MultiXpress C8380ND w formacie A4 drukuje z niezwykłą prędkością 38 str./min. Duża 

funkcjonalność w połączeniu z szybkością czynią MultiXpress C8380ND idealnym rozwiązaniem 

biznesowym. 

  Najszybsze kolorowe urządzenie 
wielofunkcyjne w formacie A4

Najwydajniejsze kolorowe cyfrowe urządzenie wielofunkcyjne A4

• Szybkie kopiowanie
MultiXpress C8380ND umożliwia kopiowanie jednostronne z prędkością 
38 kopii/min. zarówno w kolorze jak i na czarno-biało. Dodatkowo 
posiada prawie wszystkie funkcje  wykorzystywane w urządzeniach 
wielofunkcyjnych A3.

• Szybkie drukowanie 
Dzięki dużej prędkości druku czarno-białego jak i kolorowego - 
38 str./min. w formacie A4 i 33 str./min. przy drukowaniu dwustronnym 
- nawet największe zadania zostaną wykonane w krótkim czasie, a wiele 
wbudowanych funkcji drukowania znacznie ułatwi obsługę.

• Kolorowy skaner z funkcją skanowania sieciowego
MultiXpress C8380ND posiada wbudowany kolorowy skaner z 
przetwornikiem CCD, umożliwiający skanowanie z rozdzielczością do 
4800 dpi, dzięki czemu zeskanowane dokumenty są zawsze najwyższej 
jakości. 

• Wydajny faks (opcja)
Po zainstalowaniu opcjonalnego modułu faksu możesz korzystać 
z szeregu funkcji, takich jak szybkie wybieranie do 200 numerów, 
wybieranie grupowe (grupa może składać się z 200 numerów), faks-
email, wysyłanie i odbiór faksów z wykorzystaniem funkcji druku 
dwustronnego i automatycznego podajnika dokumentów, co dodatkowo 
pozwala zaoszczędzić czas i zredukować koszty.

Zestawienie całkowitego kosztu użytkowania TCO z ilością wydruków 
wykonanych w ciągu miesiąca AMPV

Kopiowanie dokumentów

Automatyczne dopasowanie

Usuwanie marginesów

Automatyczne 
usunięcie tła

Kopiowanie dwustronne

Powielanie Tworzenie plakatów

Kopiowanie książek Kopiowanie broszur

Tutaj zgiąć

Kopiowanie okładek Kopiowanie 
bez ramek

Kopiowanie
na folię 

Podajnik 1

Podajnik 2

kopia

Kopiowanie formatu 
legal

Tutaj zgiąć

Formularze 
w drukarce

Dane 
z komputera

Wydruk

Drukowanie dwustronne    

Znak wodny Drukowanie plakatów Drukowanie formularzy

Drukowanie broszur Drukowanie N-Up



Wysoka wydajność i niezawodność 
Niezawodność to słowo, które w doskonały sposób opisuje MultiXpress C8380ND. 
To wielofunkcyjne urządzenie łączy wydajność dużych kopiarek A3 z zaawansowanymi 
możliwościami kolorowego drukowania, skanowania oraz faksowania dokumentów, dzięki 
czemu stanowi kompletne rozwiązanie biurowe, które sprosta najwyższym wymaganiom 
biznesowym. 

  Najbardziej niezawodne urządzenie 
wielofunkcyjne

Wysoka niezawodność!
• Duży ekran dotykowy

Wspaniały ciekłokrystaliczny ekran dotykowy o rozdzielczości 800 x 480 
pikseli oraz trójwymiarowy interfejs użytkownika jest bardzo intuicyjny i 
łatwy w użyciu – żadne szkolenie, ani żmudne czytanie instrukcji nie jest 
tu potrzebne!

• Wygodny design

• Podawanie papieru
W urządzeniu można zainstalować dodatkowe podajniki papieru, 
uzyskując łączną pojemność do 3240 arkuszy. Ogranicza to konieczność 
ciągłego uzupełniania papieru.

• Zacięcia papieru
Jeżeli w trakcie pracy nastąpi zablokowanie papieru, urządzenie 
w czytelny sposób pokaże miejsce wystąpienia problemu tak, aby 
użytkownik mógł szybko usunąć papier i kontynuować pracę.

• System automatycznego zamawiania tonera i-ATOS
Innowacyjny system nadzorujący stan poszczególnych urządzeń, który 
w łatwy sposób pozwala zamówić materiały eksploatacyjne, takie jak np. 
toner, automatycznie wysyłając odpowiedni komunikat do wybranego 
wcześniej dostawcy (usługa dostępna tylko w wybranych krajach).

• System modułowy
Przemyślana konstrukcja urządzenia pozwala w łatwy sposób uzupełnić 
materiały eksploatacyjne oraz rozbudować urządzenie wykorzystując 
akcesoria i opcje takie jak fi niszer czy dodatkowa pamięć.

Główne menu

Klawiatura Skanowanie sieciowe

Ustawienia kopiowania Ustawienia administratora

Wsuwany 

moduł faksu

Łatwa w instalacji 

pamięć i elementy 

dodatkowe

Wsuwany fi niszer Łatwy w instalacji 

bęben

Kaseta z tonerem
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serwer SMTP

serwer FTP

serwer POP3 komputer użytkownika 
z klientem e-mail 

komputer użytkownika z aplikacją Netscan Manager

skanowanie do e-maila

skanowanie do sieci

skanowanie do FTP

skanowanie do SMB

server SMB

Pełna kontrola dzięki Xpress Customization 
Wydajne rozwiązanie, które dodaje profesjonalizmu w prowadzeniu biznesu. Samsung 
MultiXpress C8380ND umożliwia szybkie kolorowe drukowanie, kopiowanie, skanowanie 
i faksowanie oraz łatwą kontrolę, co zwiększa wydajność i wpływa korzystnie na koszty 
eksploatacji.

  Scentralizowane rozwiązanie 
biznesowe 

Wysoka wydajność!
• Zaawansowane funkcje drukowania (dostępne po zainstalowaniu 

twardego dysku)
Użycie twardego dysku o pojemności 80 GB zmniejsza obciążenie sieci 
lokalnej i pozwala zaoszczędzić przestrzeń dyskową w komputerach 
użytkowników.

• SmarThru™ Workfl ow (opcja)
Oprogramowanie SmarThru™ Workfl ow ułatwia zarządzanie 
dokumentami, porządkując cykl obróbki już od momentu wprowadzenia 
dokumentu. Oprogramowanie dostępne jest w zestawie Samsung 
Network Scan.

• JScribe® (otwarta platforma druku)
JScribe® jest ujednoliconą 
platformą, która pozwala 
na integrację urządzeń 
drukujących, pracujących 
w sieciowym środowisku 
organizacji. Ta wbudowana 
platforma komunikacyjna 
ułatwia tworzenie 
s p e r s o n a l i z o w a n y c h 
rozwiązań dopasowanych 
do indywidualnych potrzeb 
fi rmy.

• Skanuj w dowolne miejsce
MultiXpress C8380ND 
ułatwia efektywną dystrybucję 
zeskanowanych dokumentów, 
umożliwiając wysyłanie 
ich bezpośrednio pocztą 
elektroniczna, na serwer FTP, 
SMB oraz do aplikacji.

• SyncThru™ Web Admin Service
SyncThru™ Web Admin Service to narzędzie umożliwiające zdalne 
konfi gurowanie i monitorowanie drukarek w sieci, zdalną instalację 
sterowników, zmianę ustawień, zarządzanie przechowywaniem plików, 
tworzenie kont użytkowników i kontrolę eksploatacji.

• SyncThru™ Web Service
Umożliwia administratorowi zmianę parametrów pracy drukarek i 
ustawień sieci, uaktualnienie fi rmware’u oraz sprawdzanie aktualnego 
stanu urządzeń drukujących.

• SmarThru™ Offi ce
W biurach z rozbudowaną siecią komputerową, z dużą ilością różnych 
urządzeń, SmarThru™ Offi ce – narzędzie wspomagające zarządzanie 
dokumentami, daje wygodę i łatwość działania. Aplikacja standardowo 
wyposażone jest w funkcję skanowania sieciowego.

Scalanie wydruków Wydruki próbne Opóźnienie 

drukowania

Drukowanie poufne Przechowywanie 

prac

Zarządzanie 

wieloma drukarkami 

sieciowymi

Konta 
użytkowników

Zdalna konfi guracja 

i nadzór drukarek 

sieciowych

Edycja

Znajdywanie 

urządzeń

Zdalne 
drukowanie

Obsługa poprzez 

przeglądarkę 

internetową 

bez użycia 

dodatkowego 

oprogramowania

Przechowywanie 

i wyszukiwanie

Powiadomienie 

e-mailem

Bezpieczeństwo

Modyfi kacja 

wyłącznie przez 

uprawnionych 

użytkowaników 

(zabezpieczenie 

hasłem)

Faks - e-mail

sieciowy

Modyfi kacja 

ustawień 

administracyjnych

Drukowanie 
formularzy

Wydruk parametrów 

konfi guracyjnych 

drukarek

OCR

Tworzenie raportów 

przy użyciu 

dodatkowych 

aplikacji

Zarządzanie 
przepływem 
dokumentów

Aktualizacja 

oprogramowania 

sterującego 

(fi rmware) drukarek 

i kart sieciowych

Aplikacje



DRUKARKA
Szybkość (druk czarno-biały)*

Szybkość (druk kolorowy)*

Czas wydruku pierwszej strony

Rozdzielczość

Emulacja

Druk dwustronny

KOPIARKA
Szybkość (kopia czarno-biała)****

Szybkość (kopia kolorowa)****

Rozdzielczość 

Czas skopiowania pierwszej strony

Powiększenie

Jednorazowa liczba kopii dokumentu

Kopiowanie dwustronne

Funkcje

SKANER
Kompatybilność

Typ

Rozdzielczość

Funkcja skanowania do

FAKS (opcja)
Kompatybilność

Szybkość modemu

Rozdzielczość

Pamięć

Autowybieranie

Funkcje

PODAJNIK PAPIERU
Podajnik wejściowy

Taca odbiorcza wydruków

Rozmiar nośników

Rodzaj nośników

Pojemność automatycznego podajnika (ADF)

Rozmiar dokumentu (ADF)

OGÓLNE
Wyświetlacz LCD

Pamięć systemu / twardy dysk

System operacyjny***** 

Interfejs

Poziom hałasu***

Miesięczny cykl eksploatacyjny

Wymiary (SxGxW)

Waga netto

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE
Wydajność**

INNE
Opcje

Do 38 str./min. w A4; Druk dwustronny: do 33 str./min. w A4

Do 38 str./min. w A4; Druk dwustronny: do 33 str./min. w A4

Mniej niż 14 sekund (z trybu gotowości)

9600 x 600 dpi (efektywnie)

PCL5e, PCL6, PostScript 3, PDF Direct v1.4

Automatyczny

Do 38 str./min. w A4; Kopiowanie dwustronne do 33 str./min. w A4

Do 38 str./min. w A4; Kopiowanie dwustronne do 30 str./min. w A4

Do 1200 x 1200 dpi

Mniej niż 13 sekund (z trybu gotowości)

25 - 400% (skanowanie „z szyby”), 25 - 200% (DADF)

1 - 999

Automatyczne

kopiowanie dokumentów, klonowanie, do 4 str./arkusz, kopiowanie plakatów, kopiowanie broszur, 

autodopasowanie, usunięcie marginesów, kopiowanie książek, kopiowanie okładek, kopiowanie z folii, 

automatyczne usunięcie tła

TWAIN / WIA

Kolorowy skaner płaski CCD

Do 600 x 600 dpi (optyczna) / Do 4800 x 4800 dpi (interpolowana)

e-mail, serwera FTP, serwera SMB, portu USB, aplikacji

ITU-T G3

33,6 kbps

Mono: do 406 x 392 dpi, Kolor: do 200 x 200 dpi

HDD (500 zadań)

Szybkie wybieranie do 200 numerów

Ręczna aktywacja linii telefonicznej, pauza, automatyczne ponowienie wybierania, wybieranie ostatnio 

używanego numeru, PC-Faks

Standardowo: podajnik kasetowy na 520 arkuszy, podajnik uniwersalny na 100 arkuszy; 

Maksymalnie: 2 720 arkuszy (80 g/m2)

500 arkuszy (wydrukiem do dołu, 80 g/m2)

Rozmiar: 98 x 148 mm - 216 x 900 mm; Rozmiar drukowanych banerów: 216 x 900 mm

Papier zwykły, cienki, gruby, wstępnie zadrukowany, kolorowy, łączony, wartościowy, archiwalny, 

z recyklingu, folia, etykiety, koperty, karty katalogowe

100 arkuszy, DADF

Szerokość: 145 – 216 mm / Długość: 145 – 356 mm  dla pojedynczego skanowania, 145 – 400 mm 

dla wielostronicowego skanowania

7" dotykowy kolorowy ekran LCD,  WVGA (800 x 480)

572 MB (maks. 1 088 MB) / 80 GB HDD

Windows 2000 / XP (32/64bit) / Server 2003 (32/64bit) / Vista (32/64bit), Windows Terminal Services, 

różne wersje Linuksa (RedHat 8.0-9.0, Fedora Core 1-4, Madrake 9.2-10.1, SuSE 8.2-9.2), Mac OS X 

10.3-10.5

USB 2.0, USB Host 2.0, karta sieciowa Ethernet 10/100 Base-TX

Drukowanie: 54 dBA; Kopiowanie: 57 dBA; Oczekiwanie: 43 dBA

Do 100 000 stron/m-c

606,8 x 575 x 815,5 mm

Zestaw: 71,5 kg (z tonerem i bębnem); Zapakowany: 93,6 kg

Kaseta K z czarnym tonerem (CLX-K8380A): średnio 20 000 stron,

Kasety C, M, Y: Cyan (CLX-C8380A) / Magenta (CLX-M8380A) / Yellow (CLX-Y8380A): 

średnio 15 000 stron,

Bęben (CLX-R838XK/C/M/Y): średnio 30 000 stron,

Pojemnik na zużyty toner (CLX-W8380A): średnio 48 000 obrazów

CLP-MEM102: pamięć 256 MB DDR1, 100-pinowy DIMM

CLP-MEM103: pamięć 512 MB DDR1, 100-pinowy DIMM

SCX-DSK10S: stolik niski

SCX-DSK10T: stolik wysoki

SCX-FAX211: moduł Faks

SCX-FIN10S: moduł Finiszer

SCX-KIT20F: moduł FDI

SCX-S6555N: podajnik na 520 arkuszy

SCX-HCF100: podajnik na 2 100 arkuszy

SCX-KIT10J: JScribe® Kit

SCX-KIT11S: oprogramowanie SmarThru™ Workfl ow 1.0

SCX-STP000: kaseta ze zszywkami do fi niszera na 5 000 sztuk

*  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 19798.

*** Poziom natężenia dźwięku wg ISO7779.

**** Szybkość kopiowania w oparciu o wielokrotną kopię pojedynczego dokumentu.

***** Aby otrzymać bezpłatnie najnowszą wersję oprogramowania Samsung SmarThru™4 prosimy odwiedzić stronę: www.samsung.pl.

SPECYFIKACJA MultiXpress C8380ND
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