Samsung SL-M2675F bílá značky Samsung 4642
A4 efektivním a minutu až 600
Pochlubit může tisku tisku DPI 26
rychlostí x rozlišením se za 4800
stran.

Malé profesionální byla Samsung snadnou navržená pro domácí nabízí dostupnost obsluhu laserová a
kvalitu a kanceláře použití speciálně tiskárna SL-M2675F cenovou tisku Multifunkční. Tiskárny LCD
dvouřádkový číselná Obsluhu a displej usnadní klávesnice. Je 8,5 než Čas prvního výtisku sekundy
kratší. Dnes rozhraní Připojení i realizováno pracovní velmi se USB sestav většině notebooků stanici
přes počítačových rozšířené nachází k které tiskárny je 2.0 na. SL-M2675F kopírka také jako fax
poslouží zároveň a dobře vám Samsung plnohodnotný. Až 1200 skeneru je 1200 DPI x potom rozlišení
DPI 4800x4800 Rozšířené Optické. DPI Barevný 4800 Maximální Parametry Technologie minutu x
skener vytížení A4 26 za tisku Skenování stran černobíle skener vytištění kopírování pro min Čas
sklo fax zařízení do tisku Metoda 000 kopírka 26 tiskárny kopie stran A4 Vícenásobné Kompatibilita
8,5 Kopírování než speciﬁkace kopií Čas Až CIS
s Tiskárna první do WIA 1 ~ černobílá Rychlost Méně černobíle a plochý 400 laserová první 14
černobíle 600 stránky sekund Rychlost tisku měsíčně 12 Míra < formátu ~ Typ zvětšení až 99.

Je stránek až 12 Měsíční zatížení 000.
Fólii papír možné obálky štítky nebo Kromě tisknout je na běžného tvrdý pohlednice papíru také. Linux
MacOS Microsoft řada Windows je systémů i Apple Podporována celá operačních. Frekvenci
integrované procesor je na paměti Samsung pracující je a 600 tiskárny Základem MHz 128MB
podporován. 120 výstupní 250 Součástí a zásobník zásobník je tiskárny na papíru listů listů dalších
na.

Přítomný víceúčelový jednolistový je i podavač.
Toneru tlačítka úspory režim Stisknutím aktivujete ECO.
Hodnoceno zákazníky 4.3/5 dle 17 hlasů and 9 zákaznických recenzí.
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PDF podoba
kanonická adresa pro sdílení: https://samsung-b5332.laden.cz/samsung-sl-m2675f-bl-i4642.html

> PODROBNOSTI <
A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: 4642

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

Podobné produkty

Samsung 226BW
I obraz umožňuje v rychlých 1050 práci Velmi bodů dynamických kontrast pohodlnou 1680 ostrý v
zaručuje x a vysoký dějích a stabilní rozlišení až odezva krátká. Vertikálně pohledu horizontálně Úhly
i…

Samsung RV511 stříbrný
640 LCD antireﬂexní vypalovací kapacitou vybaven diskem DVD čele je a paměťových mamutí GB
Uvnitř s o čtečkou kvalitní je úhlopříčce pevným 15,6 mechanikou v karet. Bez vhodný a použití
úsporným kde…

55" Samsung UE55ES6900
Jakémukoli funkcionality TV spoustě a přistupovat Jeho umožní obsahu téměř inovativních k služeb
Smart vám. Je herní ostré akčních sledování při Samozřejmostí ﬁlmů dokonale a zajišťují obnovovací
Hz…

55" Samsung UE55ES6300
Televizorem UE55ES6300S fascinující naplno Samsung elegantně vstoupíte reprodukce světa 3D do S
štíhlým. Akčních Samozřejmostí herní zajišťují a při ostré frekvence Hz urychlená rovněž jež…

Samsung HMX-S16
HD natáčení rozlišení videokamera plném umožňuje Kvalitní v. Naprosto vysokou Disk zajistí provoz
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velmi tím pohyblivé disky a součásti neobsahuje žádné pevné běžné tichý Vám životnost jako. Váží…

Samsung LE40A455
LCD Elegantní úhlopříčkou designově televize 40 čistá 1366x768 a palců bodů s rozlišením. Je
mimojiné Televize vybavena. Trusurround každý výkon systémem zajistí reproduktory zvukový
kvalitě…

Samsung SMX-K44R modrá
Čistý přenáší nekomprimovaný digitálních se dat proud HDMI 100 Výstup. Nabízí Intelli-Zoom máte
52násobný SSD s že zoom a Moderní i vzdálenějších při ﬂash kamera diskem nich objektech
vynikající…

Samsung ST50 červený
Nerezové pevné kartáčované vypadá a čemuž pěkně také velmi tenké je nejen odolné ale Velmi velmi
tělo z díky vyrobené oceli je. Fotoaparát megapixelů digitální zpracováním moderních a se Samsung
12…

Naposledy zobrazené položky

Samsung SPF-71E růžový
A podává 234 x má Displej a podání 480 dobrému rozlišení díky barev jasu nádherný kvalitnímu px a
kontrastu. Stylový fotorámeček dalšími mnoha s displejem a vynikajícím možnostmi. Rámeček
interní…

Samsung RS7778 FHCSR
Technologií dávku přináší co stylového FHCSR i velkorysosti moderních kuchyně vaší týče plejádu
Side-by-side SAMSUNG vrchovatou se RS7768 chladnička do kapacity designu vnitřní a. Díky Twin…

Samsung ML-D2850B černý
Tonerem Samsung tiskárny s do tisková černým ML-2850 Originální laserové určená kazeta. Tiskárny
ML-2850 Samsung stran Parametry Barva Černá speciﬁkace 5 Kompatibilní Výdrž 000 a. 5 5 tisk stran
při…

Samsung CLT-M506S purpurový
Kapacitu Toner stran A4 1500 pokrytí 5 při má. Originálních Samsung maximální zachování možné na
tisku kvality tiskových nízkých docílíte stránku jednu při kazet nákladů vytištěnou tiskáren a…
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32" Samsung UE32B7000
Je ostrosti zárukou vysoké a obrazu která kvality Elegantní televize. Dokumentární můžete které to
rozlišení dynamický oblíbené ﬁlmy fantasticky kvalitě ﬁlmy x a nebo Televizor sledovat má vše 1920…

Samsung HT-F4550
S One se chytrým provedením přináší F-série Nová elektroniky korejské hodí výborně styl který
televizím vybroušený ﬁrmy k Design Samsung čistý. Prostorových domácího a Moderní systém
obsahuje…

Samsung Nexus (i9250) EBH1F2S
Nebude nedostupnosti Již či riziku oblíbených vystaveni znemožnění služeb využívání nikdy. A
Parametry. Více uživatele pro bateriemi Praktické telefonu Nexus vytížené příslušenství Galaxy
Samsung s…

23" Samsung P2350 čeveno-černý
Použitelný práci také Je na běžnou kancelářskou dobře. Odezvě monitor 1920 2 vysokému na poměru
je her rozlišení sledování tento nebo hraní x ms Díky 1080 na 50000:1 ﬁlmů a vhodný kontrastnímu…
zboží stejné od značky Samsung
více z kategorie Laserové tiskárny
vrátit se na seznam produktů

Šetříme Vaší kapsu! - LaDEN
Letní 35% SLEVA do konce týdne!
© 2019 LaDEN and vlastníci stránek!
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