
Termékkonfiguráció 

 

3 az 1-ben multifunkció 

 
A sokoldalú Samsung M2070 3 az 1-ben multifunkcionális lézerprinter leegyszerűsíti a 

munkafolyamatokat, és az elérhető leghatékonyabb irodai nyomtatást teszi lehetővé. 

Nyomtatási, fénymásolási és szkennelési funkcióival az M2070 korlátlan rugalmasságot 

biztosít. Innovatív szolgáltatásai, mint például az ID Copy, az N-up Copy és a Scan-to-email 

garantálják, hogy mindenkor a munkatársai rendelkezésére álljanak a modern üzleti világban 

való sikeres helytálláshoz elengedhetetlen funkcionalitások. 

 

 

 

 

 

 

 



Samsung Multifuction Xpress M2070 

 
Bemutatjuk a nyomtatás új útját a Samsung Xpress multifunkciós nyomtatókkal. 

Egyszerű használat 

 
Egyszerű, ugyanakkor intuitív használatának köszönhetően az M2070 időt és fáradságot 

takarít meg. Easy Printer Manager Kezelje a printer beállításait és felügyelje működését 

távolról az Easy Printer Managerrel. Easy Document Creator Az Easy Document Creator 

funkció segítségével több különböző formátumban hozhat létre digitális dokumentumokat, 

majd azokat egyszerűen megoszthatja másokkal e-mailen, faxon vagy a közösségi oldalakon 

keresztül. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gyors nyomtatási sebesség 

 
Gyorsabb nyomtatóval gyorsabban kész a munka. A 600 MHz-es processzorral és a 128 MB-

nyi memóriával akár 20 lap per perces sebesség is elérhető. 

Easy Eco Driver 

 
Használjon akár 20%-kal kevesebb printer tonert a Samsung Easy Eco Driver funkciójával. A 

hasznos Easy Eco Drive szoftver lehetőséget ad a felhasználóknak a felesleges szövegek és 

képek eltávolítására nyomtatás előtt, vázlatokba konvertálva a bitmapokat, így csökkenthető a 

papír- és energiafogyasztás. Az Easy Eco Driver szoftver elnyerte a Buyers Laboratory (BLI) 

2012-es "Kiemelkedő Innovációs Teljesítmény” díját. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Easy Solution támogatás 

 
Easy Solution támogatás A nyomtató szoftvertámogatása bármikor erőfeszítés nélkül 

garantálja a kiváló minőségű nyomatokat. Easy Printer Manager Kezelje a printer beállításait 

és felügyelje működését távolról az Easy Printer Managerrel. Easy Document Creator Az 

Easy Document Creator funkció segítségével több különböző formátumban hozhat létre 

digitális dokumentumokat, majd azokat egyszerűen megoszthatja másokkal e-mailen, faxon 

vagy a közösségi oldalakon keresztül. 

 

Ezzel a printerrel még okosabb lehet az okostelefonja 

Ossza meg tartalmait a Samsung Xpress M2070 nyomtatóról könnyedén a Google Cloud 

Print-en keresztül. Szkennelés Szkenneljen képeket, és küldje tovább őket közvetlenül mobil 

eszközére. 



 

Ezzel a printerrel még okosabb lehet az okostelefonja 

Google Cloud Print, bárhonnan elérhető A Google Cloud Print futtatható okostelefonokon, 

tableteken, hordozható illetve asztali számítógépeken és más, az internetre kapcsolódó 

eszközökön. 

 

Egyedülálló szöveg- és színminőség minden 

dokumentumnál 

Az M2070 tökéletes minőségben nyomtatja és szkenneli dokumentumait. Az 1200 x 1200 dpi 

felbontást a pontok méretének és pozíciójának változtatásával éri el a printer. Ez azt jelenti, 

hogy több részletet és élesebb képeket nyomtathat vele. Élje át a minőségi nyomtatás 

élményét A Samsung egyedi ReCP (Rendering Engine for Clean Page) technológiája javítja a 

nyomatok minőségét. 



 

Ergonomikus formatervezés 

Nem kell aggódnia, hogy a nyomtató minden helyet elfoglal. A kompakt és stílusos designnak 

köszönhetően öröm vele a munka. Kis helyigény A készülék mindössze 40,6 x 35,9 cm 

alapterületet foglal el. A Samsung legkisebb multifunkcionális lézerprintere. Ergonomikus 

formatervezés Ergonomikus formatervezése valamint ébenbarna és jégszürke színei 

hozzájárulnak a modern és elegáns munkakörnyezet megteremtéséhez. 
 


