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Fax/MFPs Monocromáticas Laser Samsung 
Séries SCX-5637/5737/4833

A simples solução de fluxo de trabalho de negócios

Recentes tendências têm demonstrado que as empresas estão olhando para seu ambiente de impressão 
como uma forma de orientar eficiência em seus negócios. Ao substituir impressoras e copiadoras 
ultrapassadas e ineficientes por dispositivos multifuncionais com eficiência energética, elas podem 
alcançar ganhos de produtividade, obter mais disponibilidade de dispositivos e reduzir significativamente 
os custos.

Além de ajudar a diminuir a pegada de carbono total de uma organização, os dispositivos multifuncionais 
fornecem uma solução simples de usar e versátil que é suficientemente flexível para satisfazer as 
necessidades de diferentes usuários através da empresa. Isso permite que a mesma forneça transparência 
de custos, maior competitividade, e capacidade para responder rapidamente às exigências do mercado.

Apresentando as impressoras monocromáticas multifuncionais a laser Samsung séries SCX-5637/SCX-
5737/SCX-4833. Esta inteligentemente projetada gama de dispositivos oferece desempenho confiável 
e rápido junto a facilidade de uso para a máxima conveniência do usuário. Suas altas credenciais 
ECOLÓGICAS fazem delas a opção ideal para empresas que estejam tentando reduzir seu impacto 
ambiental, além de reduzir custos, aumentar a produtividade e melhorar o fluxo de trabalho.

Fax/MFPs Monocromáticas a Laser Samsung séries SCX-5637/5737/4833 Samsung Monochrome Laser Fax/MFPs SCX-5637/5737/4833 series 

Fax/MFPs Monocromáticas a Laser Samsung séries SCX-5637/5737/4833

Confirguração do Produto

Painel de Controle

Bandeja de Saída

Bandeja Multi-Uso

Bandeja Padrão

Bandeja Opcional

Indicador de Nível de Papel

Toner com Cartucho Simples

Código de Alimentação

Porta USB 2.0 de Alta Veloci-
dade para Conexão Direta
Saída de 5v para Opção 
de Porta Paralela

Cabo de Rede

SCX-4833FD SCX-5637FRSCX-4833FR SCX-5737FW
Impressão
Velocidade (Mono) Até 31 ppm em A4 (33 ppm em Carta) Até 35 ppm em A4 (37 ppm em Carta)
Tempo para a Primeira 
Impressão (Mono)

Até 6,5 segundos

Tempo para a Primeira 
Impressão

Produção efetiva até 1.200 x 1.200 dpi

Emulação PCL5e/6, PS3, Epson/IBM Pro, PDF, TIFF PCL5e/6, PS3, XPS, Epson/IBM, PDF, TIFF
Duplex Integrado
Cópia
Velocidade Até 31 ppm em A4 (33 ppm em Carta) Até 35 ppm em A4 (37 ppm em Carta)
Resolução Produção efetiva até 1.200 x 1.200 dpi
Tempo para a Primeira 
Impressão (Mono)

12 seg. 10 seg.

Taxa de Zoom 25~400% (plana), 25~100% (ADF)
Multi-Cópias 1~99 páginas
Cópia Duplex Padrão (1:1, 1:2) Padrão (1:1, 1:2, 2:1, 2:2)
Funcionalidades de Cópia Cópia de Identidade, 2-up, 4-up, Pôster, Cópia Clone, Cópia Intercalada, Auto-ajuste
Digitalização
Velocidade de Digitalização 
(B/W)

20ipm 24ipm

Documento de Tamanho para 
Digitalização

Plana: Largura (~216mm, 8,5”) Comprimento (~297mm, 11,69”) ADF: Largura (142~216mm, 5,6" ~ 8,5”) Comprimento (148 ~ 356mm, 5,8" ~ 14”)

Compatibilidade Padrão TWAN, padrão WIA
Método CIS Colorido
Resolução (Ótica) 1200 x 1200 dpi
Resolução (Otimizada) Até 4.800 x 4.800 dpi
Executa Digitalização para PC, E-mail, Memória USB PSC, E-mail, Memória USB, FTP, SMB PC, E-mail, Memória USB, FTP, SMB, Unidade de Memória Flash Interna
FAX
Compatibilidade ITU-T G3
Velocidade do Modem 33,6 Kbps
Resolução Padrão: 203 x 98 dpi, Fina/Foto: 203 x 196 dp, Super Fina: 300 x 300 dpi, Colorida: Até 200 x 200 dpi
Memória 5MB (Máx. de 445 Páginas) 50MB (Máx. de 4.000 Páginas)
Discagem Automática Discagem rápida: 200 Locais

Funcionalidades de Fax
Discagem em Espera, Re-discagem Automática, Re-discagem de Último Número, Redução Automática, Multi-envio, Envio Retardado, Envio de fax (E-mail/Fax), Transmissão 

para até 209 locais
Manipulação de Papel
Capacidade e Tipos de 
Entrada

Cassete de 250 folhas, Bandeja Multi-Uso para 50 folhas

Capacidade e Tipo de Saída 150 folhas com a Face para Baixo, 1 folha com a Face para Cima
Tamanho da Mídia 76 x 127mm (3” x 5”) ~ 216 x 356mm (8,5” x 14”)
Tipo de Mídia Simples, Fina, Grossa, Mais Grossa, Algodão, Colorida, Envelope, Transparência, Pré-Impressa, Reciclada, Rótulos, Bond, Cartolina, Arquivo
Capacidade de 
Alimentação Automática

50 folhas

Tamanho do Documento 
para ADF

Largura: 142 ~ 216mm (5,6” ~ 8,5”) / Comprimento: 148 ~ 356mm (5,8” ~ 14.0”)

Envelope Capacity 5 folhas
Geral
Processador Samsung 360 MHz Samsung 600 MHz
LCD LCD de 2 linhas LCD Gráfico de 4 linhas Monitor LCD Touchscreen Colorido de 4,3"

Memória/Armazenamento 128MB (Máx. de 384 MB) 256MB (Máx. de 768 MB)
256MB (Máx. de 768MB) / Unidade de Memória 

Flash Interna de 2GB
256MB (Máx. de 768MB) / Unidade de Memória 

Flash Interna de 4GB

Compatibilidade do SO
Windows 2000/XP(32/64bits)/Vista(32/64bits)/Servidor 2003 (32/64bits)/Servidor 2008 (32/64bits)/7(32/64bits)/Servidor R2 2008 (64bits) Vários SO Linux: RedHat Enterprise 

Linux WS 4, 5 (32/64 bit) Fedora 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (32/64 bit) SuSE Linux 10.1 (32 bit) OpenSuSE 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, 11.2 (32/64 bit) Mandriva 2007, 2008, 2009, 
2009.1, 2010 (32/64 bit) Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04 (32/64 bit) SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 (32/64 bit) Debian 4.0, 5.0 (32/64 bit)

Interface
USB 2.0 de Alta Velocidade, Ethernet 

10/100 Base TX
USB 2.0 de Alta Velocidade, Ethernet 10/100/1000 Base TX

USB 2.0 de Alta Velocidade, Ethernet 
10/100/1000 Base TX, Rede Sem Fio IEEE 

802.11 b/g/n

Nível de Ruído Menos de 52dBA (Impressão), Menos de 54dBA (Cópia), Menos de 26dBA (Espera (Standby))Menos de 53dBA (Impressão), Menos de 54dBA (Cópia), Menos de 26dBA (Espera (Standby))

Ciclo de Trabalho, Mensal Até 50.000 páginas Até 80.000 páginas
Dimensões (LxPxA) 424 x 382 x 407 mm 469 x 438 x 447 mm
Peso 14.37 kg 16.55 kg
Consumo de Energia 550W(Active)/50W(Ready)/8W(Sleep) 600W(Active)/50W(Ready)/8W(Sleep) 600W(Active)/65W(Ready)/10W(Sleep)
Consumíveis

Rendimento

Padrão: Rendimento Médio por Cartucho de 2K páginas padrão.
Alto Rendimento: Rendimento Médio por Cartucho de 5K páginas padrão.

(Embarcada com Cartucho de Toner Inicial para 2.000 páginas)
Valor declarado para o rendimento do cartucho de acordo com a ISO/IEC 19752.

Padrão: Rendimento Médio por Cartucho de 2K páginas padrão.
Alto Rendimento: Rendimento Médio por Cartucho de 5K páginas padrão.

Rendimento Ultra Alto: Rendimento Médio por Cartucho de 10K páginas padrão.
(Embarcada com Cartucho de Toner Inicial para 5.000 páginas)

Valor declarado para o rendimento do cartucho de acordo com a ISO/IEC 19752.
Type Cartucho de 1 peça
Model Code MLT-D205L, MLT-D205S MLT-D205E, MLT-D205L, MLT-D205S
Opções

Opções
-Bandeja de Cassete de 520 folhas

-Memória(256MB)
-Conector Paralelo IEEE 1284B

-Bandeja de Cassete de 520 folhas -Memória (512MB)-Conector Paralelo IEEE 1284B

Distribuido por

O design e as especificações estão sujeitos a mudanças sem prévio aviso.
As marcas registradas de outras empresas mencionadas nessas publicações são aqui reconhecidas e identificadas.

Soluções de Impressão 
fáceis como pressionar Fax/MFPs Monocromáticas Laser Samsung 

Séries SCX-5637/5737/4833

Desempenho de negócios – sem complexidade
A solução simples para fluxo de trabalho de negócios



Faça das interrupções de impressão uma coisa do passado 
com a Tecnologia Anti-Congestionamentos da Samsung. As 
séries Samsung SCX-5637/SCX-5737/SCX-4833 usam uma 
aperfeiçoada tecnologia de alimentação de papel para impedir 
que incidentes como múltiplas captações de papel, falhas de 
alimentação e congestionamentos de papel ocorram.

E com um impressionante ciclo de trabalho de até 80.000 
impressões por mês*, você pode estar certo de que a impressora 
pode cuidar de tudo que você precisa que ela faça – e mais.

* Séries SCX-5637/5737 somente

Fax/MFPs Monocromáticas a Laser Samsung séries SCX-5637/5737/4833 Fax/MFPs Monocromáticas a Laser Samsung séries SCX-5637/5737/4833 Fax/MFPs Monocromáticas a Laser Samsung séries SCX-5637/5737/4833 Fax/MFPs Monocromáticas a Laser Samsung séries SCX-5637/5737/4833

Real valor pelo 
seu dinheiro

Toner de ultra alto rendimento

Conecte-se a seus colegas

Modo ECO e Simulador de Resultados

Cansado de alimentar papel?

Utilize os cartuchos de toner de super alto rendimento da 
Samsung, e você será capaz de imprimir documentos grandes fácil 
e economicamente. Com cada cartucho imprimindo até 10.000 
páginas***, você será capaz de alcançar um baixo custo por página 
e menos substituições de cartucho.
*** Modelos SCX-5637FR e SCX-5737FW

Conecte todos no seu escritório a uma rede, e mantenha tudo 
operando perfeitamente. Eles compartilharão uma impressora 
em comum, e você economizará o tempo de manter múltiplas 
máquinas. E com a rede LAN de Gigabits, você pode aumentar seu 
desempenho conectando-a à mesma. Melhore suas habilidades 
de comunicação com a impressora a laser das séries SCX-5637/
SCX-4833, e mantenha suas linhas de comunicação abertas.

O botão ECO de um toque também permite que você faça econo-
mias consideráveis sobre seus custos de impressão. Desde a sim-
ples mudança para imprimir 2 páginas por folha, até a economia de 
até 30% de toner nas suas impressões no modo de Economia de 
Toner (Toner Save), nunca houve maneira mais simples de se econ-
omizar dinheiro. Além disso, o exclusivo Simulador de Resultados 
ECO (ECO Result Simulator) da Samsung permite que você veja 
exatamente quanto CO2, eletricidade e papel está economizando. 
Excelente para o orçamento – e excelente para o meio-ambiente 
também.

Sinta-se à vontade para executar múltiplas tarefas enquanto 
seus documentos são impressos: As séries SCX-5637/SCX-
4833 executarão até os seus maiores serviços de impressão sem 
precisar de você para a reposição de papel. Aumente o cassete 
padrão de 300 páginas de capacidade com cassetes opcionais de 
520 páginas para obter uma capacidade ainda maior de tratamento 
de papel, perfeita para todas as necessidades das suas grandes 
impressões. Às vezes, maior é realmente melhor.

A escolha fácil para 
o seu negócio

Desempenho 
intensificador 
de produtividade

Soluções simples 
e eficazes

Confiável Desempenho intensificador de produtividade Soluções Prontas

Tecnologia da qual se pode orgulhar Soluções de valor agregado

A alta velocidade de impressão de até 35ppm**** assegura que os 
usuário não se atrasem esperando por cópias. E sua necessidade 
de velocidade e exigência de qualidade são sempre satisfeitas com 
um Tempo de Impressão de Primeira Página (First Page Output 
Time - FPOT) de somente 8,5 seg. a partir do Modo Pronto (Ready) 
com resolução de impressão de 1200 x 1200 dpi.

Intensifique a produtividade e economiza tempo com o Alimentador 
Automático de Documentos (Automatic Document Feeder - ADF) 
integrado para 50 folhas duplex****, que permite que você execute 
a digitalização de ambos os lados de um documento com até 
24 cpm sob uma resolução de 300dpi. Agora seus documentos 
importantes podem ser rapidamente varridos, e então impressos, 
salvos na rede, enviados por e-mail ou fax – tudo isso no mesmo 
dispositivo.

*** Modelos SCX-5637FR e SCX-5737FW somente

Com essas soluções internas de fluxo de trabalho, as séries Samsung SCX-5637/SCX-5737/SCX-4833 o ajudam a criar o escritório mais 
eficiente e produtivo que você possa – de forma pronta. Fazendo deles um verdadeiro dispositivo multi-tarefas sem o qual você não pode 
viver.

• A Caixa de Documentos******* facilita o compartilhamento e impressão de documentos diretamente do dispositivo. Com até 4GB****** de armazenamento, 
documentos como formulários ou brochuras freqüentemente usados podem ser salvos a partir de vários dispositivos de entrada como o servidor, e-mail, fax 
ou impressora, e então serem rapidamente enviados por e-mail, fax, ou impressos com o toque de um botão.

• A solução de impressão de Código de Barras da Samsung integra-se sem costura aos aplicativos da empresa. As fontes de código de barras embutidas 
no dispositivo melhoram a eficiência dos processos automáticos de coleta de dados e diminuem os custos associados.

• Uma segura função Pull-Printing******* é fornecida sem nenhum custo adicional. Para usuários habilitados, os documentos somente são liberados para 
impressão quando eles introduzem seu código PIN no dispositivo. Isso elimina o problema de informações sensíveis ou confidenciais serem deixadas na 
impressora. Nenhum HDD é exigido, pois a memória flash interna é usada.

• O Driver de Impressão Universal Samsung facilita o rápido e fácil compartilhamento de impressora ao permitir que você imprima a partir de qualquer 
dispositivo Samsung sem ter que instalar um driver para cada impressora em rede. Você pode procurar dinamicamente dispositivos compatíveis na rede, e 
verificar seu status - permitindo que os usuários somente usem impressoras disponíveis, e reduzindo dramaticamente as chamadas para o suporte técnico 
de TI.

******* Modelos SCX-5637FR e SCX-5737FW

******** SCX-5637FR – 2GB de Armazenamento Flash, SCX-5737FW – 4GB de Armazenamento Flash

Para ajudá-lo a obter o máximo da sua impressora, as soluções Samsung adicionam camadas de capacidade. Fornecendo gerenciamento 
de dispositivos e soluções de fluxo de trabalho que o colocam firmemente no controle do seu ambiente de impressão.

• O Samsung SyncThru Web Service usa uma familiar 
interface da internet para gerenciar remotamente os 
dispositivos da sua impressora – permitindo que você 
verifique informações de status, customize configurações 
e receba alertas de e-mail, tudo isso no conforto da sua 
mesa.

• O SyncThru Web Admin dá a você a capacidade de 
descobrir, gerenciar e informar todos os dispositivos 
Samsung, e outros, compatíveis, na rede. Os usuários 
também podem acessar diretamente o SyncThru Web 
Service embutido nos dispositivos individuais.

• O CounThru 2 é um serviço de impressão gerenciado 
da Samsung que fornece o insight requerido pelas empresas 
para gerenciarem e otimizarem remotamente um sistema 
distribuído de impressoras em rede através de sua empresa.

• O Samsung SmarThru Office é um poderoso 
aplicativo de gerenciamento de documentos para 
usuários de escritório. Ele cria, armazena e edita imagens 
de digitalização, e as entrega diretamente a aplicativos 
ou pastas no PC do usuário. Ela também oferece uma 
gama de funcionalidades de gerenciamento e edição 
de documentos para um fácil uso com os dispositivos 
multifuncionais Samsung.

• O Easy Print Manager permite que você localize 
e gerencie todas as configurações de dispositivo e 
impressão a partir de uma simples localização, até o 
pedido de suprimentos.

A tecnologia líder de mercado assegura que a impressão dos seus 
maiores documentos não representará nenhum problema para 
as séries Samsung SCX-5637/SCX-5737/SCX-4833. Com um 
processador dusl-core de 600MHz*****, conectividade de rede de 
Gigabits***** e até 768 MB de memória*****, você pode sempre 
contar com resultados rápidos e produtivos.
As séries Samsung SCX-5637/5737 oferecem uma funcionalidade 
de Caixa de Documentos (Document Box) que fornece um fácil 
compartilhamento e impressão de documentos diretamente do 
dispositivo. Com até 4GB****** de armazenamento, documentos 
como formulários ou brochuras freqüentemente usados podem ser 
salvos a partir de vários dispositivos de entrada como o servidor, 
e-mail, fax ou impressora, e então serem rapidamente enviados por 
e-mail, fax, ou impressos com o toque de um botão.

***** Nos Modelos: SCX-4833FR, SCX-4835FR, SCX-5637FR, SCX-5639FR, SCX-5737FW

****** SCX-5637FR – 2GB, SCX-5737FW – 4GB

As impressoras multifuncionais 
monocromáticas a laser das séries 
Samsung SCX-5637/SCX-5737/SCX-
4833 permitem que você se foque nos 
seus negócios. Fornecendo altos níveis 
de confiabilidade e funções amigas do 
usuário, essas MFPs são a solução ideal 
para todas as necessidades do seu fluxo 
de trabalho, incluindo impressão, cópia, 
digitalização e fax.

Tendo a economia em mente, 
a as séries Samsung SCX-
5637/5737/4833 foram projetadas 
para facilitar o aumento de produção 
com economia de dinheiro.

Ao trabalhar próxima aos seus clientes, a 
Samsung desenvolveu uma gama de soluções 
de fluxo de trabalho e gerenciamento baseadas 
em impressão. Essas soluções alavancam as 
avançadas funcionalidades dos dispositivos 
multifuncionais Samsung para habilitar as 
empresas a reduzirem custos, aumentarem a 
produtividade e sua vantagem competitiva.

A produtividade é essencial para uma 
perfeita operação de qualquer escritório. 
E as séries Samsung SCX-5637/SCX-
5737/SCX-4833, de impressão rápida, 
oferecem capacidades de impressão, 
cópia, digitalização e fax com conveniência, 
facilidade e velocidade.

Amiga do Usuário

Projetadas tendo a simplicidade em mente, as séries SCX-5637/
SCX-5737/SCX-4833 fornecem altos níveis de funcionalidade sem 
nenhuma das complexidades que os usuários possam esperar.
Um toque da conveniente tela de toque de 4,3”**, e você obtém 
acesso a uma ampla variedade de funcionalidades e configurações. 
Um toque do botão de Configuração Protegido por Wi-Fi** no 
painel de controle, e você estará conectado à rede WiFi para 
impressões sem fio. Nenhuma configuração manual ou códigos 
de passagem complicados são exigidos. E o botão de impressão 
ECO economiza papel e reduz o consumo de toner em até 30%. 
Para tornar a vida mais fácil para os ocupados trabalhadores de 
escritório, as séries SCX-5637/SCX-5737/SCX-4833 fornecem 
uma conveniente função de impressão Direta por USB (Direct USB), 
que permite que o usuário imprima imagens ou PDFs diretamente 
do dispositivo de armazenamento USB – simplesmente conecte-o, 
selecione o arquivo e imprima.
Com suporte para uma ampla variedade de tipos de mídia, as 
séries SCX-5637/SCX-5737/SCX-4833 fornecem a flexibilidade 
para as empresas imprimirem uma ampla gama de documentos 
internamente. De cartolinas a papéis e envelopes coloridos ou 
especiais, você sempre assegura resultados que impressionam.

** Modelo SCX-5737FW somente

4.3” Touch Screen

Botão de Impressão

Bandeja Opcional


