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Multifuncional Laser Monocromática Samsung SCX-5835FN/NX

Um equipamento indispensável em seu escritório
A SCX-5835FN/NX oferece desempenho multifuncional a laser em tamanho compacto perfeita para suas 
necessidades.

Descubra tudo isso na Samsung SCX-5835FN/NX, uma magnífica impressora multifuncional 
a laser, que oferece suporte a empresas de vários portes e diferentes necessidades. Com 
grande durabilidade, ela pode imprimir, copiar, executar digitalizações e fax aos milhares por dia, 
todos os dias. Tudo isso a um custo altamente acessível — e não é somente dinheiro que você 
economizará. Projetada para oferecer eficiência, a SCX-5835FN/NX permite que você realize 
tudo com muita rapidez. Obter aquele aumento significativo de produtividade nunca foi tão fácil.

Componentes do Painel de Controle

Padrão

(Somente SCX-5835FN)

1. Configuração da Máquina 
2. Status do Serviço
3. LED de Status do Serviço
4. Tela LCD Colorida de Toque de 7”
5. Teclado Numérico
6. Apagar
7. Re-discagem/Pausa
8. Discagem em Espera
9. Interromper 
10. Apagar Todos
11. Economizador de Energia 
12. Parar
13. Iniciar

1. Alimentador Automático de  
    Documentos Duplex
2. Painel de Controle com Tela LCD 
    Colorida de Toque de 7”
3. Digitalizadora com LED Branco
4. USB Direta
5. Bandeja Multi-Uso de 50 folhas
6. Bandeja de Cassete de 500 
    folhas
7. Bandeja de Cassete Opcional de 
    500 folhas
8. Interruptor Elétrico 
9. Código de Energia
10. Porta Hot USB 11. Porta 
      USB 2.0 de Alta Velocidade para 
      Conexão Direta 
12. Porta de Rede 
13. Cabo de Fax
14. Toner com Cartucho Simples

Especificações
SCX-5835FN/NX

Impressão
Velocidade (Mono) Até 33 ppm em A4 (35 ppm em Carta)
Tempo para a Primeira 
Impressão (Mono)

Menos de 8,5 segundos (a partir de Ready (Pronto))

Resolução Produção efetiva até 1.200 x 1,200 dpi
Emulação PCL5e, PCL6, PS3, PDF 1.4, TIFF
Duplex Integrado
Cópia
Velocidade Up to 33 cpm in A4 (35 cpm in Letter)
Resolução Up to 1,200 x 1,200 dpi effective output
Tempo para a Primeira 
Impressão (Mono)

Platen : Less than 9.5 seconds (From Ready mode)  
DADF : Less than 11.5 seconds (From Ready mode)

Taxa de Zoom 25~400% (platen), 25~200% (ADF)
Multi-Cópias 1~999 pages
Cópia Duplex Built-in

Funcionalidades de Cópia
Cópia de Identidade, 2-up, 4-up, Pôster, Cópia Clone, Cópia Intercalada, Auto-ajustada (Auto-fit), Livro, Troca de 
margem (Margin shift), Capas, Transparências, Brochura, Borda apagada (Erase edge), Centro de livro apagado 

(Book center erase), Numeração de páginas, Hora e Data, Identidade, Fundo apagado (Erase background)
Digitalização
Compatibilidade Padrão TWAN, padrão WIA
Método Color CCD
Resolução (Ótica) Até 600 x 600 dpi
Resolução (Otimizada) Até 4.800 x 4.800 dpi
Digitalização para PC, E-mail, Memória USB, FTP, SMB
FAX
Compatibilidade ITU-T G3
Velocidade do Modem 33,6 Kbps

Resolução
Padrão: 203 x 98 dpi, Fina/Foto: 203 x 196 dpi

Super Fina: 300 x 300 dpi, Colorida: Até 200 x 200 dpi
Memória Backup de HDD (Recebe: Aprox. 2.000 página, Envia: Aprox. 500 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
Manuseio de Papel
Capacidade e Tipos de 
Entrada

Bandeja de Cassete de 500 folhas, Bandeja Multi-Propósito para 50 folhas

Capacidade e Tipos de Saída 250 folhas com a Face para Baixo
Tamanho da Mídia 76,2 x 127mm (3” x 5”) ~ 216 x 356mm (8,5” x 14”)

Tipo de Mídia
Simples, Fina. Grossa, Reciclada, Algodão, Transparência, Rótulo, Cartolina, Bond, Envelope, Arquivo, Pré-

Impressa, Colorida
Capacidade de Alimentação 
Automática de Documentos 

50 folhas

Tamanho do Documento 
para ADF

Largura: 142 ~ 216mm (5,6” ~ 8,5”), Comprimento: 148 ~ 356mm (5,8” ~ 14”)

Geral
LCD Tela LCD Colorida de Toque WGA (800 x 480) de 7”
Memória / Armazenamento 256MB (Máx. de 512MB) / HDD de 80GB

Compatibilidade do SO
Windows 7/2000/2003/2008 Sistemas Operacionais/XP/Vista/2008R2, Vários SO Linux, Mac OS X 10.3~10.5, 
Windows Terminal Services, Citrix Presentation Server (NÃO Ready Logo, somente Compatibilidade), SAP (NÃO 

Ready Logo, somente Compatibilidade), Windows Terminal Services
Interface USB 2.0 de Alta Velocidade, Ethernet 10/100 Base TX
Nível de Ruído Menos de 52dBA (Impressão), Menos de 54dBA (Cópia), Menos de 39dBA (Espera (Standby))
Ciclo de Trabalho, Mensal 80.000 páginas
Dimensões (L x P x A) 500 x 465 x 547mm
Peso (com CRU) 23,1 kg (50,88 lb)
Consumíveis

Rendimento

Padrão: Rendimento Médio por Cartucho de 4.000K páginas padrão.
Alto Rendimento: Rendimento Médio por Cartucho de 10.000K páginas padrão.

(Embarcada com Cartucho de Toner Inicial para 4.000 páginas)
Valor declarado para o rendimento do cartucho de acordo com a ISO/IEC 19752.

Tipo Cartucho Simples
Código do Modelo MLT-D208S, MLT-D208L (MLT-D2082S, MLT-D2082L para a UE)
Opções

Outros
 Bandeja de Cassete de 500 folhas

Memória: 256 MB
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Soluções de Impressão 
fáceis como pressionar
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Mais a ganhar, com menos custos
O poderoso desempenho da SCX-5835FN/NX não custa caro. Altamente acessível em relação à compra e manutenção, 
ela assegura que você somente verá aumentos de eficiência — não de despesas.

Aperfeiçoada para oferecer mais suporte O menor custo por impressão

A SCX-5835FN/NX é equipada com um HDD integrado*, e tem 
aproximadamente o dobro da capacidade do seu concorrente mais 
próximo. Ao abrir a caixa, você observa as inúmeras funcionalidades 
— além do suporte para uma ampla gama de aplicativos. Para 
satisfazer as necessidades do diversificado mundo empresarial, ela 
também apresenta a impressão segura para manter uma estrita 
confidencialidade.

Mais econômica de operar do que outros modelos presentes no 
mercado, a SCX-5835FN/NX agrega mais valor à sua organização. 
Pense na economia composta que você poderá ter com cada 
impressão custando menos do que nunca. A garantia de 
confiabilidade também minimiza os custos tipicamente incorridos 
com atolamentos de papel e outros defeitos.

Sempre pronta para a tarefa
Com a Multifuncional SCX-5835FN/NX voce terá um desempenho no qual você pode confiar. Obtenha mais rendimento 
a cada mês, com menos interferências em seu fluxo de trabalho.

Maximixe suas tarefas mensais Operação sem preocupação

Com uma média de 2.500 a 5.000 impressões por mês, saiba que 
você obterá o máximo da sua impressora multifuncional. Mesmo 
nos mais exigentes e desafiadores ambientes de negócios, a 
SCX-5835FN/NX é um líder de produtividade — capaz de fornecer 
um máximo de 80.000 folhas.

A multi-talentosa SCX-5835FN/NX mudará a forma com que 
você trabalha. Você obtém o alto desempenho que irá aumentar 
significativamente a produtividade e aperfeiçoar o fluxo de 
trabalho. A intuitiva resolução de problemas e a simplicidade 
ajudam a reduzir o tempo de manutenção para que você possa 
dedicar mais tempo ao trabalho, e não eliminando atolamentos
de papel.

É preciso fazer muito para satisfazer as rigorosas exigências do mercado corporativo
Apesar de diminuta em tamanho, a SCX-5835FN/NX é grande em benefícios, mantendo todo o escritório operando 
em velocidade e ótimo custo-benefício. A manipulação da fila de impressão gerencia o fluxo de trabalho, enquanto a 
impressão duplex integrada ajuda a manter as despesas com papel baixas, mesmo com um alto volume de impressão. 
Não importam as exigências, você tem uma série de funcionalidades para servir a equipe de trabalho.

Manuseio de alto volume de papel RAM Expansível

Dependendo das suas necessidades, a SCX-5835FN/NX pode 
acomodar múltiplas bandejas com diferentes tipos e tamanhos 
de papel para manipular até 1.050 folhas de uma vez. Imprima 
em lote sem a necessidade de reabastecer constantemente com 
papel — especialmente com a capacidade de imprimir em ambos 
os lados de uma folha com o toque de um botão.

Aumente significativamente o desempenho da impressora com 
até 512MB de memória para lidar com todos aqueles documentos 
cheios de imagens. Toda impressão é entregue de forma rápida e 
livre de problemas, sem nenhum gargalo para interromper o fluxo 
de trabalho.

Melhor emulação
A tecnologia de emulação integrada assegura a máxima 
compatibilidade com qualquer computador ou software, para que 
a impressora multifuncional possa processar qualquer documento 
com rapidez e facilidade. Não importa o serviço ou exigência, de 
impressões básicas a documentos de aspecto profissional você 
terá a garantia da impressão e qualidade que precisa.

Com as melhorias instaladas, você pode visualizar todo o menu 
em um relance — esse inteligente menu também pode ser 
adaptado às suas necessidades para se obter um aumento de 
eficiência. Durante o funcionamento, as informações de tela 
também são aperfeiçoadas para processos de trabalho individuais. 
Quando um problema surgir, encontre a solução através de 
simples instruções guiadas e gráficos.

Painel de Controle: 
Limpo, ordenado 
e fácil de navegar

Janela LCD: 
Mostrador de tamanho grande com 
opções de menu de acesso direto.

Mínima interferência de ruído

A SCX-5835FN/NX o ajuda a criar um ambiente de trabalho 
melhor e mais tranqüilo ao imprimir silenciosamente em 52dB 
(mais silenciosa do que qualquer modelo da mesma classe) 
para que você possa permanecer focado no serviço. Menos 
estresse, mais produtividade — simplesmente o melhor 
equilíbrio para o seu negócio.

A beleza da conveniência

Modifique a forma com que você encara as impressoras, e como você 
trabalha, com as diferenciadas funcionalidades da SCX-5835FN/NX. 
Uma porta USB Direta transforma-se em um PC de auto-funcionamento 
para economizar tempo e esforço, permitindo que você imprima e 
execute digitalizações diretamente com um dispositivo USB. A SCX-
5835FN/NX é uma verdadeira digitalizadora com um inovador LED de 
digitalização branco que lê documentos mais rapidamente e com maior 
qualidade quando comparado a outros modelos convencionais.

Porta USB 1: Localizada na frente 
para fornecer acesso fácil e direto.

Porta USB 2: Porta lateral adicional.

Projetada para oferecer total eficiência
Magnificamente projetada para se adequar a espaços menores, a SCX-5835FN/NX foi estilizada para também ajudá-
lo a trabalhar melhor. Um painel de controle inteligente e um suporte dedicado a USB, permite que você execute o 
serviço com mais rapidez e facilidade.

Controle com um toque Interface aperfeiçoada

Simplifique as tarefas com uma tela LCD colorida de toque de 
7 polegadas que elimina botões físicos. As informações são 
exibidas clara e concisamente, com a maioria das opções de menu 
acessíveis diretamente na LCD. A navegação intuitiva minimiza o 
tempo de operação. Cada segundo economizado conta para o 
aumento da produtividade.

Em Operação: 
As informações prontas na tela 
minimizam as conjecturas. 

Opções de Função: 
Customizáveis às suas necessidades 
para oferecer maior eficiência.

Viaje por muitas funções com uma interface simples de usar. 
A ajuda em geral pode ser obtida através da conveniente 
funcionalidade “User Tips (Dicas do Usuário)”. Você também 
pode puxar instantaneamente uma exibição de todo o fluxo e 
organização de menu.
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Quando é preciso considerar comunicação segura, a Samsung fornece toda a cobertura necessária. A linha Samsung SCX-5835FN/NX ofe-
rece diversas funcionalidades de segurança integradas para assegurar a proteção contra usuários não autorizados e vulnerabilidade de rede. 
Os usuários podem se beneficiar do custo-benefício e do alto nível de segurança necessário para garantir a proteção através da rede, dos 
dispositivos e do ambiente de escritório.

O centro de soluções profissionais
Oferece controle absoluto ao seu escritório

Uma poderosa solução que garante vantagem competitiva do seu negócio. A SCX-5835FN/NX fornece impressão e cópias em alta 
velocidade com controle customizável para se aumentar a produtividade e manter o custo reduzido para a operação.

• SmarThru™ Office
Em escritórios com redes e variedade de equipamentos, as 
funcionalidades de gerenciamento e edição de documentos do 
SmarThru fornecem conveniência e facilidade aos usuários. 
Varredura de rede também é fornecida como default.

• SyncThru™ Admin 5 
O serviço SyncThru™ Admin 5 permite que os gerentes de TI 
gerenciem e monitorem facilmente todos os dispositivos digitais 
de impressão da rede. As configurações de modificação podem 
facilmente fornecer uma ferramenta de gerenciamento para a 
economia de tempo e custos.

• SyncThru™ Web Service
™ O Serviço Internet SyncThru™ é fácil e remotamente acessado 
através de um navegador internet, e fornece aos administradores 
a capacidade de modificarem configurações de rede e de 
impressoras individuais, atualizarem o firmware e visualizarem o 
status da sua impressora/MFP de rede.

O mais poderoso centro de soluções!

Mantendo seu Escritório Seguro

• CounThru™ 2 Pro/Enterprise
O CounThru™ é uma solução de servidor para os Serviços de 
Impressão Gerenciados da Samsung que oferece visibilidade para 
dispositivos em rede para o monitoramento e gerenciamento remoto. 
Ele também pode ser usado como uma ferramenta para se obter 
informações precisas de uso e faturamento. O CounThru™ fornece 
suporte a uma grande variedade de impressoras e MFPs de rede para 
que você possa usar esta ferramenta única, rastreando todas elas.

• Acesso Seguro do Usuário Samsung 
O Acesso Seguro do Usuário Samsung evita que usuários não oficiais 
acessem dados através de PIN e autenticação de senha, e também pode 
ser utilizado para aprovar autorizações e fornecer registro de serviço, o 
que significa que você pode gerenciar e restringir o acesso para proteger 
documentos e arquivos enviados à sua impressora multifuncional.

• Funcionalidade de Rede Segura 
A Funcionalidade de Rede Segura para SSL/TLS, SNMPv3, IPSec (IPv4, 
IPv6) e 802.1x (com EAP) torna o acesso a funcionalidades de impressão 
em mau multi-função rápido e seguro, trazendo tranquilidade à infra-
estrutura do seu escritório.

• Funcionalidade de Documentos Seguros 
Junto à segurança de dados e rede, a Samsung oferece a Funcionalidade 
de Documentos Seguros para tornar a marcação de documentos, isto 
é, marcas d’água e selos, simples e fácil, de forma a fornecer altos 
níveis de segurança que sejam convenientes e acessíveis.

• Gerenciamento Seguro 
Para assegurar que todos esses benefícios de segurança sejam utilizados 
em seu nível máximo, a Samsung oferece um sistema de Gerenciamento 
Seguro para fornecer notificações de registro, backup e e-mail. Isso 
permite que os usuários tenham uma visão geral dos seus documentos 
protegidos, mesmo depois deles terem sido impressos e armazenados.

• Funcionalidade de Dados Seguros
Assim como a Segurança do Usuário, a linha Samsung SCX-5835FN/NX 
oferece Funcionalidade de Dados Seguros. Por contarem com opções de 
segurança a partir de cifragem até a Sobregravação de Imagens de HDD, 
os usuários podem armazenar seguramente informações na unidade de 
disco rígido do dispositivo, e através da implementação de uma função de 
sobregravação de imagem, os usuários podem apagar dados de imagem 
criados durante os processos de cópia, impressão ou digitalização.

AplicativoOCRRede de FAX e 
E-mail

Arquivamento de 
Edição

Pesquisas de
Armazenamento

• SmarThru™ Workflow (Opção)
O SmarThru™ Workflow aperfeiçoa o sistema de captura-
processamento e roteamento de documentos, possibilitando seu 
fácil gerenciamento. Este software adicional é fornecido com o kit 
de Digitalização de Rede Samsung.

Visão Geral Benefícios Chave

Os equipamentos multifuncionais estão transformando-se em 
plataformas de software, após serem periféricos de rede somente 
usados para impressão, cópia e digitalização. A XOA é uma plataforma 
baseada em padrões e interfaces abertas. Parceiros de solução 
e desenvolvedores de ISV podem usar a XOA para criar aplicativos 
customizados que podem ser executados nas próprias multifuncionais 
Samsung. A XOA satisfaz as necessidades de customização de 
B2B (Negócio a Negócio) ao fornecer um poderoso programa de 
Ecossistema e Parceiro SDK diferenciado.

XOA (eXtensible Open Archeitecture - Arquitetura Aberta Extensível)

• Resposta à crescente demanda de clientes por soluções 
das Multifuncionais Samsung
- Customização rápida
- Fácil Integração com aplicativos matadores
- Limitam os próprios esforços de desenvolvimento a aplicativos de 
“infra-estrutura”

• Criação de diferenciais no mercado
- Produtos Rápidos e ricos em Funcionalidades

• Aumento significativo da fidelidade do cliente
- Criação de excelente experiência para o usuário

*Somente SCX-5835NX

*HDD: 80GB para a SCX-5835FN 
          160GB para a SCX-5835NX

CounThruTM2 Pro 
Local Agent

CounThruTM2 Pro
Local Agent

Reseller’s 
CounThruTM2 Pro

SCX-6345 N

Customer A Customer B
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