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Impressoras rápidas e de 
qualidade profissional com baixos 
custos operacionais
A maioria das empresas e pequenos escritórios (SOHO) 
requerem cada vez mais uma alta produtividade e baixos 
custos operacionais nas suas impressoras. Estes negócios 
precisam de impressoras fáceis de usar e versáteis para  
imprimir uma vasta gama de documentos e apresentações. 
 
A série ProXpress M4070 | 3870 | 3370  da Samsung é indicada 
para todos os negócios que procuram as seguintes caraterísticas:

Desempenho de alta velocidade com resultados 
profissionais.
A série ProXpress M4070 | 3870 | 3370 têm grandes velocidades 
de impressão até 40 ppm1 (páginas por minuto) com 256 MB de 
memória para documentos  A4.  A tecnologia Rendering Engine for 
Clean Page (ReCP) da Samsung produz texto nítido e imagens claras 
numa vasta gama de tipos e gramagens de papel.

Eficácia de custos. 
Solução Eco com um único clique do botão Eco, Easy Eco 
Driver e Job Accounting podem ajudar a reduzir papel, toner e 
consumo de energia. Uma vasta gama de cartuchos de toner 
para diferentes volumes de impressão ajuda a baixar o custo 
total de propriedade (TCO).

Versatilidade.
Estão disponíveis funcionalidades multifuncionais 4-em-1, 
duplex integrado (impressão de ambos os lados da página), e 
ainda opções de impressão móvel. Estas impressoras têm um 
nível de segurança empresarial que oferece um maior controlo 
de utilizador, documentos e acesso à rede.

Uso fácil. 
Estão disponíveis várias funcionalidades, tais como Easy Printer 
Manager, que permite uma operação de impressão mais fácil; 
Easy Document Creator, que permite criar, compilar e partilhar 
documentos; e ainda impressão segura com teclado numérico 
integrado. 

AS eMpreSAS eXiGeM iMpreSSorAS coM cAdA 
vez MAiS prodUtividAde e bAiXoS cUStoS 
operAcioNAiS
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Imprima com uma velocidade excecional 
e qualidade superior
A robusta série ProXpress M4070 | 3870 | 3370 permite 
velocidades de impressão até 40 ppm1, através de um 
Processador core Cortex™-A5 e até 256 MB de memória. Alta 
velocidade e grande desempenho possibilitam que as empresas 
acelerem o processamento de documentos e de imagens para 
uma maior eficiência.

Maior qualidade da primeira cópia 
A tecnologia ReCP melhora a legibilidade de documentos 
impressos ao destacar as linhas finas e ao tornar mais nítidas as 
margens do texto. Textos apagados que normalmente não podem 
ser totalmente digitalizados são intensificados. A série ProXpress 
M4070 | 3870 | 3370  proporciona impressões e digitalizações 
nítidas, com uma resolução de impressão 1,200 x 1,200  dpi.

Escolhas de impressão adicionais  para 
documentos profissionais
A bandeja multifunções da impressora suporta tipos de papel 
com uma gramagem até 220 gsm (gramas por metro quadrado) 
de espessura, que oferece mais escolhas de impressão para 
documentos profissionais. Numerosas etiquetas, cartões e 
envelopes podem ser impressos usando facilmente a bandeja de 
multifunções. Esta possibilidade elimina praticamente o tempo 
despendido a colocar uma folha de cada vez. 

Qualidade de impressão e 
velocidade.

Impressão de alta resolução Melhoramento de margens

Destaca linhas finas e texto apagado Remove padrões halftone

iMpreSSorAS de Alto deSeMpeNho
coM qUAlidAde e rApidez de 
iMpreSSão MelhorAdAS

A série ProXpress M4070 | 3870 | 3370 
da Samsung ajuda as empresas a 
imprimir documentos complexos em 
vários tipos de papel sem sacrificar 
a velocidade de processamento e de 
impressão, mantendo a qualidade 
profissional.



Monitorização

Contabilização

Controlo

SyncThru™ 
Admin
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Reduza as despesas de operação com 
características e soluções económicas. 

Soluções Ecológicas profissionais
Botão Eco de um só toque
As empresas podem reduzir o uso de toner e de papel 
com o Botão Eco de um só toque. Este botão aciona 
automaticamente a função 2-up (duas páginas do mesmo 
lado) e duplex (impressão de ambos os lados). Os utilizadores 
podem também escolher a Opção para saltar páginas em 
branco no Modo de Poupança de Toner. Estas configurações 
ecológicas podem ser ajustadas com a utilização do Easy 
Printer Manager.

Controlo de uso centralizado de trabalhos de 
impressão para poupar mais recursos
O controlo central de utilização de impressões, ativado através 
da característica de  SyncThru™ Admin, permite que os gestores 
indiquem utilizadores para impressoras específicas. Podem 
também ser atribuidas quotas aos utilizadores para o número de 
páginas ou cópias que podem fazer por impressora.

Mais opções de toner, mais escolhas para 
redução de custos
A série ProXpress M4070 | 3870 | 3370 oferece diversas 
opções de cartuchos de toner laser desde toner laser de débito 
padrão que, regra geral, debita até 3,000 páginas padrão, até 
cartuchos de toner laser de débito ultra-elevado que podem 
debitar até 15,000 páginas padrão, o que vai ao encontro de 
todas as necessidades das empresas para reduzir os custos 
por página. Um sistema de toner integrado contém a unidade 
de imagem e o cartucho de toner numa só embalagem. Este 
sistema de toner é escolhido pelas empresas que têm mais 
volume de impressão.

Easy Eco Driver
O software Easy Eco Driver recebeu o prémio "Outstanding 
Achievement", atríbuido pelo Buyers Lab (BLI) em 2012 
e poupou aos utilizadores até 20% de toner. O software 
reduz também o consumo de energia. Os utilizadores têm a 
opção de remover imagens, convertendo-as em rascunhos 
e removendo texto para poupar toner usando o Modo de 
Poupança de Toner.

O Eco Driver da Samsung 
recebeu em 2012 o prémio 
"Outstanding Achievement" 
pelo Buyers Lab, Inc.

coNtrole oS cUStoS 
poUpe toNer e pApel.
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Melhore a produtividade com 
características versáteis desde 
multifunções a segurança

Multifunções 4-em-1 e impressão duplex integrada

Capacidades multifuncionais 4-em-1 (impressão, cópia, 
digitalização e fax) e duplex integrado proporcionam a 
versatilidade e conveniência de que as empresas necessitam 
para se manterem competitivas.

Segurança de documentos a nível empresarial

As empresas produzem e imprimem numerosos documentos 
oficiais incluindo informação confidencial, o que exige alta 
segurança em trabalhos de impressão.

 A série ProXpress M4070 | 3870 | 3370 oferece maior controlo 
do utilizador, acesso a documentos e à rede com o SyncThru™ 
Admin da Samsung.

- SSL   - Filtragem IP/MAC
- 802.1x   - Controlo de portas de rede , IPSEC

- Autenticação LDAP/Local - Registo de trabalho e acesso
- Gestor de Autorização (função)

- Dados encriptados Fechadura de função

Impressão móvel conveniente 
A aplicação Samsung Mobile Print ajuda os funcionários a 
imprimir sem fios a partir dos seus equipamentos móveis. Os 
utilizadores não precisam de instalar um novo driver ou de 
configurar especificações de rede, pois podem simplesmente 
fazer o download da aplicação a partir do Google® Play store para 
Android™ e a  Apple Store® para  iOS®.  Depois de fazer o download 
da aplicação, o equipamento móvel deteta automaticamente as 
impressoras Samsung próximas e compatíveis. A Série ProXpress 
M4070 | 3870 | 3370 lida com praticamente todos os tipos de 
ficheiros, incluindo imagens e páginas web.

Os utilizadores podem também aceder  a impressoras de uma 
conta Google usando o Google Cloud Print™. Emails, fotografias, 
ficheiros PDF e mensagens SNS, tais como posts de  Facebook® 
e Twitter®  podem ser impressos, enviados por fax ou partilhados. 
Google Cloud Print trabalha com smartphones, tablets, 
notebooks, PCs e outros equipamentos ligados à  web.

Com o SyncThru™ Admin da Samsung, 
as empresas podem administrar, 
operar e gerir com segurança  os 
trabalhos de impressão.

Documento

PC

Controlo de acesso à rede

Controlo de acesso do utilizador

Controlo de acesso ao documento

Documento
Controlo de Acesso

Rede
Controlo de Acesso

Utilizador
Controlo de Acesso

opçõeS de iMpreSSão fleXíveiS 
qUe AjUdAM A otiMizAr o oUtpUt
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Impressão simplificada com um 
design fácil de utilizar

Easy Printer Manager
O Easy Printer Manager ajuda as empresas a controlar 
configurações remotamente nas seguintes funções: Botão Eco 
de um só toque (One Touch Eco Button), cópia, digitalização e 
fax. Equipamentos múltiplos podem ser monitorizados e geridos 
usando o Easy Printer Manager. As empresas podem também 
monitorizar o status de impressão, tais como mensagens de erro 
(toner vazio e encravamento de papel)

Easy Document Creator
Com o Easy Document Creator os funcionários podem criar 
documentos  digitais em formatos múltiplos  e partilhá-los 
através de email ou redes sociais . Um conversor de documentos  
para  smartphones, leitores de e-book e uma notificação (Simple 
Notification Service - SNS) para as redes sociais oferecem uma 
maior conveniência, exigindo menos esforço ao utilizador. 

Impressão fácil e segura
A série ProXpress M4070 | 3870 | 3370 possui a capacidade de 
produzir uma impressão fácil e segura com um teclado numérico 
integrado, o que permite aos utilizadores proteger documentos 
pessoais ou confidenciais. Quando essa funcionalidade estiver 
ativa, pede-se que os utilizadores  digitem a sua password para 
continuar o trabalho de impressão.

Verificação de listas de produtos

Encomenda de consumíveis Online

Configuração de produtos

Definição e ativação de alarmes

SiMplifiqUe oS trAbAlhoS de iMpreSSão
coM UMA fácil GeStão de SeGUrANçA.
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Características Benefícios

Processador 600MHz 
Cortex-A5 core e 
memória de 256 MB1

Impulsiona a produtividade da 
impressão e digitalização com 
resultados de alta qualidade.

Tecnologia ReCP
Produz impressões nítidas e claras e 
digitaliza outputs com resolução de 
1,200 x 1,200 dpi .

Manuseamento de 
vários tipos de papel

Produz e maneja mais tipos de 
documentos com suporte de tipos de 
papel mais espessos.

Botão ecológico de um 
só toque (One Touch 
Eco Button)

Poupa custos e energia com as 
funções de impressão 2-up ou 
duplex,  saltando páginas em branco 
e utilizando o modo de poupança do 
toner.

Easy Eco Driver
Poupança de custos utilizando 
menos papel e toner.

4-em-1 

Possibilita que os utilizadores 
imprimam, copiem, digitalizem 
e enviem faxes com facilidade, 
conveniência e velocidade.

Easy Printer Manager
Facilita a gestão de várias impressoras 
e sua monitorização.

Easy Document Creator
Compila e imprime documentos 
complexos de uma forma rápida e 
fácil.

SyncThru™ Admin
Torna os trabalhos de impressão 
seguros.

MobilePrint
Imprime, digitaliza e envia fax a partir 
de equipamentos móveis.

Conclusão

A série ProXpress M4070 | 3870 | 3370 da Samsung proporciona 
alto desempenho com velocidades até 40 ppm1. Estas 
impressoras produzem trabalhos de impressão de qualidade 
profissional com um manuseamento de papel de confiança e 
suportando espessuras de papel até 220gsm.

Juntamente com uma melhor gestão de impressão e cópia, as 
empresas podem conseguir uma maior eficácia de custos através 
das soluções ecológicas e baixar os custos de papel e toner com 
base em cartuchos de toner com maior capacidade

A série ProXpress M4070 | 3870 | 3370 proporciona versatilidade 
com capacidades multifuncionais 4-em-1, impressão duplex, 
wireless, impressão a partir de equipamentos móveis e um nível 
de segurança empresarial.

Com funcionalidades de conveniência, tais como Easy Printer 
Manager, Easy Document Creator e impressão segura,  a série 
ProXpress M4070 | 3870 | 3370 ajuda a melhorar a impressão e o 
seu processso de gestão.

1. 40ppm está apenas disponível no modelo M4070FR.
     38ppm está apenas disponível nos modelos M3870FW e M3870FD.
     33ppm está apenas disponível no modelo M3370FD.

2.  Cartucho de 10,000 páginas está apenas disponível nos modelos M3870 e 
M4070. 

     Cartucho de 15,000 páginas está apenas disponível no modelo M4070FR.

otiMize o Meio AMbieNte de 
iMpreSSão coM Alto deSeMpeNho 
e eficáciA.



SAMSUNG MUltifUNçõeS  
                                M4070 I 3870 I 3370

Código do modelo M3370FD M3870FD M3870FW M4070FR

Geral

Funções Impressão, digitalização, Cópia, Fax
Painel de operações LCD de 4 Linhas LCD de 4 Linhas, Wireless LCD de 4 Linhas
Processador 600 MHz
Memória (Standard/Máx.) 256MB/512MB

Interface USB 2.0 de alta velocidade, 
Ethernet 10/100 Base TX

USB 2.0 de alta velocidade, 
Ethernet 10/100 Base TX, Direct USB

USB 2.0 de alta velocidade, Ethernet 
10/100 Base TX, Wireless 801.11 b/g/n, 

Direct USB

USB 2.0 de alta velocidade, Ethernet 
10/100/1000 Base TX, Direct USB

Nível de ruído
Menos de 55 dBA (Impressão) /

Menos de 56 dBA (Cópia) / 
Menos de 26 dBA (Standby)

Menos de 57 dBA (Impressão) / Menos de 58 dBA (Cópia) / Menos de 26 dBA (Standby)

Dimensões (WxDxH) 414.6 x 420.6 x 449.1 mm  469 x 444.3 x 482.1 mm
Peso 15.22kg 17.11kg 
Volume máximo de 
impressão mensal Até 50,000 páginas Até 80,000 páginas Até 100,000 páginas

Impressão

Velocidade (mono) Até 33 ppm em A4 (35 ppm em carta) Até 38 ppm em A4 (40 ppm em carta) Até 38 ppm em A4 (40 ppm em carta) Até 40 ppm em A4 (42 ppm em carta)
Tempo de saída da primeira 
impressão (mono) Menos de 6.5 segundos (a partir do modo ativo)

Resolução Até 1,200 x 1,200 dpi de resolução efetiva

Emulação SPL, PostScript3, PCL6/5e, 
IBM ProPrinter, EPSON SPL, PostScript3, PCL6/5e, IBM ProPrinter, EPSON, PDF, TIFF

Impressão Duplex Integrado
Sistema Operativo Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.5 - 10.8, Various Linux/Unix

Cópia

Velocidade (mono) Até 38 cpm em A4 (40 cpm em Letter)
Tempo de saída da primeira 
cópia (mono) Menos de 10 segundos

Resolução 600 x 600 dpi
Taxa de redução/ampliação 25~400% (platen), 25~400% (ADF)
Cópias múltiplas 1 - 99 páginas
Funcionalidades de cópia Cópia ID / 2-up / 4-up / Collation copy / Ajuste automático

Digitalização

Compatibilidade TWAIN Standard / WIA Standard
Método Color CIS
Resolução ótica Até 1,200 x 1,200 dpi
Resolução melhorada Até 4,800 x 4,800 dpi
Destinos de digitalização Client (PC), Email, FTP, SMB

FAX

Compatibilidade ITU-T G3, ECM
Velocidade do modem 33.6Kbps
Resolução Standard : 203 x 98 dpi Fina / Fotográfica : 203 x 196 dpi  / Super Fina : 300 x 300 dpi / Cor: até to 200 x 200 dpi
Memória 6MB
Marcação automática Marcação rápida: 200 Destinos
Funcionalidades de Fax Marcação no descanso / Remarcação automática / Redução automática / Múltiplo envio / Envio diferido / Reencaminhar fax (E-mail / Fax) / Transmitir até 209 localizações

Manusea-
mento de 
papel

Input Gaveta 250 Folhas

Capacidade
Bandeja Multifunções 1 Folha 50 Folhas
Outras opções Segunda Gaveta de Alimentação com 520 páginas
Máximo 771 Folhas 820 Folhas

Tipo de papel Gaveta Comum, Fino, Reciclado, Espesso, Arquivo, Bond, Cartolina

Tipo
Bandeja Multifunções Comum, Fino, Bond, Perfurado, Pré-impressão, Reciclado, Envelope, Transparente, Etiquetas, Cartolina, Timbrado, Espesso, Algodão, Colorido, Arquivo, Mais espesso
Outras opções Comum, Fino, Reciclado, Espesso, Arquivo, Bond, Cartolina

Tipo de papel Gaveta A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Executivo, Carta, Ofício, Folio, Legal, Statement, Personalizado

Tamanho
Bandeja Multifunções A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Statement, Carta, Ofício, Folio, Legal, Envelope (No 10, Monarch, DL, C5, C6, No 9) Cartão postal,Index card, Executivo, Personalizado
Outras opções A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Executivo, Carta, Ofício, Folio, Legal, Statement, Personalizado

Tipo de papel Gaveta 60 ~ 163g/m2 (16 ~ 43 lbs)

Peso
Bandeja Multifunções 60 ~ 220g/m2 (16 ~ 58 lbs)
Outras opções 60 ~ 163g/m2 (16 ~ 43 lbs)

ADF
Tipo documento ADF RADF
Capacidade documento 50 Folhas
Tamanho documento A4, Carta, Ofício, Folio, Legal

Consumíveis
Toner 
(mono)

Rendimento

Padrão: Rendimento médio do cartucho 3,000 
folhas padrão, 

Alto rendimento: Rendimento médio do 
cartucho 5,000 folhas padrão 

(Cartucho inicial de 3,000 páginas) 
Valor de rendimento declarado de acordo com 

ISO/IEC 19752

Padrão: Rendimento médio do cartucho 3,000 folhas padrão, 
Alto rendimento: Rendimento médio do cartucho 5,000 folhas padrão, 

Alto rendimento extra: Rendimento médio do cartucho 10,000 folhas padrão 
(Cartucho inicial de 3,000 páginas) 

Valor de rendimento declarado de acordo com ISO/IEC 19752

Padrão: Rendimento médio do cartucho 3,000 
folhas padrão, Alto rendimento: Rendimento 
médio do cartucho 5,000 folhas padrão, Alto 

rendimento extra: Rendimento médio do 
cartucho 10,000 folhas padrão, Alto rendimento 

ultra: Rendimento médio do cartucho 15,000 
folhas padrão (Cartucho inicial de 3,000 páginas) 

Valor de rendimento declarado de acordo com 
ISO/IEC 19752

Código de modelo MLT-D203S, MLT-D203L MLT-D203S, MLT-D203L, MLT-D203E MLT-D203S, MLT-D203L, 
MLT-D203E, MLT-D203U

Opcionais Tabuleiro para 520 folhas / Conector paralelo IEEE 1284 B

Copyright © 2016 Samsung Electronics Co., Ltd. Todos os direitos reservados. Samsung e Samsung Cloud Print são marcas registadas de Samsung 
Electronics Co., Ltd. As especificações e designs são passíveis de alterações sem aviso prévio. Pesos e medidas são aproximados. Os dados foram 
considerados corretos à data da sua criação. A Samsung não é responsável por erros ou omissões. Todas as marcas, produtos, nomes de serviços e logos 
são marcas registadas dos seus respetivos proprietários e são aqui reconhecidos como tal.

Samsung Electronics Co., Ltd. 416, Maetan 3-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 443-772, Coreia      Web: www.samsung.com

Especificações

Cartucho de toner Porta de rede

Tampa frontal

Porta USB 
(dispositivo)

Conetor de 
alimentação

Gaveta para papel

Segunda gaveta de alimentação 
(opcional)

Painel de controlo

Bandeja Multifunções

Alimentador de 
documentos

automático

Vidro Scanner

Configuração


