
Produtividade maximizada 
resulta em custos minimizados

Copiadora MPS Monocromática Laser 
MultiXpress 6555N/NX, 6545N/NX

Multifuncionais Laser Monocromática de alta performance MultiXpress 6545N/NX e 6555N/NX

Por que Samsung?

A série MultiXpress representa a inovadora linha de novas multifuncionais 

da Samsung, ultrapassando todos os limites da indústria de imagens. 

Seu desempenho é melhor do que o das MFPs dos concorrentes, 

incluindo muitas funcionalidades avançadas como padrão, e uma 

merecida reputação de total confiabilidade. A série MultiXpress 

se ajusta à sua infra-estrutura de negócios já existente através de 

suas soluções administrativas e contábeis integradas. Com sua 

inigualável durabilidade, impressões em preto e branco e coloridas 

de alta qualidade, e funcionalidades verdadeiramente inovadoras, 

não é à toa que a série MultiXpress se sobressai em relação a todas 

dentro de sua classe!

Por que a MultiXpress?

Com tantas copiadoras e multifuncionais no mercado, por 
que escolher uma Samsung? 
A Samsung é uma renomada multinacional 
constantemente premiada por sua confiabilidade, design 
e tecnologia inovadora. Ela possui a mais ampla gama de 
tecnologias e produtos, que a tornam uma especialista 
em convergência digital. Na indústria da impressão, a 
Samsung é a empresa de mais rápido crescimento, e líder 
em vendas para muitos modelos. 
A Samsung conquistou sua reputação em função da 
excelência, baseada em desempenho, respeito à natureza 
e inovação em design, além de fornecer às empresas 
soluções de rede e segurança. Os produtos Samsung são 
confiáveis, e fornecem um alto ciclo de trabalho mensal, 
mantendo a produtividade do negócio sempre em alta.
 
Além disso, eles apresentam um baixo índice de falhas de 
toner e produzem impressões coloridas de alta qualidade, 
que permanecem por longo tempo inalteradas.
A Samsung também alcançou o reconhecimento 
e certificações globais por ser 
ambientalmente responsável 
em termos de produção, 
reciclagem pós-consumo e por 
criar um ambiente de trabalho 
livre de poluição.

Especificações
MultiXpress 6555N/NX, 6545N/NX

* A velocidade de impressão será afetada pelo Sistema operacional usado, o desempenho computacional, o software aplicativo, o método de conexão, o tipo de mídia, o tamanho da mídia e a 
complexidade do serviço.
** A Velocidade de Cópia baseia-se em Cópias Múltiplas de um Único Documento.
*** Valor declarado de rendimento contínuo de cartucho de acordo com dom a ISO/IEC 19798.
As especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso.

* A MultiXpress 6555NX/6545NX oferece suporte a plataforma aberta (XOA) para o uso de soluções de terceiros. As especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso.

Suprimentos e Acessórios
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Impressão MultiXpress 6555N/NX MultiXpress 6555NX MultiXpress 6545N/NX MultiXpress 6555NX

Velocidade* Simplex: Até 53 ppm em A4 (55 ppm em Carta) / Duplex: Até 48 ipm em A4 (50 ipm em Carta) Simplex: Até 43 ppm em A4 (45 ppm em Carta) / Duplex: Até 38 ipm em A4 (40 ipm em Carta)

Resolução Produção efetiva até 1.200 x 1.200 dpi
Tempo para a Primeira 
Impressão

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

Emulação PCL5e, PCL6, PostScript3, TIFF, JPG, PDF v1.4

Impressão Duplex Padrão

Cópia

Velocidade** Até 53 cpm em A4 (55 cpm em Carta) Até 43 cpm em A4 (45 cpm em Carta)

Resolução 600 x 600 dpi
Tempo para a Primeira 
Impressão

Menos de 5 segundos

Taxa de Zoom 25 ~ 400% (plana), 25 ~ 200% (ADF)

Múltiplas Cópias 1~999 páginas

Cópia Duplex integrado

Funcionalidades de Cópia
Cópia de Identidade, Cópia Clone, Cópia N-up, 

Pôster, Brochura
Cópia de Identidade, Cópia Clone, Marca d'Água, Fundo para Formulário, Corte Automático (Auto Crop), N-up, Pôster, Brochura

Digitalização

Compatibilidade Padrão TWAN, padrão WIA

Método Scanner Colorido de Mesa ou DADF

Resolução (Ótica) 600 x 600 dpi

Resolução (Otimizada) 4.800 x 4.800 dpi

Executa digitalização para HDD, USB, E-mail, Cliente, SMB, FTP

FAX

Compatibilidade ITU-T G3

Velocidade do Modem 33,6 Kbps

Resolução Mono: 300 x 300 dpi / Colorida: 200 x 200 dpi

Memória Armazenamento em HDD

Discagem Automática Discagem rápida: 200 Locais

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

Manuseio de Papel
Capacidade e Tipos de 
Entrada

Cassete de 520 folhas, Bandeja Multi-Propósito para 100 folhas

Capacidade e Tipos de Saída Até 500 folhas com a Face para Baixo

Tamanho da Mídia 98 x 148 mm (3,85” x 5”) ~ 215,9 x 356 mm (8,5” x 14”)

Tipo de Mídia Simples, Fina, Envelopes, Rótulos, Cartolina, Bond, Arquivo, Perfurada, Transparência, Pré-Impressa, Reciclada, Papel de Carta, Grossa, Colorida
Capacidade de Alimentação 
Automática de Documentos 
(ADF)

100 folhas para DADF (Duplex ADF)

Tamanho do Documento 
para ADF

Largura: 145 x 216 mm (5,7” x 8,5”) / Comprimento: 145 x 356 mm (5,7” x 14”) para digitalização de página única 145 x 400 mm (5,7” x 15,7”) para digitalizações de múltiplas páginas

Geral

LCD Tela LCD Colorida de Toque WVGA de 800 x 480 e 7” 

Memória / Armazenamento 256MB (Máx. de 512GB) / HDD de 80GB

Compatibilidade do SO
Windows 2000/XP (32/64bit) / Servidor 2003 (32/64bit) / Vista / 2008/ 7/ 2008 R2 (64 somente), Vários SO Linux, incluindo Red Hat 8~9, Fedora Core 1~4,

Mandrake 9.2~10.1 e SuSE 8.2~9.2, Mac OS 10.3~10.5, Citrix Presentation Server, Windows Terminal Services
Interface USB 2.0 de Alta Velocidade, Ethernet 10/100/1000 base TX, USB host 2.0 (Digitalização para USB, USB para impressão)

Nível de Ruído Menos de 55 dBA (Impressão) / Menos de 57 dBA (Cópia) / Menos de 37 dBA (Espera (Standby))

Ciclo de Trabalho, Mensal Até 250.000 páginas Até 200.000 páginas

Dimensões (LxPxA) 633 x 501 x 642 mm 641 x 494 x 607 mm (25,2” x 19,4” x 23,9”) 633 x 501 x 642 mm

Garantia 44,85 kg (98,88 lb) 48,2 kg (106,3 lb) - com artigos de consumo

Consumíveis MultiXpress 6555N/NX MultiXpress 6545N/NX

Rendimento ***
Toner: Rendimento Médio por Cartucho de 25.000K páginas padrão. ***
* Valor declarado para o rendimento de acordo com a ISO/IEC 19752.

Tambor: 80.000 Páginas (Embarcada com toner inicial para 25.000 páginas e tambor para 80.000 páginas)

Tipo Cartucho de 2 peças

Código do Modelo Toner: SCX-D6555A, Tambor: SCX-R6555A

Acessórios

Acessórios
Memória de 256MB: ML-MEM160, Alimentador de Cassete Opcional (x3): SCX-6555A, Alimentador de Alta Capacidade: SCX-HCF100, Kit de Fax: SCX-FAX210,

Finalizador: SCX-FIN11S, Cartucho de Grampos: SCX-STP000, Base de Tipo Curto: SCX-DSK10S, Base de Tipo Alto: SCX-DSK10T, Kit FDI: SCX-KIT20F,
Finalizador de 2 cestos: SCX-FIN20S, Caixa Postal de 4 cestos: SCX-MBT40S

Distribuido por
Soluções de Impressão 
fáceis como pressionar

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.
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O Mais Confiável Centro Multifuncional
Mantém a eficiência com a confiabilidade Xpress

Confiabilidade é a palavra para se descrever a série MultiXpress 6545 e 6555. Ela oferece todas as funções que as 
empresas exigem de uma DMFP - impressão, cópia digital, digitalização e fax mais rápidos - e ao mesmo tempo aumenta
a produtividade dos negócios com desempenho confiável, resultados de qualidade e manutenção simples.

Impressoras confiáveis

• Instalação Conveniente

• Atolamento de Papel
Se e quando um atolamento de papel ocorre, o dispositivo indica 
a área problemática no mostrador do usuário para que você possa 
simplesmente abrir a porta da bandeja e removê-lo. 

• Manipulação de Papel
A adição de bandejas opcionais de papel para armazenar até 
3.240 folhas de papel de uma vez reduz a freqüência de reposição 
de papel.

• Sistema modular
O projeto modular facilita a substituição de consumíveis, a adição 
de acessórios e/ou pacotes de atualização. Por exemplo, o 
finalizador ou a memória podem ser facilmente acoplados ao 
dispositivo principal.

• Ampla Tela de Toque/ Design de UI
A exclusiva tela LCD colorida de toque de 800 x 480 e o intuitivo 
projeto de UI da Samsung são muito ergonômicos e fáceis de usar 
– nenhum manual ou treinamento exigido!

Digitalização em redeTeclado

Menu Configurações de Cópia Configurações Admin

Toner CartridgeSlide-in  
Fax module

Easy to install 
Drum

Slide-in FinisherEasy to upgrade 
memory & option Kit

Esqueça os problemas de impressão.
A tecnologia de impressão de ponta da Samsung permitirá que 
você se foque no seu trabalho enquanto ela executa as suas 
tarefas. Todas as impressoras da série MultiXpress oferecem 
confiabilidade inigualável com altos ciclos de trabalho mensais 
(veja a tabela abaixo). Isso se deve à Samsung ter projetado 
as máquinas para serem menos dependentes de manutenção, 
resultando em menos paradas durante seu ciclo de vida e menos 
congestionamentos ou faltas de papel.

Modelo Máx. Ciclo de Trabalho Mensal

6555N 250.000 impressões

6545N 200.000 impressões

Fácil de Usar

De fato, nós temos a certeza que você precisará abrir sua 
impressora apenas para trocar o cartucho, em vez de desobstruir 
um atolamento de papel.
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XOA (eXtensible Open Architecture
Arquitetura Aberta Expansível)

Visão Geral Funcionalidades Especiais

Fluxo de Trabalho do Cliente Benefícios Chave

Os equipamentos multifuncionais estão transformando-se em 
plataformas de software, após serem equipamentos 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 
nos próprios equipamentos multifuncionais Samsung. A XOA 
satisfaz as necessidades de customização de B2B ao fornecer 
um poderoso programa diferenciado.

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

• Criação de diferenciais de mercado
- Produtos Rápidos e de múltiplas Funcionalidades

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

XOA SDK contêm
- Guia do Desenvolvedor 
- Simulador de MFP 
- Aplicações de amostra 
- Snippets de código

Os parceiros de solução e de-
senvolvedores de ISV criam ou 
customizam aplicativos rapida-
mente usando tecnologia inter-
net de padrão java

O aplicativo desenvolvido por-
ta-se da mesma forma que no 
simulador de MFP

Instale o aplicativo de-
senvolvido na MFP

1.Fazer o download do XOA SDK 2.Customizar aplicativos

3.Testar no Simulador de MFP

4.Instalar na MFP

Exigências do Sistema Operacional: Linux

* Somente para 6555NX/6545NX

Delivery Type :
XOA SDK, downloadable from
www.partnersamsung.com 

Provedor de Solução: 

Tipo de Entrega
XOA SDK, com download a partir de
www.partnersamsung.com 

Informações para Contato
XOA.platform@samsung.com
www.partnersamsung.com 

• Fácil desenvolvimento 
- Suporte para serviços da internet e java
- Rica documentação 
- Fácil ambiente de programação 
- Vários códigos de amostra

• Total customização e extensibilidade
- Funcionalidades OOB (Out of Box - Prontas para Uso) otimizadas 
- Aplicações OOB customizáveis
- Experiência personalizada do usuário
- Serviço internet customizável (SOAP ou REST)

• Fácil instalação e gerenciamento 
- Capacidades Plug & Play (Conectar e Usar)
- Capacidades de gerenciamento de ciclo de vida

• Suporte a aplicação Seamless Host
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Samsung MultiXpress 6555N/NX, 6545N/NX
imagine a produtividade expandida

Imagine uma multifuncional A4 top de linha de alta velocidade que pudesse centralizar seu fluxo 
de trabalho de impressão. 
A MultiXpress 6545 e 6555 series fornece impressões rápidas, com funcionalidades como 
duplex e cópia. E ela apresenta ainda as soluções de gerenciamento de documentos da 
Samsung, como o SmarThru e o SyncThru. Com essas soluções digitais no centro dos seus 
negócios, você pode eliminar a sua DMFP A3 e maximizar a produtividade. Com a série Samsung 
MultiXpress 6545 e 6555, isso não é tão difícil de se imaginar.

A mais produtiva DMFP A4
• Cópias Rápidas
A série MultiXpress 6545 produz 53 ppm(6555N) e 43 
ppm(6545N) em preto e branco. Além disso, a série MultiXpress 
6545 executa praticamente todas as funções de cópia geralmente 
operadas em uma DMFP A3.
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• Impressão Rápida
Imprimindo documentos em preto e branco a 53 ppm(6555N, 
simplex) e 43 ppm(6545N, simplex) e 48 ppm(6555N, duplex) 
e 38 ppm (6545N, duplex), suas demandas de trabalho podem 
ser eficientemente concluídas. As numerosas funcionalidades de 
impressão padrão o ajudam a imprimir documentos com mais 
facilidade e eficiência.

Duplex Print Booklet Print

Fold here.
2Up, 4Up, 6Up, 9Up, 16Up

N-up Print

Watermark Poster Print
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2 X 2 (3X3, 4X4)

Overlay

Data from 
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Forms 
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on Printer
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Digitalizações de Core Vivas e em Rede
A resolução de digitalização aperfeiçoada (4.800 x 4.800 dpi) e o 
método CCD colorido da série MultiXpress 6545 reproduzem seus 
documentos com a melhor qualidade.

• Fax Rápido (Opção)
O kit opcional de fax oferece discagem rápida de até 200 
números, discagem em grupo de até 100 grupos (até 200 locais 
por grupo), envio e recepção duplex, fax-email e muitas outras 
funcionalidades úteis. A função duplex permite que o fax que 
esteja chegando seja impresso em ambos os lados, e com isso, 
diminua seu custo de impressão!

• Menos Espaço
O espaço de escritório também é um 
grande problema. Em geral, uma DMFP 
A3 ocupa mais espaço de escritório. 
Tipicamente, o tamanho de um 
equipamento de A3 monocromático é 
muito maior do que o de um dispositivo 
A4. O design econômico da série 
MultiXpress 6545 ocupa até 75% 
menos espaço no seu escritório do que 
as DMFPs A3 em geral; assim, você 
terá muito mais espaço para realizar 
atividades profissionais.

CounThruTM2 Pro 
Local Agent

CounThruTM2 Pro
Local Agent

Reseller’s 
CounThruTM2 Pro

Customer A Customer B

Quando é preciso considerar comunicação segura, a Samsung fornece toda a cobertura necessária. A série Samsung 
MultiXpress 6545 oferece convenientes 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.

• Enviar Digitalizações para 
Qualquer Lugar
A série MultiXpress 6545 envia 
digitalizações diretamente a e-
mail, FTP, SMB, ou ao cliente. 
Isso oferece uma forma direta 
de se conectar e distribuir 
documentos com eficiência.

SMTP Server

FTP Server

POP3 Server User PC with E-mail Client

User PC with Netscan Manager

Scan to E-mail

Scan to Network

Scan to FTP

Scan to SMB

Scan to Network

Scan to FTP

SMB Server
Scan to SMB

Scan to USB

• SyncThru™ Admin 5 
O serviço SyncThru™ Admin 5 permite que os gerentes de TI ge-
renciem e monitorem facilmente todos os dispositivos digitais de 
impressão da rede. As configurações de modificação podem facil-
mente 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 impres-
soras individuais, atualizarem o firmware e visualizarem o status da 
sua impressora/MFP de rede.

O mais poderoso centro de soluções!

Mantendo o Ambiente do seu Escritório Seguro

• Caixa de Documentos
A série MultiXpress 6545 inclui um disco rígido de 160GB que 
lhe dá a capacidade de uma função de Caixa de Documentos. 
As informações de digitalização podem ser armazenadas e 
gerenciadas. Os dados podem então ser impressos, enviados por 
fax, e-mai, ou carregados
em um servidor FTP/SMB diretamente da impressora.

• Contabilidade Padrão
A contabilidade padrão permite que o administrador gerencie o 
uso de impressão de usuários individuais. Esta função fornece 
maior segurança, e pode ajudar a restringir o uso de consumíveis 
através de um fácil bloqueio baseado em ID/PW.

• CounThru™ 2 Pro/Enterprise
O CounThru™ é uma solução de servidor para os Serviços de Im-
pressão Gerenciados da Samsung que oferece visibilidade para dis-
positivos em rede para o monitoramento e gerenciamento remoto. 
Ele também pode ser usado como uma ferramenta para se obter in-
formações precisas de uso e faturamento. O CounThru™ fornece su-
porte 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 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 Funcionali-
dade 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 per-
mite que os usuários tenham uma visão geral dos seus documentos pro-
tegidos, mesmo depois deles terem sido impressos e armazenados.

• Funcionalidade de Dados Seguros
Assim como a Segurança do Usuário, a série Samsung 6545 oferece 
Funcionalidade de Dados Seguros. Por contarem com opções de se-
gurança 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.
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O centro de soluções profissionais
perfeito para seu escritório

A solução profissional gera vantagem competitiva a seu negócio. A MultiXpress Samsung fornece impressão e cópias de alta 
velocidade com controle customizável para aumentar a produtividade e manter um custo muito baixo para a operação.

C

Finalizador para Escaninho 
com 4 saídas (SCX-FIN11S)

Finalizador com 2 saídas 
(SCX-FIN20S)

Configuração Acessórios Capacidade 
de Papel

B

A

Escaninhos com 4 saídas 
de papel (MBT-40S) 

Alimentador de alta 
capacidade (SCX-HCF100) 

2-SCF
(SCX-S6555A) 

2-Base Curta
(SCX-DSK10S) 

2-Base Alta
(SCX-DSK10T) 
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Unidade 
Principal 

(520 folhas + 
100 folhas 

de MP)

1 Finalizador 
+

1 SCF
(Alimentador de 

papel Simples)

520 folhas
+

HCF
(Alimentador de 

Alta Capacidade)

2.100 folhas

2.720 
Sheets

1 Finalizador
+

Max. 3 SCF
(Alimentador de 
Papel Simples)

520 folhas x 3
+

Base Curta

620 
Folhas

1 Finalizador
+

1 SCF
(Alimentador de 

Cassete Simples)

520 folhas
+

Base Alta

1.660 
Folhas
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