
PERSONALIZE SUA MFP COM 
OPÇÕES FLEXÍVEIS

Opcional

Finalizador interno
(SL-FIN001M)

Configurações e opções

Saída de papel

Interface de 
dispositivo externo
(SCX-KIT20F)

Kit de fax
(SL-FAX1001)

Kit Wireless/NFC
(SL-NWE001X)

Kit Wireless/NFC/Bluetooth
(SL-NWE002X)

Kit

Multifuncional
M5360RX

Alimentador de alta 
capacidade
(SL-HCF001B)

Segunda gaveta de papel
(SL-SCF5300)

Gabinete
(SL-DSK001T)

Suporte (recomendado 
para configuração com 
4 bandejas)
(SL-DSK002S)

Mesa de trabalho 
(CLX-WKT001)

Entrada de papel

Mesa

Poupança real, Eco-tecnologia certificada.
Faça sempre uma boa impressão 
usando suprimentos genuínos Samsung.

Para obter mais informações 
sobre suprimentos genuínos Samsung,
visite www.samsung.com/GenuineSupplies

*  Necessário acrescenatar uma 
gaveta

* M5360 e M5370 possuem VAP igual.
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Completamente personalizável, 
projetada para operar 



A SMART MultiXpress M5360RX vem equipada com 
um painel sensível ao toque do tipo IR de 7 polegadas 
para acessar o Smart UX Center. Disponha de um alto 
nível de funcionalidade inteligente, facilidade de uso e 
personalização. Também apresenta uma sensibilidade 
excepcional, permitindo que os usuários tirem mais 
facilmente partido de todos os recursos, até mesmo 
usando uma caneta ou uma mão com luva. 

Painel sensível ao toque fácil de 
usar com capacidade de resposta 
excepcional

Melhore a produtividade de trabalho personalizando a 
interface de usuário para satisfazer as necessidades de 
sua empresa. Encontrar os aplicativos e widgets certos 
no App Center pode melhorar os fluxos de trabalho 
através da automatização de tarefas executadas 
frequentemente ou do diagnóstico remoto de falhas de 
impressão para reduzir os custos de manutenção. Para 
obter mais informações sobre nossos aplicativos, visite 
printingapps.samsung.com/apps.

Trabalhe de forma mais 
inteligente e eficiente com um 
vasta gama de aplicativos

O Smart UX Center é a primeira interface de usuário de 
impressão com base em Android da indústria, incluindo 
um ecossistema aberto e em constante crescimento 
de aplicativos e widgets, projetados para melhorar a 
produtividade do trabalho. O Smart UX Center oferece 
uma extensibilidade excepcional que continua a evolver 
e melhorar o desempenho da impressora, criando um 
ambiente de trabalho mais inteligente.

O SMART UX Center agiliza 
seus fluxos de trabalho

Prêmio atribuído graças às 
possibilidades exclusivas e 
inovadoras do Smart UX Center

IMPRESSÃO DE GRANDES VOLUMES DE 
DOCUMENTOS MAIS INTELIGENTE, MAIS RÁPIDA E 
MAIS ECONÔMICA

Principais benefícios
Imprima mais em menos tempo, 
com precisão e velocidade 
excepcionais 

Trabalhe de forma mais 
inteligente com fluxos de trabalho 
personalizados que satisfazem 
suas necessidades

Reduza os gastos com suprimentos 
de longa duração e tecnologias que 
permitem poupar dinheiro

O Smart UX Center agiliza seus 
fluxos de trabalho 
Painel sensível ao toque fácil de 
usar com capacidade de resposta 
excepcional 
Trabalhe de forma mais inteligente 
e eficiente com um vasta gama de 
aplicativos
Suporte de XOA-E para maior 
produtividade

Imprima grandes volumes de 
documentos de forma mais rápida 
com uma CPU quad-core (1,5 GHz)
Textos e imagens mais nítidos com 
a tecnologia ReCP
Produtividade melhorada com 
opções variáveis

Beneficie em termos de TCO com 
um toner de alto rendimento e um 
tambor de longa duração 
Consumo de energia 
excepcionalmente baixo no modo de 
hibernação 

Escritórios modernos que lidam com grandes volumes de documentos, como organizações públicas e empresas financeiras, 
têm uma necessidade crescente de impressoras rápidas, confiáveis e econômicas. Não podem dispor de impressoras lentas 
e as impressões não podem ser de qualidade inferior. Também precisam de recursos avançados e de alta capacidade de 
personalização para agilizar operações, de modo a que os funcionários se possam focar no que é verdadeiramente importante. 
Finalmente, há uma impressora que satisfaz todas essas necessidades a uma faixa de preço razoável. Conheça a SMART 
MultiXpress M5360RX da Samsung. 

A nova SMART MultiXpress M5360RX da Samsung permite total personalização e fornece impressões rápidas de qualidade 
profissional com baixos custos. As empresas podem adaptar, com precisão, a M5360RX às respectivas necessidades com o 
inovador SMART UX Center da Samsung, uma interface personalizável e fácil de usar. A unidade está equipada com uma tela 
sensível ao toque do tipo IR de 7 polegadas que apresenta uma excelente sensibilidade ao toque, reconhecendo até o toque de 
uma caneta ou de uma mão com luva. A M5360RX também garante uma produtividade mais alta com velocidades de impressão 
excepcionalmente rápidas para grandes volumes de documentos monocromáticos. Os usuários também podem contar com 
a tecnologia ReCP, exclusiva da Samsung, que lhes permite obter impressões e cópias de alta qualidade, mostrando tudo até 
ao mais ínfimo detalhe. Ajuda inclusive a reduzir o custo total de propriedade (TCO) com um toner de alto rendimento e baixo 
consumo de energia.

SL-M5360RX:

 Finalizador interno (2 compartimentos) +
 Segundo alimentador de cassete + Suporte pequeno

Segundo alimentador de 
cassete + Suporte pequeno

Visão geral

Caneta ou 
mão com luva

TRABALHE DE FORMA MAIS INTELIGENTE COM 
FLUXOS DE TRABALHO PERSONALIZADOS QUE 
SATISFAZEM SUAS NECESSIDADES



Reduza os custos de grandes volumes de impressão com 
os cartuchos e tambores de alto rendimento. O toner 
genuíno Samsung reduz seu TCO com um rendimento 
de 30.000 páginas em P&B padrão e tambores que 
produzem 100.000. Projetado para impressoras Samsung, 
o toner genuíno Samsung apresenta uma qualidade de 
impressão excepcional e reduz o desperdício de papel.

REDUZA OS GASTOS COM SUPRIMENTOS 
DE LONGA DURAÇÃO E TECNOLOGIAS QUE 
PERMITEM POUPAR DINHEIRO

IMPRIMA MAIS EM MENOS TEMPO, COM 
PRECISÃO E VELOCIDADE EXCEPCIONAIS 

Torne seus textos e imagens mais nítidos com a tecnologia ReCP

A SMART MultiXpress M5360RX está equipada com uma 
CPU quad-core de 1,5 GHz, que proporciona emulação de 
renderização e interpretação de alta performance para 
permitir velocidades de impressão ainda mais rápidas 
para grandes volumes de documentos. 

Imprima grandes volumes de 
documentos de forma mais rápida 
com uma CPU quad-core (1,5 GHz)

CPU quad-core

de 1,5 GHz

O que suas impressões dizem sobre o seu negócio? 
A tecnologia Rendering Engine for Clean Page 
(ReCP) da Samsung fornece impressões brilhantes 
com qualidade profissional. Melhorada para uma 
saída efetiva de 1200 x 1200 dpi, garante que tudo 
na impressão é realçado. Com a SMART MultiXpress 
M5360RX, até mesmo as letras menores em grandes 
volumes de documentos terão nitidez nos detalhes. 

Beneficie em termos de TCO com 
um toner de alto rendimento e um 
tambor de longa duração

Consumo de energia 
excepcionalmente baixo no modo 
de hibernação
Reduza os custos elétricos com a SMART MultiXpress 
M5360RX, uma impressora altamente eficiente em 
termos energéticos. Apresenta um consumo de energia 
significativamente baixo, até no modo de hibernação.  

A plataforma XOA-E suporta as soluções in-house 
da Samsung e soluções de ISVs para todas as suas 
necessidades comerciais. Aproveite o acesso a uma 
variedade de soluções e operações de impressão 
seguras in-house da Samsung – tudo sem servidor – e 
gerenciamento dos equipamentos com comodidade. 
A XOA-E torna possível aumentar simultaneamente 
produtividade e eficiência.

Suporte de XOA-E para maior 
produtividade

Melhore a produtividade com 
opções variáveis

Estimule a produtividade com opções variadas de 
alimentação de papel, incluindo um suporte pequeno, um 
suporte de gabinete e um finalizador de 500 folhas que 
grampeia automaticamente até 50 folhas. Imprima até 
3240 páginas com um alimentador de alta capacidade 
(HCF) e um segundo alimentador de cassete (SCF).

Cartucho de toner 
(Máx. 30.000 páginas)
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IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 
                                                    M5360RX

Especificações
Geral M5360RX
Funções padrão Impressão, Cópia, Digitalização
Processador 1,5 GHz (Quad-core)
Painel operacional Painel colorido sensível ao toque de 7''
Memória (padrão) 4 GB
Memória (máxima) 4 GB
Unidade de disco rígido 320 GB (espaço disponível ao usuário: 279 GB)
Interface (padrão) Equipamento USB, Host USB x 3, Ethernet 10/100/1000 Base TX
Interface (opcional) IEEE 802.11 b/g/n (tipo NFC ativa), IEEE 802.11 b/g/n/ac (tipo NFC ativa, BLE)
Tempo de aquecimento  
(desde a inicialização) 35 segundos

Tempo de aquecimento  
(desde o modo de hibernação) 26 segundos

Requisitos de energia 220–240 V CA, 50/60 Hz, 110–127 V CA, 50/60 Hz (Sem bivolt, a fonte de alimentação varia de acordo com o país)
Consumo de energia 900 W (impressão), 900 W (digitalização), 30 W (prontidão), 2,0 W (hibernação), 3,9 kWh (TEC)
Nível de ruído Inferior a 56 dBA (impressão), inferior a 59 dBA (cópia), inferior a 37 dBA (prontidão)
Dimensões (L x P x A) 630 x 501 x 645 mm (24,8" x 19,7" x 25,4")
Peso (apenas CONJUNTO/CONJUNTO com 
suprimentos)

Apenas conjunto: 42,8 kg (94,4 lb) 
Conjunto com suprimentos: 46,2 kg (101,9 lb)

Ciclo de produção máximo mensal 300.000 páginas
Volume de impressão mensal  
recomendado 12.500–25.000 páginas

Segurança SSL/TLS, IPv6, IP Sec, SNMPv3, IEEE 802.1x, Kerberos, SMB, LDAP, Gerenciamento de protocolos e portas, Filtro de IP/MAC, Sobrescrita de HDD. 
Criptografia de HDD, Certificação Common Criteria (ISO 15408), Log de auditoria, Controle de acesso

Suporte de sistema operacional

Windows: XP (32/64 bits), 2003 Server (32/64 bits), Vista (32/64 bits), 2008 Server (32/64 bits), Windows 7 (32/64 bits), 2008 Server R2 (64 bits), Windows 8 (32/64 bits), 
Windows 8.1 (32/64 bits), Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2012 R2 (64 bits), Windows 10 (32/64 bits)

Linux: RedHat Enterprise Linux 5, 6, Fedora 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, OpenSuSE 11.2, 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3, 13.1, Ubuntu 10.04, 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 
14.04, SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, Debian 6, 7, Mint 13, 14, 15, 16

Unix: Sun Solaris 9, 10, 11 (x86, SPARC), HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium), IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1 (PowerPC)
Mac: OS 10.6 a 10.11

Protocolos de rede TCP/IPv4, IPv6, DHCP, BOOTP, AutoIP, DNS, DDNS, WINS, TCP/IP padrão, LPR/LPD, IPP, ThinPrint, Google Cloud Print, AirPrint, Impressão por WSD, Impressão por FTP, 
HTTP, SNMP (v1/2c/3), Telnet, SLP, Bonjour, UPnP (SSDP), WSD Discovery, SMTP, FTP, I-Fax (T.37), LDAP, SMB, Kerberos, Digitalização por WSD

Suprimentos M5360RX
Toner (Preto) MLT-D358S (30.000 páginas) *Valor de rendimento declarado de acordo com a ISO/IEC 19752
Unidade de geração de imagens/Tambor 
(Preto) MLT-R358 (100.000 páginas) *Baseado em uma média de 3 páginas tamanho carta/A4 por trabalho de impressão

Digitalizar M5360RX
Velocidade de digitalização  
(monocromática) Simples 53 ipm (300 dpi), duplex 35 ipm (300 dpi)

Velocidade de digitalização (colorida) Simples 53 ipm (300 dpi), duplex 35 ipm (300 dpi)

Compatibilidade
Windows: TWAIN

Mac: TWAIN, ICDM
Linux: SANE

Método Cor CCD
Formato de arquivo PDF, PDF pesquisável, PDF compacto/Criptografia PDF, Assinatura digital em PDF, PDF/A, TIFF, XPS, JPEG
Resolução (óptica) Até 600 x 600 dpi
Resolução (melhorada) Até 4800 x 4800 dpi
Destinos de digitalização E-mail, FTP, SMB, BOX, USB, WSD, PC, I-Fax
Peso do documento a digitalizar 50–105 g/m2

Imprimir M5360RX
Velocidade (monocromática) Até 53 ppm em A4 (55 ppm em Carta)
Tempo da primeira impressão  
(monocromática) Menos de 7,5 segundos

Resolução Até 1200 x 1200 dpi de saída efetiva
Linguagens de impressão PCL5, PCL6, PS3, PDF V1.7
Impressão duplex Integrada
Suporte de impressão direta JPEG, PDF, PRN, TIFF, XPS

Recursos de impressão
Impressão por WSD, Impressão segura, Impressão armazenada, Impressão em livreto, N páginas em uma, Impressão de folha de rosto, Impressão de código de barras, 
Impressão ecológica, Omitir páginas em branco, Impressão em pôster, Marca d'água, Ajuste de prioridade de bandeja, Comutação automática de bandeja, Proteção de 

bandeja, Impressão direta de USB, Impressão de PDF seguro
Solução de impressão móvel Apple AirPrint, certificação Mopria, Google Cloud Print, Samsung Cloud Print, PrinterOn Cloud Print, Samsung Mobile Print, Samsung Print Plugin

Copiar M5360RX
Velocidade (monocromática) Até 53 cpm em A4 (55 cpm em Carta)
Tempo da primeira cópia (monocromática) Menos de 4,5 segundos
Resolução Até 1200 x 1200 dpi de saída efetiva
Taxa de redução/ampliação 25–400%
Cópias múltiplas 9999 páginas
Cópia duplex Integrada

Recursos de cópia Cópia de ID, N páginas em uma, Impressão em livreto, Repetição de imagem, Ajuste automático, Cópia de livro, Cópia de pôster, Marca d'água, Sobreposição, Carimbo, Ca-
pas, Serviço de compilação, Apagar bordas, Trocar imagem, Ajustar fundo, Pré-visualização, Programar, Cópia de prova, Original de tamanhos variados, Copiar para a borda

Manuseio do papel M5360RX
Capacidade de entrada (cassete) 520 folhas
Capacidade de entrada (bandeja manual) 100 folhas
Capacidade de entrada (máxima) 3240 folhas (620 folhas padrão + 520 folhas em segundo alimentador de cassete opcional + 2100 folhas em alimentador de alta capacidade opcional)
Tipo de mídia (cassete) Comum, Fino, Espesso, Algodão, Colorido, Pré-impresso, Reciclado, Bond, Arquivo, Timbrado, Perfurado, Cartão, Envelope, Etiqueta
Tipo de mídia (bandeja manual) Comum, Fino, Espesso, Algodão, Colorido, Pré-impresso, Reciclado, Bond, Arquivo, Timbrado, Perfurado, Cartão, Envelope, Etiqueta

Tamanho de mídia (cassete) A4, A5, A6, B5 (JIS), B5 (ISO), Legal, Carta, Executivo, Statement, Ofício, Fólio, Envelope Monarch, Envelope DL, Envelope C5, Envelope C6, 
Envelope nº 10, Envelope nº 9, Cartão-postal 4 x 6, Personalizado (98 x 148 mm – 216 x 356 mm [3,86" x 5,85" – 8,5" x 14"])

Tamanho da mídia (bandeja manual) A4, A5, A6, B5 (JIS), B5 (ISO), Legal, Carta, Executivo, Statement, Ofício, Fólio, Envelope Monarch, Envelope DL, Envelope C5, Envelope C6, 
Envelope nº 10, Envelope nº 9, Cartão-postal 4 x 6, Personalizado (98 x 148 mm – 216 x 356 mm [3,86" x 5,85" – 8,5" x 14"])

Alimentador de alta capacidade SL-HCF001B
Capacidade 2100 folhas
Tamanhos de mídia A4, A5, B5 (JIS), Legal, Carta, Executivo, Statement, Ofício, Fólio
Tipos de mídia Comum, Fino, Espesso, Algodão, Colorido, Pré-impresso, Reciclado, Bond, Arquivo, Timbrado, Perfurado, Cartão
Gramatura da mídia 60–120 g/m2

Sensor Indicador de instalação H/W, Indicador de falta de papel, Indicador de nível baixo de papel, Indicador do tamanho do papel
Dimensões (L x P x A) 554 x 454 x 387 mm (21,8" x 17,9" x 15,2")
Peso 28 kg (61,7 lb)

Opções
Segunda gaveta de papel SL-SCF5300
Capacidade 520 folhas

Tamanhos de mídia A4, A5, A6, B5 (JIS), B5 (ISO), Legal, Carta, Executivo, Statement, Ofício, Fólio, Envelope Monarch, Envelope DL, Envelope C5, Envelope C6, 
Envelope nº 10, Personalizado (98 x 152 mm – 216 x 356 mm [3,86" x 6" – 8,5 x 14])

Tipos de mídia Comum, Fino, Espesso, Algodão, Colorido, Pré-impresso, Reciclado, Bond, Arquivo, Timbrado, Perfurado, Cartão, Envelope, Etiqueta
Gramatura da mídia 60–120 g/m2

Sensor Indicador de instalação H/W, Indicador de falta de papel, Indicador de nível baixo de papel, Indicador do tamanho do papel
Dimensões (L x P x A) 554 x 454 x 138 mm (21,8" x 17,9" x 5,4")
Peso 11,8 kg (26,1 lb)

Finalizador interno SL-FIN001M
Capacidade 500 folhas
Sensor Obstrução de papel, Sensor de bandeja, Grampeador, Abertura da tampa
Tamanhos de mídia 98 x 148 – 216 x 357 mm (3,9" x 5,8" – 8,5" x 14,1")
Tipos de mídia Comum, Fino, Espesso, Algodão, Pré-impresso, Reciclado, Bond, Timbrado, Perfurado
Gramatura da mídia 60–163 g/m2

Número de compartimentos 1
Dimensões (L x P x A) 435 x 386 x 282 mm (17,1" x 15,2" x 11,1")
Peso 10,4 kg (23 lb)
Modo de finalização da bandeja superior N/D
Capacidade de finalização da bandeja 
superior N/D

Modo de finalização da bandeja principal Empilhamento, Deslocamento, Grampeamento
Capacidade de finalização da bandeja 
principal 500 folhas (Deslocamento, Empilhamento), 50 folhas x 10 conjuntos (Deslocamento, Grampeamento)

Kit de fax SL-FAX1001
Tipo Kit de fax
Compatibilidade ITU-T G3, Super G3
Velocidade do modem 33,6 kbps
Memória Armazenamento HDD
Resolução Até 300 x 300 dpi (monocromática)
Discagem automática Sim

Recursos do fax Discagem rápida, Discagem em grupo, ECM, ID de chamadas, Rediscagem automática, Discagem de tom, Envio com atraso, Envio múltiplo, Rediscagem, Ajuste de 
fundo, Folha de rosto, Serviço de compilação, Início rápido, Pré-visualização, Recepção segura, Encaminhamento para fax/e-mail/SMB/FTP/Box, Linha dupla (Opc) etc.

Dimensões (L x P x A) 142 x 65 x 30 mm (5,6" x 2,6" x 1,2")
Peso 0,11 kg (0,23 lb)

Manuseio do papel M5360RX
Gramatura da mídia (cassete) 60–163 g/m2

Gramatura da mídia  
(bandeja multifuncional) 60–163 g/m2

Tipo de ADF RADF
Capacidade do alimentador automático de 
documentos 100 folhas

Capacidade de saída 500 folhas


