
představte si 
nejreálnější 
zobrazení

Co je to 
Dynamický 
kontrast? 
Mimořádně kvalitní panely LCD 
Samsung s vyšším poměrem kon-
trastu viditelně poskytují ještě bohatší 
a jemnější barevné detaily. Dynami-
cký kontrast  je používán jako nástroj 
ke splnění specifi ckých charakteristik 
pohybujícího se obrazu. Čip navržený 
speciálně pro práci s dynamickým 
kontrastem zpracovává videosignály 
přenášené z pohybujících se obrázků. 
Automaticky potom nastavuje co možno 
nejlepší kontrastní poměr podle poměru 
nejsvětlejších a nejtmavších částí obra-
zovky. Tzn. že u tmavších obrázků je 
intenzita zadního prosvětlení snížena 
ke zdůraznění tmavších částí obrazu, 
což má za následek sytější tmavé barvy. 
U obrázků se světlejšími částmi je in-
tenzita zadního prosvětlení automaticky 
zvýšena za účelem dosažení jasnějšího 
svěžího obrazu. Díky tomu LCD moni-
tor Samsung nabízí dynamický a svěží 
obraz s maximálním kontrastním po-
měrem 3000:1. 

představte si 
technologii
NO-NOIS™

Barevná laserová tiskár-
na Samsung CLP-300 má
provozní hladinu hluč-
nosti jen 48 dB, tudíž 
je tak tichá, že si jejího 
provozu ani nevšimnete. 

Převratný bezhlučný systém optického
zobrazování fi rmy Samsung (NO-NOIS™) 
umožňuje nové řadě tiskáren CLP-300 
pracovat bez nadměrného mechanické-
ho hluku a vibrací.
 

Další inovací v barevném tisku je jed-
noduchost výměny tonerů. Díky použití 
tzv. válečkových tonerů zvládne výměnu 
bez problému naprosto každý.

bez aplikace 
dynamického kontrastu

s aplikací 
dynamického kontrastu
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Samsung NO-NOIS™ 
- tichá technologie 
bez vibrací

> viditelná plocha: 19” širokoúhlá 
> maximální rozlišení: 1440 x 900 
> doba odezvy: 5 ms 
> integrovaný TV tuner
> kontrastní poměr: 1000:1 
> viditelné úhly: 160˚/160˚  
> počet barev: 16,7 mil. 
> záruka 3 roky

Chci LCD TV monitor s širokoúhlým 
displejem

Samsung SyncMaster 
932MW

LCD monitory Laserové tiskárny Multifunkcní tiskárny

Leták je  p la tný od 10. 9.  do 14. 10. 2007. Uvedené ceny jsou or ientačn í  koncové ceny bez DPH včetně recyk lačn ích pop la tků a pop la tků za autorská práva. 
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Chci nejlevnější barevnou laserovou 
tiskárnu na trhu
> vysoká rychlost tisku až 16 stran A4/min. černobíle
> vysoká kvalita barevného tisku s rychlostí tisku  4 strany A4/min.
> efektivní výstup až 2 400 x 600 dpi
> okamžitá kontrola stavu tiskárny
> zásobník na 150 listů
> potisk speciálních médií
> pouze 48dB, nejtišší tiskárna ve své třídě
> záruka 2 roky

Samsung

CLP-300

> viditelná plocha: 21,6”
> maximální rozlišení: 1 680 x 1 050
> doba odezvy: 5 ms 
> jas: 300 cd/m2 
> kontrastní poměr: DC 3000:1
> viditelné úhly: 170°/160°
> počet barev: 16,7 mil.
> záruka 3 roky

Samsung SyncMaster 
223BW

> viditelná plocha: 19” širokoúhlá 
> maximální rozlišení: 1 440 x 900 
> kontrastní poměr: 700:1 
> jas: 250 cd/m2 
> doba odezvy: 5 ms 
> viditelné úhly: 160˚/160˚  
> počet barev: 16,2 mil. 
> záruka 3 roky

Chci kvalitní širokoúhlý monitor 
s integrovanými reproduktory

Samsung SyncMaster 
920LM

Chci veliký širokoúhlý monitor s moderním designem

Samsung

SCX-4200

9 032,- s DPH

7 590,- TIP

5 700,- s DPH

4 790,- NEJLEVNĚJŠÍ

Samsung

ML-2010PR

Chci černobílou laserovou tiskárnu
s ekonomickým provozem

> rychlost tisku až 18 stran A4/min.
> rozšířené možnosti digitálního kopírování
> volba až 99 kopií originálu
> 25 - 400 % zvětšení
> víceúčelový zásobník na 250 listů
> zatížení až 4 000 strany měsíčně
> záruka 2 roky

Chci nejmenší a nejšikovnější multifunkční 
zařízení za dobrou cenu

4 391,- s DPH

3 690,-
0,60 Kč

náklady
na  ČB tisk

1 str. A4

10 341,- s DPH

8 690,-
MODERNÍ
DESIGN

> rychlost tisku až 20 stran A4/min.
> malé rozměry pro úsporu pracovní plochy
> kompatibilní s Linuxem a Windows
> pohodlný víceúčelový zásobník na 150 listů
> potisk speciálních médií
> tlačítko 40% úspory
> USB 2.0 a paralelní
 rozhraní
> záruka 2 roky

2 247,- s DPH

1 888,-
0,62 Kč

náklady
na  ČB tisk

1 str. A4

6 771,- s DPH

5 690,- NOVINKA



>  kapacita: 500 GB
>  rozhraní: SATA 3.0 Gb/s
>  vyrovnávací paměť: 16 MB
>  technologie: NoiseGuardTM, 
 SilentSeekTM, ImpacGuardTM
>  záruka 3 roky

Samsung SpinPoint 
HD 501LJ

Chci velmi tichý pevný disk s velkou kapacitou

> vysoká rychlost tisku až 16 stran A4/min. černobíle
> vysoká kvalita barevného tisku s rychlostí tisku 
 4 strany A4/min.
> efektivní výstup až 2 400 x 600 dpi
> okamžitá kontrola stavu tiskárny
> zásobník na 150 listů
> potisk speciálních médií
> pouze 49dB
> záruka 2 roky

Chci nejmenší barevnou laserovou multifunkční 
tiskárnu na světě

Samsung 
CLX-2160

Veškeré názvy značek a produktů jsou ochranné nebo registrované ochranné známky příslušných fi rem. Technické informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez přechozího upozornění. Za tiskové chyby společnost Samsung neručí a fotografi e mohou být pouze ilustrační. Uvedené ceny 
jsou orientační koncové bez DPH včetně recyklačních poplatků a poplatků za autorská práva.  

Samsung

ML-2571N

> vysoká rychlost tisku až 24 stran A4/min.
> rozlišení až 1 200 x 1 200 dpi
> víceúčelový zásobník na 250 listů
> úspora toneru 40%
> rozhraní USB 2.0, paralelní, 10/100 MB
> Standardní 10/100Base TX síťové rozhraní
> záruka 2 roky

Chci levnou laserovou tiskárnu se síťovou kartou

Multifunkce s chytrými kopírovacími a skenovacími funkcemi

Monitory s širokým barevným Gamutem

3 320,- s DPH

2 790,- VÝKONNÝ

Chci rychlou a kvalitní DVD vypalovačku

> rozhraní SATA (1,5GB/s)
> technologie WriteMaster®

> optimalizovaný algoritmus pro
 nejvyšší rychlost až 20x u DVD médií
> paměť bufferu 2 MB
> podporované formáty: DVD-RAM, 
 DVD±R, DVD±R DL, DVD±RW, 
 CD±R, CD±RW...

Samsung Super-WriteMaster™

SH-S203B

> vysoká rychlost tisku až 20 stran A4/min.
> volba až 99 kopií originálu
> měřítko zvětšení 25 - 400 %
> tlačítko Favorite Copy - rozšířené možnosti kopírování
> barevný skener
> automatický podavač
> 10 tlačítek přímé volby
> záruka 2 roky

Chci laserovou multifunkci s faxem, automatickým
podavačem a rozšířenými funkcemi kopírky

Samsung

SCX-4521F

912,- s DPH

766,-
RYCHLÁ

VYPALOVAČKA

> viditelná plocha: 19” 
> maximální rozlišení: 1280 x 1024 
> kontrastní poměr: DC 2000:1
> jas: 250 cd/m2 
> doba odezvy: 2 ms 
> viditelné úhly: 160˚/160˚  
> počet barev: 16,2 mil. 
> záruka 3 roky

Chci první monitor na světě 
s barevným gamutem 97%

Samsung SyncMaster 
931C

> viditelná plocha: 22” širokoúhlá
> maximální rozlišení: 1 680 x 1 050 
> doba odezvy: 2 ms 
> jas: 300 cd/m2 
> kontrast: DC 3000:1 
> viditelné úhly: 160˚/160˚  
> počet barev: 16,7 mil. 
> záruka 3 roky

Chci velký široúhlý monitor s excelentním 
zobrazením a gamutem 97%

Samsung SyncMaster 
226CW

> viditelná plocha: 19” širokoúhlá
> maximální rozlišení: 1440 x 900
> kontrastní poměr: DC 1600:1 
> čas odezvy: 2 ms
> viditelné úhly: 170˚/160˚  
> počet barev: 16,2 mil.
> záruka 3 roky

Chci monitor s vynikajícím obrazem 
a širokoúhlým displejem

Samsung SyncMaster 
931CW

ychlololl st tisku ku až až ž ž 24 24 2424 strstrstran an anan A4/A4 min.
až 1 211 21 00 00000 x 1xx 1x 1 2020020200 d0000 d0 dpipi
ový zásobník na 2a 2a 22250 50 505050 lislll tů
oneru 40%
USB 2.0, paralelní, 10/100 MB

dní 10/100Base TX síťové rozhraní
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představte si 
nejreálnější 
zobrazení

Monitory Samsung SyncMaster 931C ,
931CW a 226CW jako první monitory 
na světě dokáží pomocí technologie 
CCFL zobrazit až 97 % barevného 
gamutu, tedy až 97 % všech lidským 
okem rozlišitelných barev standardu 
NTSC (viz. obrázek „podkovy“ – gamutu 
lidského vidění). 

Průměrný gamut klasických LCD 
panelů je jen kolem 82 %. V procen-
tech se nejedná o velký rozdíl, ale ve 
výsledném zobrazení barev je rozdíl 
zřetelný. Celkový obraz se tedy stává 
přirozenějším. Díky špičkovým tech-
nologiím Samsung zobrazíte i ty odstíny 
zelené a červené, které běžný LCD 
monitor není schopen zobrazit. Rozdíl
je patrný na níže uvedených ilustračních 
fotografi ích.

NTSC 100%

CCFL 97% (GAMUT) - Samsung 931C
CCFL 82% - Běžné LCD  monitory
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9 746,- s DPH

8 675,- s DPH 8 318,- s DPH 11 769,- s DPH

6 176,- s DPH 4 748,- s DPH

8 190,-

7 290,- 6 990,- 9 890,-

5 190,- 3 990,-NEJLEVNĚJŠÍ

GAMUT 97% GAMUT 92% GAMUT 97%

0,60 Kč
náklady

na  ČB tisk
1 str. A4

0,62 Kč
náklady

na  ČB tisk
1 str. A4

Váš prodejce:


