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Koppla ihop och skriv ut: Samsung
lanserar laserskrivare för surfplattor och
mobiler
Skriv ut direkt från mobiler och surfplattor med Samsungs laserskrivare ML2165W. Tekniken heter wifi-direct där varken appar, trådlöst nätverk eller
drivrutiner behövs för att koppla ihop enheterna. I sitt lilla format är ML2165W det perfekta tillbehöret för såväl mobiler, surfplattor som datorer.

Vi är många som använder mobilen och surfplattan på samma sätt som vi
gjorde med datorn för bara något år sedan. I mobilen och surfplattan har vi
idag digitala dokument som biljetter, bokningsbekräftelser, läxuppgifter eller

annan viktig information, som ibland behöver skrivas ut. För surfplattor och
mobiler har det tidigare varit krångligt att koppla till en skrivare. Samsung
har tagit sig an utmaningen och lanserar nu den användarvänliga
laserskrivaren ML-2165W.

Enkelt att koppla ihop
Samsungs ML-2165W är Samsungs första laserskrivare med den nya
anslutningsstandarden wifi-direct. Det innebär att alla mobiler och surfplattor
med stöd för wifi-direct kan anslutas till ML-2165W utan att man behöver gå
via appar, det trådlösa nätverket eller bluetooth. Med wifi-direct krävs heller
inga drivrutiner för att enheterna ska kunna ”prata” med varandra. Av
Samsungs mobiler och surfplattor stödjer idag Galaxy S2, Galaxy Note, Galaxy
Tab 8.9 och Galaxy Tab 10.1 wifi-direct (för Samsungs surfplattor kan det
krävas en uppgradering av mjukvaran till Android 3.2, vilken finns gratis på
Samsungs hemsida). Läs mer om wifi-direct på www.wi-fi.org.

Även för datorer
Men självklart är ML-2165W även en utmärkt skrivare för både stationära och
bärbara datorer, och eftersom den är trådlös behövs inga kablar för att
ansluta. ML-2165W är en av marknadens minsta laserskrivare och är knappt
större än ett A4-papper, så den får lätt plats på samma skrivbord som datorn.
Prestandan är hela 20 svartvita A4-utskrifter i minuten och nivån på
utskriftsljudet är på endast 50 decibel.

Fakta: Samsung ML-2165W är en laserskrivare för svartvita utskrifter i A4.
Skriver ut 20 A4-papper i minuten med upplösningen 1200x1200 dpi med
under 50 decibel i arbetsljud. Startar upp från viloläge till utskrift på mindre
än nio sekunder. Inbyggt minne om åtta megabyte. Kassetten klarar 150
stycken 80-grampapper. Måtten är 380x267x228 millimeter och vikten under
fem kilo. Är i butik under februari till det rekommenderade återförsäljarpriset
900 kronor.
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Samsung Electronics Co Ltd, Korea, är en ledande producent av tv,
minneschips, mobiltelefoner och bildskärmspaneler med 190 500 anställda i
68 länder inom nio oberoende affärsområden. Den konsoliderade
försäljningen uppgick under 2010 till 135,8 miljarder dollar. Samsung
Electronics Nordic AB omsatte under 2010 9,6 miljarder kronor. Sedan 1992
har företaget vuxit snabbt, har i dag 330 medarbetare och erbjuder det
senaste inom mobiler, ljud och bild, IT-produkter och vitvaror.

Samsung Electronics Co., Ltd. inspirerar världen och formar framtiden med
innovativa idéer och teknologier. Samsung omdefinierar världen för tv,
smartphones, wearables, tablets, vitvaror, nätverkssystem, minne, halvledare
samt LED-lösningar. För att upptäcka mer besök det officiella nyhetsrummet
http://news.samsung.com.
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