
DocuWide 3035
Thiết bị đa chức năng kỹ thuật số khổ A0
Đạt được hiệu quả từ sự đơn giản
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3035



DocuWide 3035 được trang bị một máy quét màu nhằm truyền đạt chính xác ý tưởng của các kỹ sư.*
Thiết bị đa chức năng kỹ thuật số nhỏ gọn này có khả năng cho ra bản in khổ A0, nhưng lại dễ dàng sử 
dụng, giàu tính năng và cho hiệu quả công việc như những thiết bị đa chức năng trong văn phòng.  

* Dòng tiêu chuẩn bao gồm một máy quét đơn sắc,  tùy chọn Color Board & Page Memory for IIT là bắt buộc cho chức năng quét màu.

Chức năng tiên tiến dễ tiếp cận hơn bao giờ hết

DocuWide 3035
• Sao chụp/ Quét/ In
• Xuất ra khổ giấy A0

Tiêu chuẩn:
2 trang mỗi phút
Với phần mềm gia tốc(Tùy chọn):
3 trang mỗi phút

• In liên tục: 99 tờ
• Chiều dài tối đa: 5 m (Giấy in văn bản 

thông thường)
• Chiều rộng tối đa: 914 mm (36 inches)
• Hệ thống cung cấp giấy: 2 cuộn giấy và 

khay tiếp giấy bằng tay
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Số hóa bản vẽ
•  Có thể tùy chọn chức năng quét màu.
•  Lưu tài liệu đã quét của bạn vào máy tính
•  Chức năng Multi Send (gửi nhiều địa chỉ) cho phép lưu và in 

các tập tin đồng thời. 

Năng suất
• Tốc độ sao chụp và in nhanh cho 3 trang A0 mỗi phút*
 * Với phần mềm gia tốc tùy chọn. Tốc độ đầu ra tiêu chuẩn là 2 tờ mỗi phút.

•  Quét tốc độ cao với 203,2 mm/s* đối với quét đơn sắc và 
67,6 mm/s* đối với quét màu

 * Khi quét với độ phân giải 300 dpi hoặc thấp hơn.

•  Hỗ trợ quét trong khi in

Chất lượng cao
•  Hình ảnh đầu vào và đầu ra chất lượng cao với 600 dpi x 

600 dpi

Khả năng vận hành
•  Thiết kế nhỏ gọn và giao diện quen thuộc cho phép sử dụng 

cùng với các thiết bị văn phòng đa chức năng
•  Màn hình màu cảm ứng 10,4 inch dễ quan sát, thân thiện với 

người dùng
•  Dễ dàng nạp giấy

Bảo mật
•  Chức năng In Bảo Mật để xuất ra các tài liệu mật
•  Chức năng In Cá Nhân để ngăn chặn rò rỉ thông tin
•  Có thể thiết lập mật khẩu cho những tài liệu quét từ màn hình 

thiết bị.
•  Hỗ trợ việc xác thực và giới hạn người dùng, bao gồm cả việc 

sử dụng thẻ IC.

Hỗ trợ chuẩn kết nối mới nhất
•  IIPv6 có sẵn
•  Ethernet 1000BASE-T có sẵn

Các tiêu chuẩn về môi trường, tiết kiệm 
năng lượng và an toàn.
•  Được thiết kế cho điện năng tiêu thụ thấp, giảm tiếng ồn và 

tính an toàn cao
•  Phù hợp với Luật về Thúc đẩy mua hàng xanh
•  Phù hợp với Chương trình Ngôi sao Năng lượng quốc tế 

• Số hoá bản vẽ màu khổ lớn
Với DocuWide 3035, bạn có thể tạo ra bản quét màu độ phân giải 
cao 600 dpi* đối với tài liệu kích thước lớn (khổ giấy A0) như các tài 
liệu thuyết trình, các bản thiết kế màu, và các bản vẽ được đánh dấu 
sự hiệu chỉnh hoặc hướng dẫn công trình. Bằng cách số hóa tài liệu 
của bạn và lưu giữ hồ sơ điện tử, bạn sẽ tạo ra một môi trường mà 
việc quản lý tài liệu được thực hiện hiệu quả hơn.
* Dòng tiêu chuẩn bao gồm một máy quét đơn sắc,  tùy chọn Color Board & Page Memory 
for IIT là bắt buộc cho chức năng quét màu. 

Sử dụng các đặc tính của máy quét màu để 
điều chỉnh mật độ màu
Tính năng điều chỉnh mật độ màu cho bạn sự linh hoạt để xác định 
các tùy chỉnh mong muốn cho bản quét của bạn như làm nổi bật 
chữ ký và con dấu, nhấn mạnh vào mật độ của các dấu hiệu màu đỏ, 
và bỏ qua những màu sắc cụ thể.
* Tùy chọn Color Board & Page Memory for IIT là bắt buộc. 

Năng suất cao
Với thời gian xuất một bản in/sao chụp đầu tiên nhanh hơn khoảng 
30% so với các thiết bị hiện có và tốc độ ba trang A0 trên mỗi phút 
cho cả sao chụp và in, DocuWide 3035 sẽ không để bạn chờ đợi 
ngay cả khi xuất ra các tài liệu có nhiều trang. Hơn thế nữa, năng 
suất của máy cao nhưng vẫn tiết kiệm điện năng và hoạt động yên 
tĩnh. 

So sánh thời gian cho ra bản in đầu tiên (FPOT)

DocuWide 3030

DocuWide 3035
Nhanh hơn 30% 

0 20 40 60 s

Bản copy không 
cần điều chỉnh

Chỉ nhấn mạnh màu đỏ
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Thiết kế nhỏ gọn và giao diện 
quen thuộc cho phép sử dụng 
cùng với các thiết bị văn phòng 
đa chức năng
DocuWide 3035 được thiết kế phù hợp với 
mọi văn phòng. Ngoài thiết kế nhỏ gọn và hoạt 
động yên tĩnh, nó còn có một giao diện quen 
thuộc tương tự như các thiết bị đa chức năng 
dành cho văn phòng.

Màn hình màu cảm ứng 
10,4 inch
Màn hình màu cảm ứng lớn giúp hiển thị rõ nét và 
thao tác trực quan, cung cấp một môi trường làm 
việc dễ hiểu cho bất kỳ người sử dụng nào. Bảng 
điều khiển có thể được nghiêng lên, nghiêng xuống, 
xoay trái và xoay phải.

Bộ nhớ công việc
Tính năng này cho phép bạn thiết lập và lưu 
trữ lên tới 40 công việc thường xuyên sử dụng 
với chức năng sao chụp và quét. 

Dễ dàng nạp giấy
DocuWide 3035 được trang bị tính năng tự động 
nạp giấy, cho phép cuộn giấy được cung cấp tự 
động và dễ dàng bằng cách định vị tại cạnh của 
giấy.
Khi một lệnh in được hoàn tất, máy sẽ tự động 
cắt giấy.
Dung lượng hai cuộn của DocuWide 3035 cho 
phép bạn cài đặt giấy với hai kích thước khác 
nhau và/ hoặc hai loại giấy khác nhau như giấy 
thường, giấy can và giấy phim cùng một lúc. 

Chế độ tự động cho việc sao 
chụp dễ dàng
Ở chế độ Tự động, DocuWide 3035 tự động 
lựa chọn loại giấy phù hợp nhất và tỷ lệ phóng 
to/thu nhỏ theo kích thước bản gốc cho việc 
sao chụp đơn giản và hiệu quả.
Chế độ thủ công cũng có sẵn cho phép bạn 
cấu hình các cài đặt mà bạn thích.

Auto mode

Dễ dàng thực hiện việc in tài 
liệu với loại giấy không được 
tải tự động.
Khi loại giấy có kích thước chỉ định đã  hết, hoặc 
nếu không có loại giấy có kích thước phù hợp 
được nạp trên thiết bị, bạn có thể tiếp tục in bằng 
cách tiếp giấy thủ công thay thế, để giảm thiểu sự 
gián đoạn công việc in ấn của bạn. Tiếp giấy thủ 
công cũng thuận tiện cho việc xuất ra các kích cỡ 
giấy mà không thường xuyên được sử dụng. 

Khả năng vận hành
Thân máy nhỏ gọn, nạp giấy phía trước,  
xuất ra phía trước và hoạt động thân thiện với người dùng 

Tùy chọn

Khay đỡ scan Khay đỡ in ấn (tùy chọn) Đèn báo hiệuHeavy Document Kit
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Nhấn Scan (dữ liệu được lưu 
vào máy tính)
Chuyển tài liệu đã quét vào máy tính thông qua 
mạng (giao thức SMB) có thể được xác định 
trên màn hình cảm ứng.

Số hóa nhanh chóng các tài 
liệu và bản vẽ tay
DocuWide 3035 cung cấp chức năng quét tốc 
độ cao, đối với quét đơn sắc là 203,2 mm/s1 
và scan màu là 67,6 mm/s2, giúp bạn rút ngắn 
thời gian làm việc ngay cả khi phải quét tài liệu 
cỡ lớn và cho phép bạn số hoá bản chính ví 
dụ như những tài liệu và bản vẽ tay với chất 
lượng hình ảnh cao một cách nhanh chóng.
1 Độ phân giải quét 300 dpi hoặc thấp hơn
2 Yêu cầu tùy chọn Color Board & Page Memory for IIT

Quét và in đồng thời
DocuWide 3035 cho phép bạn làm việc hiệu 
quả hơn bằng cách bắt đầu quét tài liệu tiếp 
theo mà không phải chờ cho đến khi lệnh in 
của bạn được hoàn thành.
* Yêu cầu tùy chọn Color Board & Page Memory for IIT. 

Lưu trữ vào Thư mục
Bạn có thể lưu những tài liệu đã quét vào thư 
mục của thiết bị và rồi nhập tài liệu đó vào máy 
tính nối mạng.

Phương thức nhập 
CentreWare Internet 
Services

Nhập vào bằng cách sử 
dụng một trình duyệt web

Ứng dụng tương thích 
TWAIN

Nhập vào từ một ứng dụng 
như DocuWorks

Folder Viewer 3
Nhập vào máy tính mà 
không cần sử dụng ứng 
dụng

Sử dụng DocuWorks để quản 
lý bản vẽ và tài liệu khác
Quản lý báo cáo hiệu quả ngay cả đối với bản 
vẽ lớn trên DocuWorks Desk. Bạn có thể dễ 
dàng quản lý và chia sẻ thông tin đã được tạo 
ra với những cài đặt ứng dụng văn phòng khác 
nhau. Với DocuWorks, bạn có thể xử lý những 
tài liệu điện tử giống như xử lý những trang 
giấy, mà không bị hạn chế bởi những định 
dạng tài liệu khác nhau.
* DocuWorks là phần mềm tùy chọn được bán riêng. 

Màn hình DocuWorks Desk  

Tạo bản sao màu với bộ 
phận chọn thêm Color Copy 
Assistant 
Sử dụng Color Copy Assistant*1, bạn có thể 
nhập dữ liệu  được quét màu*2 vào một máy 
tính được kết nối với thiết bị thông qua cổng 
USB và in ra bằng cách sử dụng một máy in 
phun màu, v.v ...
1 Tùy chọn
2 Color Board & Page Memory for IIT là bắt buộc để quét màu.

Màn hình Color Copy Assistant  

Quét
Quét nhanh tài liệu và bản vẽ tay ở độ phân giải tối ưu và lưu các dữ liệu bạn muốn 
lên mạng. 

Chức năng lưu và in tài liệu 
đồng thời (Multi Send). 
Chức năng này cho phép bạn đồng thời lưu tài 
liệu vào một máy tính kết nối mạng và in ra chỉ 
bằng cách quét một bản gốc. Hơn nữa, nếu 
các thiết bị hoặc máy in đa chức năng khác tồn 
tại trên cùng một lớp mạng, bạn cũng có thể 
lựa chọn những thiết bị này như thiết bị đầu ra 
tài liệu.
Điều này cho phép bạn thực hiện việc lựa chọn 
đầu ra với kích thước lớn trên các thiết bị khổ 
rộng, và kích thước nhỏ trên các thiết bị đa 
chức năng cho văn phòng. 

Scan

SMB

LPR

M
ulti S

end (G
ử

i nhiều nơi)

Scan
(to PC)

In khổ giấy 
A3/A4 

In khổ giấy 
A0/A1

TIFF
PDF
XDW
JPEG

PC

Thiết bị  
đa chức năng 

Máy in

Thiết bị  
đa chức năng
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Sao chụp/ In
Dễ dàng có được kết quả mong muốn. 

Đầu vào và đầu ra chất lượng 
cao với 600 × 600 dpi
Bạn có thể tạo các bản sao và bản in mô phỏng 
sắc nét những đường chéo, đường cong và 
đường thẳng mỏng cần thiết trong bản vẽ, trong 
khi vẫn duy trì ảnh bán sắc được yêu cầu trong 
các tài liệu kỹ thuật, bao gồm cả văn bản, hình 
ảnh và hình minh họa.

Chất lượng hình ảnh tối ưu cho 
từng bản gốc
Bạn có thể tạo những bản sao đẹp với những 
tài liệu có mật độ màu nền đã thay đổi, bao 
gồm cả bản thảo viết tay, bản vẽ, hình ảnh, 
bản kế hoạch, ảnh phim, và cắt-và-dán, sử 
dụng chất lượng hình ảnh tốt nhất phù hợp 
cho mỗi tài liệu. Ví dụ, khi tạo một bản sao của 
bản kế hoạch, bạn có thể loại bỏ các màu cơ 
bản nếu như nó gây khó chịu để cho ra một kết 
quả khiến bạn hài lòng hơn.

Sao chụp bản mẫu cho kết quả 
tốt nhất
Bạn có thể sao chụp một phần của bản gốc 
như một bản mẫu để xác định các thiết lập cho 
ra kết quả tốt nhất. Bất kỳ khu vực nào cũng 
có thể được quy định cụ thể như bản mẫu, và 
bạn có thể thay đổi các thiết lập, bao gồm cả tỷ 
lệ phóng to/thu nhỏ, mức độ của mật độ màu 
và kiểu ban đầu cho khu vực cụ thể.
* Tùy chọn Color Board & Page Memory for IIT là bắt buộc.

Bản gốc

Danh sách Mật độ 
copy bản mẫu

Copy từ Bộ nhớ để tạo ra những 
bản copy với những thiết lập khác 
nhau mà không cần tải lại
Bạn có thể in thêm những bản copy của tài liệu 
được copy mới nhất trong khi thay đổi những 
thiết lập mà không cần phải copy lại một lần 
nữa. 
* Tùy chọn Color Board & Page Memory for IIT là bắt buộc.

Tỷ lệ thu nhỏ/phóng to từ 25% 
đến 400%  
A4 đến A0, A0 đến A4, v.v…
Tỷ lệ thu nhỏ/phóng to khi sao chụp có thể 
được điều chỉnh tinh vi theo số gia 0,1%, và 
tỷ lệ thu nhỏ/phóng to theo chiều dọc và chiều 
ngang có thể được hiệu chỉnh độc lập.

3 chế độ cắt giấy cho giấy 
cuộn
Chế độ cắt có thể được chỉ định tùy theo ứng 
dụng, với một sự lựa chọn giữa cắt theo kích 
thước tiêu chuẩn, cắt đồng bộ để cắt giấy theo 
chiều dài của tài liệu, và cắt theo độ dài biến 
thiên để cắt giấy ở một chiều dài tùy ý*.
* Chiều dài tùy ý có thể được lựa chọn giữa 210 mm và 5.000 mm.

Hỗ trợ xuất Mac OS
Cho phép bạn in ra bản thiết kế, hình minh 
họa, tờ báo máy ảnh..v.v. với chất lượng cao.
* Tùy chọn Adobe PDF/PostScript Kit 3 là bắt buộc. Mac PPD 
hỗ trợ Mac OS X v10.5/10.6/10.7. 

In các tài liệu với định dạng khác 
nhau bằng BT-Plot Assistant
BT-Plot Assistant* là phần mềm cho phép bạn in 
nhiều tài liệu với các định dạng khác nhau cùng 
một lúc. Tính năng kéo-và-thả đơn giản cung cấp 
khả năng cho phép các tập tin được in mà không 
cần phải mở nhiều ứng dụng.
* Tùy chọn

Đầu ra

Kéo và thả

BT-PlotAssistant

PDF TIFF HP-GL JPEG

Kiểm tra tình trạng đầu ra bằng 
một trình duyệt web
Bạn có thể kiểm tra kích thước giấy cài đặt hoặc 
tình trạng công việc từ một trình duyệt web ở một 
máy tính trạm.

Màn hình CentreWare Internet Services 
6  



In ấn Bảo mật 
Tài liệu không được xem bởi bên thứ ba, tài 
liệu mật và các tài liệu nhạy cảm khác có thể 
được lưu trữ tạm thời và in ra bằng cách nhập 
mật khẩu.

In ấn Cá Nhân
Công việc in ấn có thể được lưu trữ trong thiết bị 
và in ra bởi người sử dụng sau khi xác thực.
* Yêu cầu kích hoạt chế độ Xác thực
* In ấn Cá nhân không thể được sử dụng kết hợp với In ấn 
Bảo Mật.

Tăng cường bảo mật với mã hóa, 
ghi đè, và xóa hàng loạt dữ liệu đã 
được lưu trữ trên đĩa cứng
Nguy cơ rò rỉ thông tin từ máy có thể được 
giảm thiểu bằng cách mã hóa hoặc ghi đè lên 
dữ liệu đã được lưu trữ trên đĩa cứng. Cũng có 
thể xóa hàng loạt dữ liệu đã được lưu trữ.

Tài liệu đã quét có thể được 
bảo vệ bằng mật khẩu trên 
thiết bị
Tài liệu đã quét được lưu theo định dạng 
DocuWorks hay PDF có thể được bảo vệ bằng 
cách thiết lập mật khẩu trên thiết bị.
Một khi được bảo vệ, bạn không thể mở được 
tập tin nếu không nhập mật khẩu, và việc in ấn và 
di chuyển tập tin có thể bị hạn chế.
* Để mở một tài liệu DocuWorks đã được mã hóa, cần phải có 
DocuWorks Viewer Light phiên bản 5.0 hoặc mới hơn.
Đối với tập tin PDF được mã hóa, cần phải mở bằng Adobe 
Acrobat 7.0 hoặc phiên bản mới hơn.

BẢO MẬT
Ngăn chặn rò rỉ thông tin.

Đầu ra

Lưu trữ việc in ấn

In

Lưu trữ từng 
người dùng xác 
thực

In ấn Bảo mật 

In ấn Cá Nhân

Không in nhưng 
được lưu trữ

Nhập mật khẩu

Có thể xác thực và hạn chế 
người dùng bằng thẻ IC với  
IC Card Reader*
Có thể ngăn chặn việc sử dụng trái phép hoặc 
truy cập bất hợp pháp vào thiết bị  thông qua 
việc sử dụng chức năng xác thực. Chỉ đơn 
giản bằng cách thêm tùy chọn IC Card Reader.
Hơn nữa, thông tin người dùng được quản lý 
bởi Active Directory® ở máy chủ có thể được 
dùng để xác thực người dùng trong quá trình 
sử dụng máy.
* Lựa chọn

IC Card Reader 
for MIFARE
Hỗ trợ   
MIFARE*1, FeliCa*2,
eLWISE*3, ELWISE*4

IC Card Reader  
for HID Prox
Hỗ trợ HID Prox

1 Không kết nối với loại thẻ IC được phát triển bởi NPX 

Semiconductors N.V. Có thể đọc UID của MIFARE 
2  Không kết nối với loại thẻ IC được phát triển bởi Sony  

Corporation
3 Không kết nối với loại thẻ IC được phát triển bởi NTT 

Communications Corporation. Có thể đọc .Com-ID của 
eLWISE. 
4 Không kết nối với loại thẻ IC được phát triển bởi NTT 

Laboratories. Có thể đọc loạt thẻ IDs phát hành bởi NTT Card 
Solution Corp.
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Miêu tả về sản phẩm trong tài liệu này, chi tiết kỹ thuật và/hoặc hình dạng sản phẩm có thể được thay đổi mà không 
cần thông báo trước do mục đích cải tiến. Xin lưu ý rằng màu sắc sản phẩm hiển thị khác so với màu sắc thực tế là 
kết quả phụ thuộc vào giấy và mực in. Tên công ty hoặc tên sản phẩm khác đã được đăng ký nhãn hiệu hay nhãn 
hiệu của mỗi công ty. 

Để sử dụng an toàn
Trước khi sử dụng sản phẩm, vui lòng đọc Hướng dẫn một cách cẩn thận để sử dụng đúng.
Sử dụng sản phẩm với một nguồn điện phù hợp và điện áp được hiển thị. Hãy chắc chắn rằng đã thiết lập nối 
đất.
Trong trường hợp bị lỗi hoặc chập mạch, có thể dẫn đến điện giật.

Cấm sao chép: Xin lưu ý rằng việc sao chép phát sinh như dưới đây bị pháp luật nghiêm cấm: 
Tiền giấy và tiền xu trong và ngoài nước, chứng khoán chính phủ đã phát hành, trái phiếu quốc gia và các chứng chỉ 
trái phiếu địa phương. 
Tem bưu chính và bưu thiếp chưa được sử dụng. Tem chứng nhận theo quy định của pháp luật. Việc sao chép các tác 
phẩm với mục đích quyền tác giả (tác phẩm văn học, tác phẩm âm nhạc, tranh vẽ, khắc, bản đồ, tác phẩm điện ảnh, 
nhiếp ảnh, ...) đều bị cấm trừ khi chúng được sao chép cá nhân, tại nhà hoặc trong phạm vi giới hạn theo quy định ở 
trên. Sản phẩm này được trang bị tính năng chống giả. Tính năng này không được dùng để ngăn chặn việc sao chép 
bất hợp pháp. Phải cẩn thận trong việc quản lý các thiết bị được sử dụng. 

Tháng 8/2012XEROX và khối cầu với thiết kế có các đường kết nối là tên thương mại hoặc thương hiệu đã được đăng ký của tập đoàn XEROX.

* Nếu phương tiện lưu trữ (đĩa cứng) của máy bị lỗi, tất cả dữ liệu của nó, bao gồm cả dữ liệu đã nhận, dữ liệu lưu 
trữ, và cấu hình đăng ký, có thể bị mất. Fuji Xerox sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ thiệt hại trực tiếp hoặc gián 
tiếp phát sinh từ hoặc gây ra bởi việc mất dữ liệu đó. 
* Việc sửa chữa những bộ phận hư hỏng sẽ còn được thực hiện ít nhất 7 năm sau khi sản phẩm không còn được 
sản xuất. 

DocuWide 3035
Mục Mô tả
Kiểu Console
Độ phân giải 600 x 600 dpi

Sao chụp liên tục / tốc độ in

A0: 2 tờ/phút, A1: 3 tờ/phút, A1 (chiều ngang): 4 tờ/phút, 
A2: 4 tờ/phút, A2 (chiều ngang): 5 tờ/phút, A3: 5 tờ/phút,  
A3 (chiều ngang): 7 tờ/phút, A4 (chiều ngang): 9 tờ/phút 
Khi phần mềm gia tốc tùy chọn được cài đặt
A0: 3 tờ/phút, A1: 4 tờ/phút, A1 (chiều ngang): 5 tờ/phút, 
A2: 5 tờ/phút, A2 (chiều ngang): 7 tờ/phút, A3: 7 tờ/phút,  
A3 (chiều ngang): 9 tờ/phút, A4 (chiều ngang): 11 tờ/phút
• Tốc độ có thể bị giảm do sự hiệu chỉnh chất lượng hình ảnh.
• Chất lượng in hay sao chụp có thể bị giảm do loại giấy.

Hệ thống cung cấp giấy 2 cuộn, cấp giấy thủ công

Dung lượng 
cấp giấy

Khay giấy 
cuộn

Cuộn giấy x 2
A0, A1, A2, A3, JIS B1, JIS B2, JIS B3, ISO B1, ISO B2, ISO B3, Special A0 
(880mm/860mm), Special A1 (620mm/625mm), Special A2 (440mm/435mm), 
Special A3 (310mm), 36", 34", 30", 24", 22", 18", 17", 15", 12", 11"
Rộng: 279.4 - 914.4 mm
Đường kính ngoài cuộn giấy: 185 mm hay ít hơn

Khay tay

A0, A1, A2, A3, A4, JIS B1, JIS B2, JIS B3, JIS B4, ISO B1, ISO B2, ISO B3, 
ISO B4, Special A0 (880mm/860mm), Special A1 (620mm/625mm), Special 
A2 (440mm/435mm), Special A3 (310mm), 36", 34", 30", 24", 22", 18", 17", 
15", 12", 11", 9", 8.5"
Rộng 210 - 914.4 mm
Dài: 210 - 2,000 mm

Hệ thống cắt giấy Cắt theo kích thước tiêu chuẩn, Cắt đồng bộ theo chiều dài tài liệu, cắt theo 
độ dài biến thiên

Loại giấy† Khay giấy cuộn Giấy thường : 60 - 110 g/m2, Giấy can : 90 - 112 g/m2, Phim nhựa : 75 - 100 um
Khay tay Giấy thường : 60 - 110 g/m2, Giấy can : 90 - 112 g/m2, Phim nhựa : 75 - 100 um

Xóa biên
Giấy cuộn

Khi đường kính bên ngoài cuộn giấy là 100 mm hay nhiều hơn: Cạnh đầu 
5 mm hoặc ít hơn, Cạnh đuôi 5 mm hoặc ít hơn, phải & trái 5 mm hoặc ít hơn 
Khi đường kính bên ngoài cuộn giấy là nhỏ hơn 100 mm: Cạnh đầu 8 mm 
hoặc ít hơn, Cạnh đuôi 8 mm hoặc ít hơn, phải & trái 5 mm hoặc ít hơn 

Giấy rời Cạnh đầu 5 mm hoặc ít hơn, Cạnh đuôi 5 mm hoặc ít hơn, phải & trái 5 mm 
hoặc ít hơn

Nguồn điện AC 220 - 240 V, -10 to 6%, 10A for both 50/60 Hz
Điện năng tiêu thụ Tối đa: 1.5kW, Chế độ nghỉ: 13W
Thời gian khởi động 135 giây hay ít hơn (khi nhiệt độ phòng ở 22ºC và độ ẩm là 55%)

Kích thước Rộng 1,410 x Sâu 710 x Cao 1,420 mm (Với màn hình điều khiển)
Rộng 1,310 x Sâu 710 x Cao 1,160 mm (Không có màn hình điều khiển)

Không gian sàn Cấu hình chuẩn: Rộng 1,310 x Sâu 710 mm
Khi khay chứa bản gốc được lắp: Rộng 1,310 x Sâu 1,510 mm

Trọng lượng 260 kg
• Trọng lượng không bao gồm mực và giấy.

† Khuyến khích sử dụng giấy được đề nghị bởi Fuji Xerox. Việc in ấn có thể không được thực hiện một cách chính 
xác tùy thuộc vào các điều kiện sử dụng.

Chức năng copy
Mục Mô tả
Hệ thống cuốn bản gốc Bản gốc di chuyển

Kích thước bản gốc Độ rộng tối đa 914.4 mm, Độ rộng tối thiểu 176 mm
Độ dài tối đa 15,000 mm, Độ dài tối thiểu 210 mm

Độ giày bản gốc Khi bản gốc ra phía trước (khi định hướng bản gốc gắn thêm) : 0.05 - 0.2 mm
Khi bản gốc ra phía sau: 0.05 - 5 mm† 

Loại bản gốc Ký tự & Đường kẻ, Hình & Ký tự, Printed Original, Photograph, Blueprint, 
Transparent, Uneven-Toned Background

Độ phân giải quét 600 × 600 dpi

Khổ giấy Giấy thường: Rộng: 210 - 914.4 mm, Dài: 210 - 5,000 mm
Giấy can/phim nhựa: Rộng: 210 - 914.4 mm, Dài: 210 - 2,500 mm

Sao chụp liên tục 99 tờ
Thời gian cho ra bản chụp 
đầu tiên 35 giây hoặc ít hơn (với bản gốc khổ A0, 100% sao chụp, cuộn 1)

Phóng to
Sự phóng to tương tự 1:1 +/- 0.4% (khi nhiệt độ phòng ở 22ºC và độ ẩm là 55%)
Tăng/giảm cài đặt trước1:0.250, 1:0.353, 1:0.500, 1:0.707, 1:1.414, 1:2.000
Tỷ lệ tăng giảm tự điều chỉnh1:0.250 - 1:4.000 (trong 0.1 % dung sai)

Dung lượng bộ nhớ Chuẩn: 1GB, Tối đa: 1.5GB (Khi bộ nhớ hệ thống mở rộng được gắn)

Chức năng nhận bản gốc/
bản sao

Sao chụp với khay tay, Sao chụp từ bộ nhớ (sao chụp mở rộng)††, Sao chụp 
ở chế độ ưu tiên chế độ tự động (tự động chọn hướng bản gốc, tự động 
chọn giấy, tự động phóng to) chế độ thủ công, tăng/giảm, chọn hệ thống cấp 
giấy, chế độ cắt giấy, loại bản gốc, sáng/tối, độ nét, độ tương phản, giảm độ 
đậm của hình nền lọc giới hạn, điều chỉnh mật độ màu††, độ rộng bản gốc, 
di chuyển hình ảnh, vị trí bắt đầu quét, xóa cạnh, hình phản chiếu, hình đảo, 
tốc độ quét, xoay hình, theo thứ tự(không chia theo bộ/chia bộ), mép trên & 
dưới, sao chụp mẫu††

† Có thể scan một bản gốc cứng và nhẵn (bảng styrene, giấy dày) có độ dày vượt quá 0,2 mm, lên đến 1 mm. 
Bản gốc cứng và nhẵn phải được hỗ trợ bằng tay trong khi scan. Tuy nhiên, việc chuyển tài liệu và chất lượng hình 
ảnh đầu ra nằm ngoài sự bảo đảm.
Khi scan một bản gốc dày có độ dày nằm trong khoảng từ 1 đến 5 mm, tùy chọn Heavy Document KIT được yêu cầu.
†† Tùy chọn Color Board & Page Memory for IIT là bắt buộc 

Chức năng In ấn
Mục Mô tả
Kích thước giấy in Tương tự như Sao chụp
In liên tục 99 tờ
Thời gian cho ra bản in đầu tiên 40 giây hay ít hơn (với bản gốc khổ A0, 1.28 MB dữ liệu, cuộn 1)

Dung sai phóng to/thu nhỏ 100 +/- 0.4 % (Không bao gồm khổ lớn hơn A0)
(khi nhiệt độ phòng ở 22ºC và độ ẩm là 55%)

Ngôn ngữ in Tùy chọn: Adobe® PostScript® 3TM

Giao thức hỗ trợ TCP/IP (LPR, FTP)

Hệ điều hành hỗ trợ†† †††

Microsoft® Windows® XP
Microsoft® Windows Server® 2003
Microsoft® Windows Vista®

Microsoft® Windows Server® 2008
Microsoft® Windows® 7
Microsoft® Windows® XP x64 Edition
Microsoft® Windows Server® 2003 x64 Editions
Microsoft® Windows Vista® 64 bit
Microsoft® Windows Server® 2008 (x64)
Microsoft® Windows Server® 2008 R2 (x64)
Microsoft® Windows® 7 64 bit
Mac OS® X v10.5 Leopard
Mac OS® X v10.6 Snow Leopard
Mac OS® X v10.7 Lion

Định dạng tập tin
HP-GL series : HP-GL, HP-GL/2, HP-RTL (Compliant with HP Designjet 
1050c)
VERSATEC series : VRF, VCGL, FX-MMR
Others : TIFF, JFIF (JPEG), CALS, CGM†, Adobe® PostScript® 3TM†, PDF†

Kết nối Ethernet (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
† Tùy chọn 
†† Đối với những hệ điều hành mới nhất được hỗ trợ, vui lòng truy cập vào trang chủ của Fuji Xerox.
††† Khi in từ Hệ điều hành Mac, phải cài đặt tùy chọn PDF/Adobe PostScript 3 kit trên máy. 

Chức năng scan
Mục Mô tả

Kiểu Chuẩn Quét đơn sắc
Tùy chọn Quét màu

Kích thước quét Rộng 176 - 914.4 mm, Dài 210 - 15,000 mm
Độ phân giải quét 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi, 150 x 150 dpi
Scanning Halftone Màu đa sắc†, 256 levels of grey†, Đen trắng (binary), pseudo grey scale (binary)

Chế độ quét Ký tự & Đường kẻ, Hình & Ký tự, Printed Original, Photograph, Blueprint, 
Transparent, Uneven-Toned Background

Tốc độ quét 
bản gốc

Màu đa sắc Tốc độ trung bình- 67.6 mm/giây (với độ phân giải 300 dpi hoặc thấp hơn),
Tốc độ siêu chậm - 33.8 mm/giây (với độ phân giải 400 dpi cao hơn)

Màu đơn sắc Tốc độ siêu nhanh - 203.2 mm/giây (với độ phân giải 300 dpi or thấp hơn),
Tốc độ cao - 101.6 mm/giây, Tốc độ thấp 50.8 mm/giây

Định dạng 
bản quét

Định dạng 
truyền TIFF, PDF, DocuWorks, JPEG

Phương thức 
nén MMR (quét đơn sắc), JPEG (quét thang xám và màu)

Scan to 
Folder

Kết nối Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
Giao thức hỗ trợ TCP/IP, HTTP
Driver Network Scanner Utility 3

Hệ điều hành 
hỗ trợ††

Microsoft® Windows® XP
Microsoft® Windows Server® 2003
Microsoft® Windows Vista®

Microsoft® Windows Server® 2008
Microsoft® Windows® 7
Microsoft® Windows® XP x64 Edition
Microsoft® Windows Server® 2003 x64 Editions
Microsoft® Windows Vista® 64 bit
Microsoft® Windows Server® 2008 (x64)
Microsoft® Windows Server® 2008 R2 (x64)
Microsoft® Windows® 7 64 bit

Scan to PC

Kết nối Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
Giao thức hỗ trợ TCP/IP SMB

Hệ điều hành 
hỗ trợ

Microsoft® Windows® XP
Microsoft® Windows Server® 2003
Microsoft® Windows Vista®

Microsoft® Windows Server® 2008
Microsoft® Windows® 7

Truyền dữ 
liệu

Kết nối Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
Giao thức hỗ trợ TCP/IP LPR

Direct Scan Kết nối USB 2.0
† Tùy chọn Color Board & Page Memory for IIT là bắt buộc.
†† Đối với những hệ điều hành mới nhất được hỗ trợ, vui lòng truy cập vào trang chủ của Fuji Xerox.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ:

Chi nhánh Hà Nội
Tầng 14, Tòa nhà VCCI
9 Đào Duy Anh, Q. Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 38 241 063
Fax: (84-4) 38 241 113

Chi nhánh Hải Phòng
Tầng 4, Tòa nhà Harbour View
12 Trần Phú, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng 
Điện thoại: (84-31) 3859 236
Fax: (84-31) 3859 239

Công ty TNHH Fuji Xerox Việt Nam 
Tầng 12, Tòa nhà Vincom 
72 Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP HCM
Điện thoại: (84-8) 38 290 038
Fax: (84-8) 38 290 032

http://www.fujixerox.com.vn

Chi nhánh Đà Nẵng
Tầng 5, Tòa nhà VP Indochina Riverside
74 Bạch Đằng, Q. Hải Châu, Đà Nẵng
Điện thoại: (84-511) 3892 896
Fax: (84-511) 3892 895


