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Smart Work Gateway là một phương pháp làm việc mới.
Ứng dụng này sẽ thay đổi cách bạn quản lý nơi làm việc, đồng thời cho phép bạn hình dung lại về 
hoạt động công việc cũng như đơn giản hóa thao tác giao tiếp, thiết lập một tiêu chuẩn mới về tính 
khả dụng.
Với Smart Work Gateway, bạn có thể tăng cường tính linh hoạt, loại bỏ các rào cản và tự do sắp xếp 
công việc theo cách mình mong muốn. Thay đổi cách bạn đặt trình cắm, đăng nhập và kết nối với 
nơi làm việc ở bất kỳ nơi nào. Tiết kiệm thời gian, năng suất hoạt động cao và cho phép bạn dành 
thời gian cho những công việc quan trọng hơn. Đóng một vai trò quan trọng trong thế giới ngày nay, 
Smart Work Gateway cho phép bạn đạt được những ưu thế kể trên mà vẫn tuân thủ với các quy 
định và quy tắc bảo mật. Nói một cách đơn giản, đây là một biện pháp tiếp cận nhân viên và khách 
hàng trung tâm giúp thay đổi hoàn toàn môi trường làm việc của bạn.

*  Smart Work Gateway là một khái niệm mới của Fuji Xerox chuyên dùng để hỗ trợ phong cách làm việc đa dạng, cho phép nhà kinh 
doanh tận dụng tối đa khả năng của họ.
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Pi!

Smart WelcomEyes 
(Cảm biến nhận diện thông minh)
Một máy ảnh được trang bị trên thiết bị đa chức năng sẽ giúp 
phát hiện người dùng và tự động khôi phục thiết bị từ chế độ 
nghỉ. Ngay cả khi thiết bị luôn trong chế độ nghỉ để tiết kiệm năng 
lượng thì vẫn có thể sử dụng ngay lập tức mà không ảnh hưởng 
gì đến sự tiện lợi của người dùng.

Xác thực dễ dàng 
với thẻ IC.

Ngay cả khi thiết bị đang bị người khác 
sử dụng, bạn vẫn có thể in tài liệu ra từ 
bất kỳ thiết bị khác còn trống mà không 
cần tốn thời gian đợi.

Liên kết xác thực không cần máy chủ
Nếu thông tin người dùng đã được đăng ký trên một thiết bị đa 
chức năng, thông tin đó sẽ được tự động chia sẻ đến các thiết 
bị khác và cho phép xác thực người dùng từ bất kỳ thiết bị nào. 
Người dùng chỉ cần đăng ký bằng cách quẹt thẻ IC, giúp giảm 
khối lượng công việc cho nhà quản lý.
*Tùy chọn. Cần phải gắn riêng thiết bị đọc thẻ IC.

Easy UI Solution 2
Sau khi đã xác thực, thiết bị sẽ hiển 
thị một màn hình riêng cho từng người 
dùng trên bảng điều khiển. Người 
dùng có thể tùy chỉnh các nút thường 
xuyên sử dụng chẳng hạn như quét, 
sao chụp hay quét vào thư mục để 
thao tác được nhanh hơn.
Ghi chú:  Cần cài đặt thêm phần mềm 

Easy UI Solution 2.

Smart WelcomEyes Advance 2
Thiết bị có thể nhận diện khuôn mặt khi 
được cài đặt máy ảnh nhận diện khuôn 
mặt "Smart WelcomEyes Advance 2". 
Với chức năng này, thiết bị có thể xác 
thực người dùng mà không cần thẻ IC 
và hiển thị màn hình thao tác riêng cho 
từng người dùng.
*  Tùy chọn. Cần phải kích hoạt chế độ xác 

thực trên thiết bị.

Thiết bị nhận diện người dùng Xác thực nhanh chóng

Tại văn phòng

Nhận diện khuôn mặt Hiển thị màn hình thao tác 
riêng cho mỗi người dùng.

Smart Work Gateway
Thúc đẩy sự liên kết trong công việc một các trơn tru mà không cần phải làm gián đoạn 
công việc hay dòng suy nghĩ của người dùng.

Thiết bị đa chức năng sẽ nhận 
diện người dùng và khôi phục khỏi 
chế độ nghỉ khi người dùng tiếp 
cận thiết bị.
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Không cần phải mang vác tài liệu nặng 
nề đến buổi họp nữa. Chỉ cần in ra tại 
thiết bị nằm gần phòng họp nhất.

Hiển thị lượng sử dụng thực 
tế của mỗi cá nhân trên thiết 
bị đa chức năng.
Giúp nắm được chi phí sử 
dụng thông thường.

Server-less On-demand Print*
Ngay cả khi thiết bị bạn ưu tiên lựa chọn đang bị người khác sử 
dụng, bạn vẫn có thể in lệnh in của mình ra từ một máy khác. Hoàn 
toàn không cần dùng một máy chủ chuyên dụng để sử dụng chức 
năng này và cũng không cần phải xác thực mới in được lệnh in.
*Tùy chọn

Device Log Service (Dịch vụ ghi nhận nhật ký sử dụng)*
Có thể tự động tổng hợp thống kê 
lượng sử dụng của thiết bị trong công 
ty. Từ đó bạn có thể hình dung được 
lượng sử dụng thực tế để nâng cao 
nhận thức tiết kiệm trong công ty và 
thúc đẩy việc làm giảm Tổng chi phí 
sử dụng.
*  Dịch vụ đám mây do Fuji Xerox cung cấp. 

Cần phải ký hợp đồng riêng cho dịch vụ 
này.

[Nhiều công dụng hữu ích] 
-  Tránh được việc tập trung hết mọi lệnh in vào duy nhất một thiết 
bị trong mạng, tối ưu hóa việc sử dụng thiết bị và giảm lượng 
thiết bị trong văn phòng.

-  Nếu chỉ thị in có sai sót, bạn có thể xóa hoặc chỉnh sửa ngay 
trên bảng điều khiển, làm giảm bớt các bản in không dùng 
được.

-  Chỉ có thể in sau khi thao tác trên bảng điều khiển của thiết bị, 
tránh để quên bản in và bảo mật cho tài liệu.

In từ bất kỳ thiết bị nào Hình dung được tình trạng sử dụng

Trên đường đi

Quản lý thiết bị không cần máy chủ
Có thể sử dụng nhiều thiết bị đa chức năng một cách hiệu quả mà 
không cần xây dựng một máy chủ chuyên dùng, giúp nâng cao ý 
thức tiết kiệm. Nâng cao hiệu quả công việc mà không mang lại 
gánh nặng cho bất kỳ người lao động nào, kể cả nhà quản trị. Việc 
thúc đẩy một hệ thống như vậy chính là thế mạnh của Fuji Xerox.

Màn hình xác thực tình hình 
sử dụng trên thiết bị
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Smart Work Gateway
Giao tiếp với đối tượng mong muốn vào bất kỳ lúc nào, ở bất kỳ nơi đâu với bất kỳ nội 
dung nào.

Working Folder
Tài liệu fax đến sẽ được tự động tải lên dịch vụ đám mây 
"WorkingFolder" do Fuji Xerox cung cấp. Một email thông báo sẽ 
được gửi đến tablet hoặc smartphone và bạn sẽ có thể kiểm tra 
nội dung ngay cả trên đường đi.
Ghi chú:  Dịch vụ đám mây do Fuji Xerox cung cấp. Cần phải ký hợp đồng 

riêng cho dịch vụ này.

[Bảo mật mạnh mẽ] 
Nếu bạn tải một tài liệu lên Working Folder chẳng hạn như các đề 
xuất hoặc catalog mới nhất, bạn hoàn toàn có thể tải chúng về, 
tham khảo và tải lên lại ngay cả khi đang trên đường đi hoặc khi 
đang ở tại công ty khách hàng.

Thông báo fax đến bằng email.
Bạn hoàn toàn có thể xác nhận 
nội dung trên thiết bị di động, 
do đó không cần phải quay trở 
về văn phòng.

Trong quá trình thương thảo 
công việc, bạn có thể tải tài 
liệu về các thiết bị chẳng 
hạn như ipad từ dịch vụ 
đám mây.

Có thể in ra 
nếu cần.

Nếu bạn nhận được fax mới khi đang ở 
ngoài, thiết bị sẽ tự động tải dữ liệu lên dịch 
vụ đám mây. 

Cloud On-Demand Print
Trong trường hợp bạn cần in gấp khi đang đi công tác hoặc 
không có mặt tại văn phòng, chỉ cần nhập ID và mật khẩu vào 
thiết bị đa chức năng hoặc nhập một mã gồm 7 ký tự nếu là 
người dùng vãng lai là có thể in một cách nhanh chóng mà không 
cần phải thiết lập trình điều khiển in hay thiết lập mạng.
Ghi chú:  Dịch vụ đám mây do Fuji Xerox cung cấp. Cần phải ký hợp đồng 

riêng cho dịch vụ này.

Print Utility
Print Utility là một ứng dụng dùng để in ấn/quét dành cho các 
thiết bị di động chạy trên hệ điều hành iOS hay Android™. Với 
khả năng hỗ trợ NFC (Near Field Communication), bạn chỉ cần 
đặt nhẹ điện thoại lên đầu đọc thẻ là đã có thể in hoặc quét trên 
thiết bị đa chức năng.
Ghi chú:  Cần có đầu đọc thẻ IC.

Tận dụng tối đa thông tin ngay 
khi không có mặt tại văn phòng

In thông qua dịch vụ đám mây

Trên đường đi
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Ngay cả trong tình huống cần họp 
đột xuất, bạn vẫn có thể in trực tiếp 
các ảnh chụp để nghiên cứu thị 
trường trên điện thoại ngay tại công 
ty khách hàng.

Và sau khi quay trở lại văn phòng, bạn 
hoàn toàn có thể lưu lại các báo cáo hay 
biên lai chỉ bằng một nút quét.
Đảm bảo quản lý công việc hàng ngày.

Wi-Fi Direct®*
Ngay cả khi thiết bị di động cá nhân hoặc thiết bị của khách 
không thể sử dụng được mạng nội bộ, thiết bị này vẫn có thể kết 
nối trực tiếp với thiết bị đa chức năng thông qua bộ chuyển đổi 
mạng LAN không dây để in ấn tài liệu.
*  Tùy chọn

Cổng kết nối phụ
Thiết bị được trang bị 2 cổng Ethernet. Ngay cả khi đường kết 
nối được phân chia ra phục vụ cho nhiều mục đích như dùng cho 
mạng LAN nội bộ, dùng cho khách, dùng kết nối vào hệ thống 
chính hoặc dùng cho công việc, hay đặt trường hợp nhiều công 
ty cùng dùng chung một văn phòng làm việc thì bạn vẫn có thể 
đảm bảo bảo mật cho tài liệu bằng cách in trên đường mạng 
riêng biệt.
Ghi chú:  Tùy chọn.
Ghi chú:   Chỉ có chức năng in. Chỉ hỗ trợ giao thức TCP/IP (lpd, Port 

9100).

Scan Delivery (Phân phát công việc quét)*
Chỉ cần chọn một nút tài liệu cố định trên bảng điều khiển của 
thiết bị đa chức năng, bạn có thể quét và lưu tài liệu theo định 
dạng tập tin hoặc địa điểm lưu đã được thiết lập trước. Ngoài ra 
có thể tạo sẵn tên tập tin trên máy tính với chuỗi ký tự tùy ý kèm 
theo các thuộc tin khác như loại tập tin hoặc ngày lập, tiện lợi 
hơn cho việc tìm kiếm tài liệu.
*  Tùy chọn.

Hỗ trợ nhiều môi trường hoạt động Thao tác quét và gửi đi chưa bao 
giờ dễ dàng đến thế

Tạo ra một phong cách làm việc mới phù hợp 
với sự thay đổi của thời đại
Có thể đáp ứng công việc một cách nhanh chóng ngay trên 
đường đi mà không cần phải trở về văn phòng cũng như hoàn 
thành các báo cáo hàng ngày một cách đơn giản. Fuji Xerox 
hỗ trợ cho nhiều phong cách làm việc đa dạng, giúp nâng cao 
năng suất cho người lao động.

Vượt lên các rào cản giữa các bộ phận
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Smart Work Gateway
Đáp ứng mọi nhu cầu của doanh nghiệp với cùng một dòng sản phẩm.  
Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty.

Thúc đẩy việc làm giảm Tổng chi phí sử dụng
Dòng sản phẩm này cung cấp một loạt tốc độ in đa dạng từ 
25~70 tờ/phút. Nếu sử dụng nhiều thiết bị, bạn có thể xếp đặt 
máy theo lượng sử dụng mà vẫn đảm bảo được sự thống nhất 
trong hoạt động lẫn phương pháp thiết lập. Ngoài ra việc sử dụng 
IH-Fuser và đèn LED trên các thiết bị này cũng góp phần tiết 
kiệm năng lượng cho doanh nghiệp của bạn.

Kết nối ngay lập tức đến dịch vụ đám mây
Thiết bị được cài đặt sẵn một ứng dụng dùng để truy cập trực 
tiếp vào dịch vụ đám mây từ thiết bị đa chức năng để in và quét 
tài liệu. Nếu công ty của bạn đang sử dụng dịch vụ đám mây thì 
bạn có thể sử dụng ngay sau khi cài đặt.

<Hành chính nhân sự>
Có thể in ấn và xử lý nhanh chóng một số 
lượng lớn các báo cáo kinh doanh hoặc báo 
cáo hàng năm với chức năng in và hoàn thiện 
tốc độ cao.

<Thiết kế>
Có thể nhanh chóng số hóa một khối lượng lớn tài 
liệu, thậm chí còn có thể gấp bản vẽ để lưu trữ cho 
phù hợp.

Quét tốc độ cao với số lượng lớn
Thiết bị được trang bị một bộ nạp và đảo 
tài liệu tự động có khả năng quét cả hai 
mặt của tài liệu cùng một lúc, giúp tốc 
độ quét lên tới 270 trang/phút*1. Và dung 
lượng tải tối đa lên tới 250*2 tờ.
*1  Đối với máy C7771/C6671.  

Với máy C5571/C4471/C3371/C3370/
C2271 sẽ là 154 trang/phút. 

*2  Đối với máy C7771/C6671. 
Với máy C5571/C4471/C3371/C3370/
C2271 sẽ là 130 tờ.

Tự động thực hiện quy trình theo tuần tự, kể cả 
gập kiểu chữ Z
Cung cấp một loạt bộ hoàn thiện*. Khi cần in ra một lượng lớn 
tài liệu khổ A4 có chèn một số bản vẽ khổ A3, các tờ A3 sẽ được 
gập kiểu chữ Z, đục lỗ và dập ghim để đóng thành tập tài liệu ở 
khổ A4.
*  Tùy chọn. Vui lòng xem trang 13 để biết thêm chi tiết.

[Hiệu suất cao]  
với khả năng vận hành tránh lãng phí

[Năng suất cao]  
với tính thuận tiện cho người dùng

Vượt lên các rào cản giữa các bộ phận

Disclosure
20XX

Disclosure 20XX
Disclosure 20XX
Disclosure 20XX
Disclosure 20XX
Disclosure 20XX
Disclosure 20XX
Disclosure 20XX
Disclosure 20XX
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<Thiết kế đồ họa>
Thiết bị có thể đáp ứng được nhu cầu tái tạo lại các 
bản in có hình ảnh và nội dung chất lượng cao khi 
doanh nghiệp cần in các tài liệu quảng cáo hay tờ rơi.

<Quảng cáo/Bán hàng>
Phát huy khả năng sản xuất các gói hàng hoặc 
POP với khả năng hỗ trợ nhiều loại giấy với kích 
thước và trọng lượng đa dạng.

Sử dụng mực Super EA-Eco mới phát triển
Xuất ra bản in có độ phân giải cao lên tới 1200×2400 dpi. Hơn 
thế nữa, thiết bị này còn sử dụng một trong những loại hạt mực 
nhỏ nhất trong ngành công nghiệp, giúp tái hiện lại chữ viết và 
đường nét một cách rõ ràng cũng như mang lại chất lượng tuyệt 
đẹp cho ảnh bán sắc và các loại màu đặc biệt như màu da của 
em bé, hay màu sắc của bầu trời.

Thúc đẩy hoạt động in ấn tại chỗ
Ngoài in ấn chất lượng cao, thiết bị còn có khả năng điều chỉnh 
chất lượng ảnh một cách đơn giản, giúp đáp ứng nhu cầu ảnh 
chất lượng cao của người dùng. Hỗ trợ tốc độ cao cùng khả năng 
giảm chi phí, giúp thúc đẩy việc in ấn tại chỗ ngay cả với các sản 
phẩm cần có vẻ ngoài ấn tượng.
*  Điều chỉnh Đăng ký Giấy, Điều chỉnh Độ đậm đồng nhất, Căn chỉnh Đầu 
in, Điều chỉnh truyền ảnh 

[Chất lượng cao]  
với ảnh sắc nét 

[Tính ứng dụng cao]  
phục vụ cho nhiều mục đích

Hỗ trợ cả giấy mỏng lẫn giấy dày
Khay tiêu chuẩn có thể xử lý giấy có độ dày từ 52~300 gsm. 
Ngoài in phong bì, thiết bị này còn có thể dùng để in các sản 
phẩm hỗ trợ bán hàng như POP hay bao bì theo khối lượng nhỏ.

Có khả năng in trên giấy dài, 
hỗ trợ việc tạo các biểu ngữ*1*2

Hỗ trợ giấy dài lên tới 320 x 1200 mm*3

*1:  Chỉ hỗ trợ trình điều khiển PCL và 
Windows® của Adobe® PostScript® 3™.

*2:  Có thể thiết lập lên đến 10 tờ khi cài đặt 
tính năng tùy chọn.

*3: Diện tích in ấn lên tới 305 x 1194 mm.

Vượt lên các rào cản về quy mô và kỹ năng

Disclosure
20XX

Disclosure 20XX
Disclosure 20XX
Disclosure 20XX
Disclosure 20XX
Disclosure 20XX
Disclosure 20XX
Disclosure 20XX
Disclosure 20XX
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Smart Work Gateway
Một giải pháp hiệu quả giúp loại bỏ những vấn đề phiền phức của bạn.

Vượt lên các rào cản về quy mô và kỹ năng

Tôi không thể nào quét theo ý 
muốn...
Bản quét của tôi bị xoay 90 độ, mặt sau 
còn bị đảo ngược...

Việc quét tài liệu giờ đã trở nên dễ dàng hết như chế độ tự động 
của máy ảnh
Khi sử dụng chế độ "Scan Auto*", chỉ cần đặt bản gốc lên và nhất nút Bắt đầu, thiết 
bị sẽ tự động nhận diện hướng của bản gốc, có bị lẫn mặt trước/ sau hay không và 
quét một cách dễ dàng. 
Tài liệu quét sẽ được lưu trong máy tính hoặc gửi mail đến cho người dùng.
*  Ứng dụng miễn phí

Việc số hóa một khối lượng lớn tài 
liệu có thể gây nhiều khó khăn...
Để quản lý và sử dụng hiệu quả các tài 
liệu thường dùng (báo giá, hợp đồng, đơn 
hàng, v.v...) cần tốn rất nhiều công sức.

Giờ đây ai cũng có thể số hóa tài liệu một cách đơn giản
Với Scan Delivery (Phân phát công việc quét)*", bạn có thể thiết lập sẵn quy trình quét 
thành một mục trên menu. Người dùng chỉ cần chọn menu và quét, thiết bị sẽ tự động 
thực hiện toàn bộ quy trình từ lưu tài liệu vào đám mây hay thư mục cho đến phân loại 
hay chia sẻ tài liệu.
*  Tùy chọn

Công nghệ Nhận diện ký tự quang 
học được sử dụng để tự động căn 
chỉnh hướng của tài liệu, bỏ qua 
trang trắng và lưu tài liệu với tên đã 
được đăng ký trước. Các thao tác 
chỉnh sửa trước đây trên máy tính 
giờ đã được tự động hóa trên thiết 
bị đa chức năng.

Hướng tài liệu của tôi bị trộn lẫn 
vào nhau...

Tương tự với "Scan Auto", ảnh quét 
có thể được tự động cân chỉnh, loại 
bỏ trang trắng hoặc đặt tên cho tập 
tin. Ngoài ra còn có thể lưu với tên 
đã đăng ký trước, tự tạo thư mục 
với ngày tháng và người dùng đã 
xác thực cũng như phân loại tài liệu. 
Đồng thời thiết bị còn có khả năng 
quét hàng loạt văn bản, chia theo 
trang trắng hoặc Mã phản hồi nhanh, 
phân loại theo Mã phản hồi nhanh 
và thêm tên tập tin. Khi sử dụng định 
dạng DocuWorks, các thông tin thuộc 
tính chẳng hạn như tên tài liệu hay 
thuộc tính tài liệu đều có thể thêm 
vào văn bản quét.

Loại bỏ các lỗi sai khi quét tài liệu

Lưu trữ và chia sẻ tài liệu thường dùng một cách nhanh chóng

  
t  t   t  t

t  t  t  t   t    t t  tr
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Tài liệu quét xong không gửi 
được đến máy tính mới của tôi...
Mỗi khi có người mới vào hoặc mỗi khi 
thay máy tính mới, tôi phải tốn công sức 
tìm lại quy trình thiết lập trong hướng dẫn 
thao tác...

Thông tin trợ giúp được hiển thị trên bảng điều khiển
Giờ đây bạn đã có thể tìm kiếm quy trình thiết lập trên bảng điều khiển của thiết bị đa 
chức năng. Ngoài ra bạn còn được cung cấp chức năng "FAQ" và "keyword search" 
để không cần phải tốn công đọc hướng dẫn. Và do thông tin trợ giúp được quản lý 
trên dịch vụ đám mây nên thông tin này sẽ được cập nhật thường xuyên với các câu 
hỏi từ khách hàng.

Thông tin trợ giúp cũng có thể 
được in ra hoặc hiển thị trên màn 
hình thiết bị di động (một số video 
có thể xem trên thiết bị di động). 
Bạn có thể vừa xem hướng dẫn 
trên giấy hoặc trên di động vừa 
thiết lập thiết bị thay vì phải nhìn 
vào bảng điều khiển.

Xác nhận quy trình thiết lập ngay tại chỗ

Hỗ trợ

Help

Khi sử dụng dịch vụ đám mây, việc 
quyết định phải dùng dịch vụ nào 
cũng như phải đăng nhập vào cái 
nào khiến người dùng rất mệt mỏi…
Các dịch vụ đám mây được sử dụng tại 
công ty và tại cơ sở của khách hàng đôi 
khi không trùng khớp nhau khiến việc kết 
nối và đăng nhập trở nên rất phiền hà.

Đăng nhập vào nhiều dịch vụ đám mây chỉ với một ID/mật khẩu 
duy nhất
Cloud Service Hub* sẽ quản lý thông tin cho phép truy cập đến các dịch vụ đám mây 
mà khách hàng đang sử dụng.
Bạn có thể sử dụng tất cả dịch vụ đám mây chỉ với một lần đăng nhập.
Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm trên mọi dịch vụ đám mây và in các tập tin Office 
đã tìm trực tiếp từ thiết bị đa chức năng.
Có thể lưu tài liệu quét bằng cách quy định trước vị trí lưu trên các dịch vụ đám mây.
*Dịch vụ đám mây do Fuji Xerox cung cấp. Cần phải có hợp đồng dịch vụ riêng.

Sử dụng cùng lúc nhiều dịch vụ đám mây

Có thể sử dụng dịch vụ đám 
mây trên thiết bị đa chức năng 
mà không cần đến máy tính.
Bạn cũng có thể sử dụng trên 
điện thoại di động để thực 
hiện các công việc thường 
ngày vào bất kỳ lúc nào, bất 
kỳ nơi đâu.

Cloud Service Hub

Cloud
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RealGreen* là một khái niệm của Fuji Xerox liên quan công nghệ 
và dịch vụ đáp ứng cả yêu cầu về sự "thuận tiện" và "tiết kiệm 
năng lượng". Cung cấp hiệu suất môi trường ưu việt mà vẫn cho 
phép người dùng tập trung vào công việc, không phải gánh vác 
thêm quá nhiều sự khó khăn. Tinh thần của RealGreen cũng tồn 
tại trong thiết bị đa chức năng mới nhất của Fuji Xerox.
*  RealGreen là thương hiệu đã được đăng ký của Fuji Xerox.

"RealGreen" giúp hoạt động tiện lợi 
và thân thiện hơn với môi trường

Thiết kế giảm tiếng ồn
Thiết bị đã được thiết kế lại theo yêu cầu của khách hàng để làm 
giảm tiếng ổn phát ra khi in hai mặt cũng như âm thanh do khay 
giấy gây ra, đồng thời tối ưu hóa việc kiểm soát đường đi của 
giấy cũng như cải tiến hoạt động của một số bộ phận. Thiết bị 
mới sẽ yên tĩnh hơn rất nhiều so với các dòng máy trước.

Chức năng "Tiết kiệm năng lượng thông minh" 
chỉ sử dụng những bộ phận cần thiết
Chức năng "Tiết kiệm năng lượng thông minh" sẽ chia thiết bị thành 
4 bộ phận "Bộ nạp và đảo bản gốc tự động", "Bảng điều khiển", "Bộ 
đầu ra", "Bộ điều khiển" và chỉ cung cấp năng lượng cho bộ phận 
nào cần hoạt động. Đây là một biện pháp hiệu quả để làm giảm 
lượng năng lượng sử dụng cũng như giảm lượng khí thải CO2.

Khôi phục nhanh chóng từ chế độ nghỉ
Giới thiệu công nghệ sấy nhiệt tích hợp một tấm kim loại mỏng không 
có từ tính làm lớp nhiệt bên trong đai sấy, giúp sử dụng năng lượng 
hiệu quả hơn. Với công nghệ này, không cần đốt nóng sẵn bộ sấy và 
không tiêu thụ năng lượng khi thiết bị đang trong chế độ nghỉ.
Nhờ đó bộ sấy của máy sẽ có tốc độ khôi phục nhanh nhất với chỉ tối 
đa 4 giây*, mang đến một lợi thế cạnh tranh rất lớn cho Fuji Xerox.
* Với máy C3371/C3370/C2271.

Ứng dụng nhựa sinh học/ nhựa tái chế
Thiết bị này sử dụng các chi tiết làm từ nhựa sinh học có chứa 
"cellulose" có nguồn gốc từ vật liệu gỗ, không dùng vật liệu có 
nguồn gốc từ cây trồng. Ngoài ra vật liệu tái chế cũng được sử 
dụng ở một số chi tiết bên ngoài.

Xác thực bằng thông tin người dùng đã 
đăng ký trên máy chủ.
-  Công việc quản trị của bạn sẽ được giản 

lược đáng kể bằng cách sử dụng một máy 
chủ đăng ký thông tin người dùng để xác 
thực thay vì phải thiết lập thông tin này trên 
từng thiết bị đa chức năng. 

-  Ngoài ra bạn còn có thể giới hạn* một số 
chức năng cũng như khả năng in màu cho 
từng người dùng. Những người dùng chưa 
được đăng ký lên máy chủ, chẳng hạn như 
nhân viên tạm thời, vẫn có thể được phép 
sử dụng thiết bị.

*  Cần có phần mềm quản lý ApeosWare 
Management Suite 2.

Giá trị TEC (Typical Electric 
Consumption) xuất sắc
Thiết bị này đạt được giá trị TEC*1 ở mức 0.8 
kWh*2, là giá trị tiêu chuẩn theo Chương trình 
ngôi sao năng lượng quốc tế. Điều này sẽ góp 
phần làm giảm lượng tiêu thụ năng lượng của 
sản phẩm.
*1:  Giá trị được đánh giá theo phương pháp do 

Chương trình ngôi sao năng lượng quốc tế quy 
định. 

*2:  Đối với dòng C2271 CPS

[Dòng CPS]
C7771 3.3 kWh
C6671 3.1 kWh
C5571 2.4 kWh
C4471 1.9 kWh
C3371 1.3 kWh
C3370 1.1 kWh
C2271 0.8 kWh

Giá trị TEC

Tiết kiệm năng lượng, giảm Tổng chi phí sử dụng, thân thiên với môi trường mà không 
cần phải chú ý quá nhiều.

Tiện lợi và tiết kiệm năng lượng

Giá trị do dòng ApeosPort cung cấp
Ngoài khả năng tùy chỉnh và mở rộng xuất xắc, dòng ApeosPort còn có khả năng góp phần làm giảm lượng công việc quản lý cũng 
như ngăn chặn rò rỉ thông tin. Dòng máy này sẽ củng cố thêm cho cơ sở hạ tầng của công ty của bạn cũng như xây dựng một môi 
trường cho phép mỗi cá nhân tập trung hoàn toàn vào công việc của bản thân.

Tăng cường bảo mật hơn nữa
-  Chỉ cần nhập chứng nhận thiết bị vào thiết 

bị đa chức năng, bạn có thể sử dụng chữ ký 
điện tử hay gửi tài liệu mã hóa bằng S/MIME 
khi gửi e-mail/Internet fax. 

-  Bằng cách chèn chữ ký điện tử vào tài liệu 
quét, bạn có thể phát hiện ra nếu tài liệu 
bị thay đổi hoặc ngăn được tình trạng gửi 
nhầm.

Nhật ký hình ảnh
-  Chức năng này cho phép lưu trữ và quản lý 

bản ghi công việc chẳng hạn như tên người 
dùng, thời gian sử dụng, số bản in, v.v... 
cũng như hình ảnh của bản ghi. Từ đó hỗ 
trợ cho việc điều tra thông suốt nếu có xảy 
ra tình trạng rò rỉ thông tin.

* Tùy chọn
*  Cần có phần mềm quản lý ApeosWare Image Log 
Management.
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Dập ghim
Dập ghim các tài liệu nhiều 
tờ

Đục lỗ
Xử lý đục lỗ để đóng thành 
sách

Dập ghim cho sách 
gấp đôi
Xử lý gập Đơn và dập ghim, một 
phương pháp thủ công để làm 
catalog và các cuốn sách nhỏ

Gập kiểu chữ Z một 
phần
Hỗ trợ cách gấp chữ Z kỹ 
thuật tài liệu khổ A3 thành 
khổ A4

Gấp làm ba
Gấp hình chữ C, dùng để 
đưa tài liệu vào các phong 
bì

Bộ hoàn thiện A2
Bộ hoàn thiện B1 + 
Bộ phận đóng sách 
cho Bộ hoàn thiện B1

Bộ hoàn thiện C3
Bộ hoàn thiện tài 
liệu-C3 kèm với Bộ tạo 
sách

Bộ hoàn thiện tài liệu-C3 
kèm với Bộ tạo sách +
Bộ gấp giấy CD1 

Độ dày dập ghim 50 tờ*1 50 tờ 50 hoặc 65 tờ*2 50 hoặc 65 tờ*2 50 hoặc 65 tờ*2*3

Đục lỗ — Đục lỗ 2/4*4 hoặc 2/3*5 Đục lỗ 2/4*6 hoặc 2/3*7 Đục lỗ 2/4*6 hoặc 2/3*7 Đục lỗ 2/4*6 hoặc 2/3*7

Dập ghim cho sách gấp đôi — *8 —
Gấp đôi — *8 —
Gấp làm ba — — — — *9

Gập kiểu chữ Z một phần — — — — *9

Công suất
khay*10

Khay giấy ra — — 500 tờ 500 tờ 500 tờ
Khay hoàn thiện 500 tờ 2000 tờ 3000 tờ 1500 tờ 1500 tờ

*1:  Khổ A4. Tối đa 30 tờ khổ B4 hoặc lớn hơn. Giấy 64 gsm.
*2: Cần dùng Thiết bị dập ghim 65 tờ dành cho Bộ hoàn thiện C3. Giấy 64 gsm.
*3: Công suất bộ hoàn thiện sẽ giảm xuống khi có trộn lẫn tờ gập nửa chữ Z.
*4: Cần dùng Bộ đục lỗ 2 lỗ/ 4 lỗ dành cho Bộ hoàn thiện B1.
*5:  Cần dùng Bộ đục lỗ 2 lỗ/ 3 lỗ Công nghệ Hoa Kỳ dành cho Bộ hoàn

thiện B1.
*6: Cần có Dụng cụ đục lỗ 2 lỗ/ 4 lỗ.
*7: Cần có Dụng cụ đục lỗ 2 lỗ/ 3 lỗ Công nghệ Hoa Kỳ.
*8:  Cần có thiết bị dập ghim gáy. Đối với các tính năng dập ghim gáy hay gấp

làm đôi, Bộ phận đóng sách cho Bộ hoàn thiện B1 không thực hiện gấp
nhưng thực hiện khắc rãnh.

*9: Cần có Bộ gấp giấy CD1 .
*10:  Giấy 64 gsm
Lưu ý:  Bộ hoàn thiện C3 hay Bộ hoàn thiện tài liệu-C3 kèm với Bộ tạo

sách cần Transport Unit H3
Lưu ý:  Chỉ có thể gắn Bộ hoàn thiện A2 vào máy C5571, C4471, C3371, 

C3370, C2271
Lưu ý:  Chỉ có thể gắn Bộ hoàn thiện B1 vào máy C5571, C4471, C3371,  

C3370, C2271

Xử lý hậu kỳ đa dạng chẳng hạn như gập chữ Z hoặc gập làm ba với bộ hoàn thiện 
được kết nối vào thiết bị.

Đa dạng hơn nữa
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Chức năng Cơ bản/ Chức năng Sao chụp
Mục Mô tả

C7771 C6671 C5571 C4471 C3371 C3370 C2271
Kiểu Màn hình / Bảng điều khiển
Dung lượng bộ nhớ 4 GB (Đã sử dụng: 4 GB)
Dung lượng ổ cứng*1 160 GB hoặc lớn hơn (Khả dụng: 128 GB)
Công suất màu Màu sắc đầy đủ
Độ phân giải Quét 600 x 600 dpi
Độ phân giải In 1200 x 2400 dpi (Ảnh độ phân giải cao)

600 x 600 dpi (Văn bản / Văn bản-Ảnh / Ảnh / Bản đồ)
Thời gian khởi động [Khi kích hoạt chế độ Trình cắm tích hợp sẵn / Dịch vụ tùy chỉnh *2 ]

36 giây hoặc ít hơn (dưới 30 giây nếu nguồn điện bật ) (nhiệt độ phòng là 23 độ C)
[Khi không kích hoạt chế độ Trình cắm tích hợp sẵn / Dịch vụ tùy chỉnh *2 ]
30 giây hoặc ít hơn (dưới 24 giây nếu nguồn điện bật ) (nhiệt độ phòng là 23 độ C)

Khổ giấy bản gốc Tối đa 297 x 432 mm (A3, 11 x 17") cho cả Tờ bản in và Sách
Khổ giấy Tối đa SRA3 (320 x 450 mm), 12 x 18" (305 x 457 mm), A3

[12 x 19" (305 x 483 mm) khi sử dụng Khay tay]
Tối thiểu A5, Bưu thiếp (100 x 148 mm) [89 x 98 mm khi sử dụng Khay tay]
Chiều rộng 
mất hình

Mép trên 4.0 mm, Mép dưới 2.0 mm, Mép phải/trái 2.0 mm 

Trọng lượng 
giấy*3

Khay Giấy 52 - 300 gsm
Khay tay 52 - 300 gsm

Thời gian cho ra bản sao chụp đầu tiên 
Trắng đen*4 3.3 giây 3.3 giây 3.7 giây 4.4 giây 4.9 giây 4.9 giây 6.3 giây
Màu*5 4.1 giây 4.1 giây 5.2 giây 5.7 giây 6.7 giây 6.7 giây 8.7 giây

Tốc độ 
sao chụp 
liên tục*6 

A4 LEF / 
B5 LEF

Trắng đen: 70
Màu: 70

Trắng đen: 65
Màu: 65

Trắng đen: 55
Màu: 55

Trắng đen: 45
Màu: 45

Trắng đen: 35
Màu: 35

Trắng đen: 30
Màu: 30

Trắng đen: 25
Màu: 25

A4 / B5 Trắng đen: 50
Màu: 50

Trắng đen: 47
Màu: 47

Trắng đen: 40
Màu: 40

Trắng đen: 32
Màu: 32

Trắng đen: 27
Màu: 27

Trắng đen: 23
Màu: 23

Trắng đen: 19
Màu: 19

B4 Trắng đen: 41
Màu: 41

Trắng đen: 38
Màu: 38

Trắng đen: 32
Màu: 32

Trắng đen: 26
Màu: 26

Trắng đen: 23
Màu: 23

Trắng đen: 20
Màu: 20

Trắng đen: 16
Màu: 16

A3 Trắng đen: 35
Màu: 35

Trắng đen: 32
Màu: 32

Trắng đen: 27
Màu: 27

Trắng đen: 22
Màu: 22

Trắng đen: 19
Màu: 19

Trắng đen: 17
Màu: 17

Trắng đen: 14
Màu: 14

Dung 
lượng 
khay  
giấy*7

Chuẩn 4 khay giấy: 500 tờ x 4 Khay + 90 tờ (Khay tay)
Khay giấy dọc: 500 tờ x 2 Khay + 810 tờ + 1175 tờ + 90 tờ (Khay tay)

Tùy chọn HCF B1: 2030 tờ
Tối đa 4 khay giấy: 4120 tờ (Kiểu 4 khay + HCF B1)

Khay giấy dọc: 5105 tờ (Kiểu Khay dọc + HCF B1)
Sức chứa của Khay 
Giấy ra*8

Phần trung tâm phía trên và phía dưới: 250 tờ (A4LEF)

Nguồn điện AC220-240 V ±10%, 10 A, Thông thường 50/60 Hz
Mức tiêu thụ điện [C7771 / C6671 / C5571 / C4471]

2.2 kW (AC220 V ±10%)
2.4 kW (AC240 V ± 10%)
Chế độ Ngủ: 0.5 W (AC230 V)
Chế độ sẵn sàng: 111 W (AC230 V)
[C3371 / C3370 / C2271]
2.2 kW (AC220 V ±10%)
2.4 kW (AC240 V ± 10%)
Chế độ Ngủ: 0.5 W (AC230 V)
Chế độ sẵn sàng: 75 W (AC230 V)

Kích thước [C7771 / C6671]
Chiều rộng 663 x Chiều dài 793 x Chiều cao 1169 mm
[C5571 / C4471 / C3371 / C3370 / C2271]
Chiều rộng 669 x Chiều dài 723 x Chiều cao 1141 mm (Chiều rộng khi không 
có chân điều chỉnh: 663 mm)

Trọng lượng*9 156 kg Kiểu máy Khay Dọc: 139 kg
Model 4 Khay: 132 kg

*1:  Người sử dụng sẽ không dùng hết toàn bộ dung lượng lưu trữ của thiết bị.
*2:   Chế độ Trình cắm tích hợp sẵn/Dịch vụ tùy chỉnh được kích hoạt mặc định. Khách hàng có thể thay đổi cài 

đặt nếu muốn.
*3:   Chúng tôi đề nghị sử dụng loại giấy được đề nghị của Fuji Xerox. Có thể không có bản in chính xác theo 

yêu cầu. 
*4:  A4 LEF / Chế độ ưu tiên trắng đen. 
*5:  A4 LEF / Chế độ ưu tiên màu. 
*6:  Các đơn vị là tờ/phút. Tốc độ có thể bị giảm do điều chỉnh chất lượng hình ảnh. 
*7:  Giấy 80 gsm.
*8:  Giấy 64 gsm. 
*9:  Không bao gồm Hộp Mực. 

Chức năng Quét ( Tùy chọn )
Mục Mô tả
Kiểu Máy quét màu
Độ phân giải Quét 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi
Tốc độ quét Tùy theo "Tốc độ quét" của Bộ nạp và đảo bản gốc tự động
Giao diện Chuẩn Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T

In
Mục Mô tả
Kiểu Lắp sẵn
Tốc độ In Liên tục*1 Tương tự như những thông số cơ bản/ Chức năng sao chụp
Độ phân giải In 600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi, 1200 x 2400 dpi
Ngôn ngữ in Chuẩn PCL5 / PCL6

Tùy chọn Adobe® PostScript® 3™
Hệ điều 
hành hỗ 
trợ*2

Chuẩn 
(Trình 
Điều 
Khiển 
PCL)

Windows® 10 (32bit), Windows® 10 (64bit), Windows® 8.1 (32bit), Windows® 
8.1 (64bit), Windows® 8 (32bit), Windows® 8 (64bit), Windows® 7 (32bit), 
Windows® 7 (64bit), Windows Vista® (32bit), Windows Vista® (64bit), Windows 
Server® 2012 R2 (64bit), Windows Server® 2012 (64bit), Windows Server® 
2008 R2 (64bit), Windows Server® 2008 (32bit), Windows Server® 2008 (64bit)

Chuẩn (Trình 
Điều Khiển 
Mac OS X 
Driver) 

OS X 10.11 / 10.10 / 10.9 / 10.8, Mac OS X 10.7 / 10.6

Tùy chọn 
(Trình Điều 
Khiển Adobe® 
PostScriptTM 3) 

Windows® 10 (32bit), Windows® 10 (64bit), Windows® 8.1 (32bit), Windows® 
8.1 (64bit), Windows® 8 (32bit), Windows® 8 (64bit), Windows® 7 (32bit), 
Windows® 7 (64bit), Windows Vista® (32bit), Windows Vista® (64bit), Windows 
Server® 2012 R2 (64bit), Windows Server® 2012 (64bit), Windows Server® 
2008 R2 (64bit), Windows Server® 2008 (32bit), Windows Server® 2008 (64bit)
OS X 10.11 / 10.10 / 10.9 / 10.8, Mac OS X 10.7 / 10.6

Giao diện Chuẩn Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T, USB3.0
*1:  Tốc độ có thể bị giảm do điều chỉnh chất lượng hình ảnh.Tốc độ in có thể giảm tùy thuộc vào tài liệu. 

Bộ nạp và đảo bản gốc tự động C1-PC
Mục Mô tả

C7771 C6671
Kiểu quét 1 lượt, quét 2 lượt bằng Bộ nạp và đảo bản gốc tự động
Khổ giấy bản gốc / 
Trọng lượng giấy

Tối đa: A3, 11 x 17"  Tối thiểu: A6*1 
38 - 200 gsm (2 mặt: 50 - 200 gsm)

Dung lượng*2 250 tờ
Tốc độ 
quét*3 

Sao chụp Trắng đen: 70 tờ/phút
Màu: 70 tờ/phút

Trắng đen: 65 tờ/phút
Màu: 65 tờ/phút

Quét Trắng đen: 135 tờ/phút, Màu: 135 tờ/phút
(Quét hình 1 lượt, 2 mặt: Trắng đen: 270 trang/phút, Màu: 270 trang/phút)
[Giấy tiêu chuẩn Fuji Xerox (A4LEF), 200 dpi, đựng trong hộp kín.]

*1: Kích cỡ tùy chỉnh tối thiểu là 84 x 139.7 mm. 
*2: Giấy 64 gsm. 
*3: Tốc độ quét thay đổi tùy theo bản gốc.

Bộ nạp và đảo bản gốc tự động B1-PC
Mục Mô tả

C5571 C4471 C3371 C3370 C2271
Khổ giấy bản gốc / 
Paper Weight

Tối đa: A3, 11 x 17"  Tối thiểu: A5*1 
38 - 128 gsm (2 mặt: 50 - 128 gsm)

Dung lượng*2 130 tờ
Tốc độ 
quét*3 

Sao chụp Trắng đen:  
55 tờ/phút
Màu:  
55 tờ/phút

Trắng đen:  
45 tờ/phút 
Màu:  
45 tờ/phút

Trắng đen:  
35 tờ/phút
Màu:  
35 tờ/phút

Trắng đen:  
30 tờ/phút
Màu:  
30 tờ/phút

Trắng đen:  
25 tờ/phút
Màu:  
25 tờ/phút

Quét Trắng đen: 80 tờ/phút, Màu: 80 tờ/phút
(Quét hình 1 lượt, 2 mặt: Trắng đen: 154 trang/phút*4, Màu: 154 trang/phút*4)
[Giấy tiêu chuẩn Fuji Xerox (A4LEF), 200 dpi, đựng trong hộp kín.]

*1: Kích cỡ tùy chỉnh tối thiểu là 125 x 85 mm. 
*2: Giấy 64 gsm. 
*3: Tốc độ quét thay đổi tùy theo bản gốc. 
*4:  160 trang/phút cho cả in trắng đen và màu khi Chế độ im lặng được bật. Cài đặt này có thể được thay đổi 

để phù hợp với nhu cầu sử dụng của khách hàng.

Thông số kỹ thuật
ApeosPort-VI C7771 / C6671 / C5571 / C4471 / C3371 / C3370 / C2271
DocuCentre-VI C7771 / C6671 / C5571 / C4471 / C3371 / C3370 / C2271
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Chức năng Fax ( Tùy chọn )
Mục Mô tả
Kích cỡ tài liệu Tối đa: A3, 11 x 17", Tài liệu dài (Dài nhất 600 mm)
Kích cỡ giấy ghi Tối đa: A3, 11 x 17"

Tối thiểu: A5
Thời gian truyền 2 giây hoặc hơn nhưng ít hơn 3 giây*1 
Chế độ truyền ITU-T G3
Số đường dây dùng 
được 

Dây thuê bao điện thoại, PBX, Giao tiếp Fax (PSTN), Tối đa 3 cổng*2 (G3-3 
Ports)

*1:  Khi truyền đi tài liệu khổ A4 có khoảng 700 ký tự ở chất lượng ảnh tiêu chuẩn (8 x 3,85 dòng / mm) và ở 
chế độ tốc độ cao (28,8 kbps hoặc nhanh hơn, JBIG). Chỉ cho biết thời gian truyền thông tin ảnh và không 
bao gồm thời gian kiểm soát giao tiếp. Tổng thời gian giao tiếp này sẽ thay đổi tùy theo nội dung của tài 
liệu, loại máy nhận fax và điều kiện đường dây. 

*2: Số đường dây FAX tối đa là 3 cổng. Cổng dùng để chỉ số lượng kênh dành cho FAX. 

Bộ hoàn thiện B1 ( Tùy chọn )
Mục Mô tả
Loại Sắp xếp (Có chia bộ) / Xếp chồng (Có chia bộ)
Khổ giấy*1 Tối đa: A3, 11 x 17" 

Tối thiểu: B5LEF
Trọng lượng giấy*2 52 - 220 gsm
Dung lượng khay giấy*3 [Không có tính năng dập ghim]

A4: 2000 tờ, B4 hoặc lớn hơn: 1000 tờ,  
Xếp chồng kích cỡ hỗn hợp*4 : 300 tờ
[Có dập ghim]
A4: 100 bộ hoặc 1000 tờ*5 , B4 hoặc lớn hơn: 75 bộ hoặc 750 tờ
[Hoàn thiện tài liệu dạng sách*6 ]
50 bộ hoặc 600 tờ
[Có chức năng gập*6 ]
500 tờ

Dập ghim Sức chứa 50 tờ (90 gsm hoặc ít hơn)
Kích cỡ Giấy Tối đa: A3, 11 x 17"

Tối thiểu: B5LEF
Vị trí Dập ghim đơn, Dập ghim kép

Đục lỗ*7 Số lượng lỗ 2 lỗ/ 4 lỗ hoặc 2 lỗ/ 3 lỗ (Thông số kỹ thuật tại Hoa Kỳ)
Kích cỡ Giấy A3, 11 x 17", B4, A4*8 , A4LEF, Letter*8 , Letter LEF, B5LEF
Trọng lượng giấy 55 - 200 gsm

Hoàn 
thiện tài 
liệu dạng 
sách*6

Dung lượng Dập ghim cho sách gấp đôi: 15 tờ, Tạo rãnh: 5 tờ
Khổ giấy Tối đa: A3, 11 x 17"

Tối thiểu: A4, Letter
Trọng lượng giấy Dập ghim cho sách gấp đôi: 64 - 80 gsm, Tạo rãnh: 64 - 105 gsm

Kích thước*9/ Trọng lượng Chiều rộng 620 x Chiều dài 552 x Chiều cao 1010 mm, 28 kg
Có bộ hoàn thiện tài liệu dạng sách:  
Chiều rộng 620 x Chiều dài 597 x Chiều cao 1080 mm, 38 kg

Ghi chú Các đơn vị không có thể được cài đặt trên C7771/ C6671.
*1: Kích cỡ giấy nhỏ hơn khổ B5, và lớn hơn khổ A3, 11 x 17" có thể xuất ra từ khay giữa.
*2: Các tài liệu có thể không được in chính xác tùy thuộc vào điều kiện sử dụng. (52 - 55 gsm) 
*3: Giấy 64 gsm. 
*4: Khi tờ giấy có khổ giấy lớn hơn được xếp chồng ở phía trên những tờ có khổ giấy nhỏ hơn. 
*5: 75 bộ hoặc 750 tờ với dập ghim kép. 
*6:  Chức năng Hoàn thiện tài liệu dạng sách yêu cầu phải có thiết bị đóng sách tùy chọn của Bộ phận đóng 

sách cho Bộ hoàn thiện B1. Sau khi công việc thực hiện với chức năng Hoàn thiện tài liệu dạng sách được 
thực hiện, công việc tiếp theo sẽ không được gửi đến thiết bị cho đến khi giấy đã được lấy ra khỏi khay 
giấy ra. Và, nếu giấy có kích thước lớn hơn được xếp lên trên giấy có kích thước nhỏ hơn sau khi công 
việc thực hiện với chức năng Hoàn thiện tài liệu dạng sách được chỉ định thực hiện, công việc tiếp theo sẽ 
không được gửi đến thiết bị cho đến khi giấy đã được lấy ra khỏi khay giấy ra. 

*7:  Để sử dụng Chức năng đục cần có Bộ hoàn thiện B1 đục 2 lỗ/ 4 lỗ hoặc Bộ hoàn thiện B1 có đục 2 lỗ/ 3 lỗ 
Công nghệ Hoa Kỳ.

*8: Bộ đục 3 lỗ chưa khả dụng. 
*9: Không bao gồm đầu nối với bên trong thân máy. 

Bộ hoàn thiện C3 / Bộ hoàn thiện tài liệu-C3 kèm với Bộ tạo sách ( Tùy chọn )
Mục Bộ hoàn thiện C3 Bộ hoàn thiện tài liệu-C3 kèm với 

Bộ tạo sách
Loại Khay giấy ra Sắp xếp / Xếp chồng

Khay hoàn thiện Sắp xếp (Có chia bộ) / Xếp chồng (Có chia bộ)
Khay giấy quyển 
sách nhỏ 

― Sắp xếp / Xếp chồng

Khổ giấy Khay giấy ra Tối đa: 12 x 19" (305 x 483 mm)
Tối thiểu: Bưu thiếp (100 x 148 mm)

Khay hoàn thiện Tối đa: 12 x 19" (305 x 483 mm)
Tối thiểu: B5LEF

Khay giấy quyển 
sách nhỏ 

― Tối đa: 12 x 18" (305 x 457 mm)
Tối thiểu: B5

Trọng 
lượng giấy

Khay giấy ra 52 - 300 gsm*1

Khay hoàn thiện 52 - 300 gsm*1

Khay giấy quyển 
sách nhỏ 

― 60 - 105 gsm*2 

Dung 
lượng 
khay 
giấy*3

Khay giấy ra 500 tờ (A4)
Khay hoàn thiện [Không có tính năng dập ghim]

A4: 3000 tờ, B4 hoặc lớn hơn: 1500 tờ, 
Xếp chồng kích cỡ hỗn hợp*4 : 300 tờ
[Có dập ghim]
A4: 200 bộ hoặc 3000 tờ, B4 hoặc lớn 
hơn: 100 bộ hoặc 1500 tờ, Xếp chồng 
kích cỡ hỗn hợp*4 : 70 bộ hoặc 200 tờ

[Không có tính năng dập ghim]
A4: 1500 tờ, B4 hoặc lớn hơn: 1500 tờ, 
Xếp chồng kích cỡ hỗn hợp*4 : 300 tờ
[Có dập ghim]
A4: 200 bộ hoặc 1500 tờ, B4 hoặc lớn 
hơn: 100 bộ hoặc 1500 tờ, Xếp chồng 
kích cỡ hỗn hợp*4 : 70 bộ hoặc 200 tờ

Khay giấy quyển 
sách nhỏ 

― 20 bộ*5

Dập ghim Sức chứa 50 tờ (90 gsm hoặc ít hơn)*6

Kích cỡ Giấy Tối đa: A3, 11 x 17"
Tối thiểu: B5LEF

Vị trí Dập ghim đơn, Dập ghim kép
Đục lỗ*7 Số lượng lỗ 2 lỗ/ 4 lỗ hoặc 2 lỗ/ 3 lỗ (Thông số kỹ thuật tại Hoa Kỳ)

Kích cỡ Giấy A3, 11 x 17", B4, A4*8, A4LEF, Letter, Letter LEF, B5LEF, 7.25 x 10.5" (184 
x 267 mm), 8 x 10" (203 x 254 mm), 16K (194 x 267 mm), Cover A4 (223 
x 297 mm), 9 x 11" (229 x 279 mm), 215 x 315 mm, 8.5 x 13" (216 x 330 
mm), Kích cỡ tài liệu pháp luật, 11 x 15" (279 x 381 mm), 8K (267 x 388 
mm)

Trọng lượng giấy 52 - 200 gsm
Hoàn 
thiện tài 
liệu dạng 
sách

Dung lượng ― Dập ghim cho sách gấp đôi: 16 tờ*9 
Gập Giữa: 5 tờ
Gập đôi: 1 tờ

Khổ giấy ― Tối đa: SRA3 (320 x 450 mm),  
12 x 18" (305 x 457 mm)
Tối thiểu: B5

Trọng lượng 
giấy*10

― Dập ghim cho sách gấp đôi:  
60 - 105 gsm
Gập Giữa: 60 - 105 gsm
Gập đôi: 60 - 105 gsm

Kích thước*11 Chiều rộng 730 x Chiều dài 589 x 
Chiều cao 1056 mm
Khi có lắp Bộ gấp giấy CD1:  
Chiều rộng 965 x Chiều dài 726 x 
Chiều cao 1056 mm

Chiều rộng 790 x Chiều dài 589 x 
Chiều cao 1056 mm
Khi có lắp Bộ gấp giấy CD1:  
Chiều rộng 1025 x Chiều dài 726 x 
Chiều cao 1056 mm

Trọng lượng 49 kg
Khi có lắp Bộ gấp giấy CD1: 101 kg

66 kg
Khi có lắp Bộ gấp giấy CD1: 118 kg

Ghi chú: Cần có Transport Unit H3.
*1: Công việc in có thể thực hiện không chính xác tùy theo các điều kiện sử dụng. (52 - 55 gsm) 
*2: Định lượng trang bìa có thể lên đến 256 gsm.  
*3: Giấy 64 gsm. 
*4: Khi tờ giấy có khổ giấy lớn hơn được xếp chồng ở phía trên những tờ có khổ giấy nhỏ hơn. 
*5: Khi kích cỡ giấy ra giống nhau. 
*6:  Dập ghim tối đa 65 tờ khi Thiết bị dập ghim 65 tờ của Bộ hoàn thiện C3 tùy chọn được lắp đặt. Tuy nhiên, 

tùy theo loại giấy, có thể xảy ra tình trạng dập ghim không chính xác chẳng hạn như khi căn chỉnh các cạnh 
của giấy không đồng đều.  

*7: Tùy chọn. 
*8: Bộ đục 3 lỗ chưa khả dụng. 
*9:  Công suất Dập ghim cho sách gấp đôi thay đổi tùy thuộc định lượng trang bìa. Sách có thể bấm không khít 

tùy thuộc vào kích thước hoặc loại giấy.  
*10:  Có thể dập bìa lên tới 256 gsm trong quá trình in. Và có thể gấp đôi hoặc dập ghim giấy bìa lên tới 169 

gsm (giấy dày 1) trong quá trình sao chụp, định lượng bìa trắng lên tới 256 gsm (giấy dày 2).
*11: Không bao gồm đầu nối với bên trong thân máy. 

Bộ hoàn thiện A2 ( Tùy chọn )
Mục Mô tả
Loại Sắp xếp (Có chia bộ*1) / Xếp chồng (Có chia bộ*1)
Khổ giấy Tối đa: A3, 11 x 17" 

Tối thiểu: A5, Bưu thiếp (100 x 148 mm)
Trọng lượng giấy*2 52 - 256 gsm
Dung 
lượng 
khay 
giấy*3

Khay hoàn 
thiện 

[Không có tính năng dập ghim]
A4LEF: 500 tờ*4, B4: 250 tờ, A3 hoặc lớn hơn: 200 tờ, 
Xếp chồng kích cỡ hỗn hợp*5 : 250 tờ
[Có dập ghim]
30 bộ hoặc A4LEF: 500 tờ, B4: 250 tờ, A3 hoặc lớn hơn: 200 tờ,  
Xếp chồng kích cỡ hỗn hợp*5 : 250 tờ

Dập ghim Sức chứa A4: 50 tờ (90 gsmhoặc ít hơn)
B4 hoặc lớn hơn: 30 tờ (90 gsmhoặc ít hơn)

Kích cỡ Giấy Tối đa: A3, 11 x 17"
Tối thiểu: B5LEF

Vị trí Dập ghim đơn, Dập ghim kép
Kích thước / Trọng lượng Chiều rộng 478 x Chiều dài 461 x Chiều cao 238 mm, 11 kg
Ghi chú: Không tương thích với C7771/C6671
*1:  Thiết bị sẽ được thiết lập mặc định ở chế độ "Không Offset". Khách hàng có thể thay đổi tùy ý theo mục 

đích sử dụng.
*2: Các tài liệu có thể không được in chính xác tùy thuộc vào điều kiện sử dụng. (52 - 55 gsm).
*3: Giấy 64 gsm. 
*4: A4LEF: 250 tờ (khi chọn chế độ đầu ra offset.)
*5:  Khi tờ giấy có khổ giấy lớn hơn được xếp chồng ở phía trên những tờ có khổ giấy nhỏ hơn. Giấy khổ lớn: 

Nhỏ hơn giấy A3 (250 tờ), lớn hơn hoặc bằng khổ A3 (200 tờ).

Khay hông
Mục Mô tả
Dung lượng 
khay giấy*1

100 tờ

Kích thước Chiều rộng 324 x Chiều dài 
567 x Chiều cao 228 mm

*1: Giấy 64 gsm.

HCF B1 ( Tùy chọn )
Mục Mô tả
Khổ giấy A4LEF, Letter LEF, B5LEF
Trọng lượng giấy 55 - 216 gsm
Công suất nạp/ 
Số khay*1 

2030 tờ x 1 -Khay

Kích thước Chiều rộng 389 x Chiều dài 
610 x Chiều cao 380 mm

Trọng lượng 29 kg
*1: Giấy 80 gsm.

Bộ gấp giấy CD1 ( Tùy chọn )
Mục Mô tả
Gập kiểu 
chữ Z một 
phần

Khổ giấy A3, 11 x 17", B4
Trọng 
lượng giấy 

60 - 90 gsm

Gấp làm 
ba

Khổ giấy A4, Letter
Trọng lượng 
giấy 

60 - 90 gsm

Dung lượng 
khay giấy*1

40 tờ

Nguồn điện*2 AC220-240 V ±10 %, 0.6 A, Thông thường 50/60 Hz
Mức tiêu thụ điện 144 W (AC220-240 V ±10%)
Kích thước Chiều rộng 232 x Chiều dài 726 x Chiều cao 991 mm
Trọng lượng 53 kg
Ghi chú: Bộ hoàn thiện C3/Bộ hoàn thiện C3 có Bộ đóng sách là bộ phận tùy chọn. 
*1: Giấy 64 gsm. 
*2: Yêu cầu nguồn điện riêng biệt cho thiết bị chính.

Ghi chú
1) Nếu phương tiện lưu trữ (chẳng hạn như ổ đĩa cứng) của thiết bị cơ bản bị hỏng, việc mất mát các dữ 

liệu đã nhận, dữ liệu tích lũy, các dữ liệu cài đặt đã lưu, v.v... có thể xảy ra. Trong mọi trường hợp Fuji 
Xerox sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất cứ thiệt hại nào phát sinh từ việc mất mát dữ liệu.

2) 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.

3) Thông số kỹ thuật sản phẩm, hình ảnh và thuyết minh về sản phẩm trong tài liệu này có thể thay đổi 
mà không cần báo trước.



Các thông tin như của tháng 12 năm 2016.    PIC-0117 V (1611-R1)Xerox, Xerox và Thiết Kế cũng như Fuji Xerox và Thiết Kế là những nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã được đăng ký 
của Xerox Corporation tại Nhật Bản và/ hoặc các quốc gia khác.

Nghiêm cấm sao chép Vui lòng lưu ý, pháp luật nghiêm cấm các hình thức sao chép sau :
Nội ngoại tệ, cổ phiếu, trái phiếu chính phủ và các chứng chỉ trái phiếu địa phương.
Các loại tem bưu phẩm, bưu thiếp không được sử dụng, v.v…
Các loại tem chứng nhận theo quy định của pháp luật.
Các hình thức sao chép liên quan đến tác quyền (tác phẩm văn học, âm nhạc, hội họa, điêu khắc nghệ thuật, bản đồ, tác phẩm điện ảnh, bản vẽ, tác phẩm 
hình nghệ thuật, v.v...) bị nghiêm cấm trừ khi việc sao chép đó nhằm mục đích sử dụng cá nhân, gia đình hoặc tương đương trong phạm vi giới hạn.

An toàn sử dụng
Trước khi sử dụng thiết bị, vui lòng đọc kỹ Sách hướng dẫn để sử 
dụng đúng cách.
Sử dụng sản phẩm với nguồn điện và điện áp được chỉ định.
Chắc chắn thiết bị phải được tiếp đất để tránh xảy ra các sự cố về điện.

Tên của công ty khác và tên nhãn hiệu sản phẩm nói chung là tên thương mại của công ty, thương hiệu và thương hiệu đã đăng ký nói chung. 

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 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

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

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




