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ใช้งานงา่ย สะดวก 
รวดเรว็

อปุกรณ์ประสิทธภิาพ 
สงูเพ่ือเพิม่ประสิทธ ิ
ภาพการทำางานขัน้สดุ

ยกระดับการใช้งานใน 
รูปแบบใหม่เพ่ือให้ตอบรบั 
สไตล์การทำางานในระยะ 
ไกล

ปกป้องขอ้มลูสำาคัญ 
ของคณุ

สู่สังคมท่ียัง่ยืน

ระบบการสนับสนุน 
ท่ีคณุวางใจได้

มาพรอ้มกับหน้าจอ UI ใหม่ท่ีใช้งานงา่ยและมีระบบการรกัษาความ 
ปลอดภัยท่ีแขง็แกรง่ ฟังก์ชันต่างๆ ท่ีช่วยให้เสรมิประสิทธภิาพ 
สำาหรบัการทำางานจากระยะไกลได้อย่างไรร้อยต่อ
Apeos 5570 / 4570

ทำาสำาเนา/พิมพ์ สแกน แฟกซ์ ความละเอยีดในการพิมพ์ แผงควบคมุ
5570  55 หน้า/นาที*1

4570  45 หน้า/นาที*1
สี/ขาว-ดำา

160 หน้า/นาที*2 แฟกซ์ Super G3 1200 × 2400 dpi 10.1 น้ิว

●ใช้งานระบบคลาวด์ ●ใช้งานอุปกรณ์เคล่ือนที ่●สแกนนามบัตร ●การรกัษาความปลอดภัย  
●ไฟ LED แจ้งเตอืนป้องกันการลมืเกบ็งานพมิพ์/เอกสารต้นฉบับออกจากเครือ่ง ●ระบบป้องกันการป้อนเอกสารซ้อนกัน
*1: A4 LEF  *2: เม่ือสแกน 2 ด้านพรอ้มกนัในครัง้เดียวด้วยชุดป้อนเอกสารสองหน้าอตัโนมัติ (DADF)

"Apeos" รุน่ใหม่เพิม่ฟังก์ชันการทำางานท่ีล้ำาสมัย มาพรอ้มกับระบบการรกัษาความปลอดภัยขัน้สงู 
และงา่ยต่อการใช้งาน ช่วยขยายขดีความสามารถทางธรุกิจของคณุได้อย่างสมบูรณ์แบบ
อปุกรณ์ "Apeos" สามารถเช่ือมต่อกับโซลชัูนและบรกิารต่างๆ ได้อย่างไรร้อยต่อ 
สอดรบักับสไตล์การทำางานรูปแบบใหม่ท่ีคล่องตัว ให้คณุทำางานได้ทกุท่ีทกุเวลา

นวตักรรมใหม่ล่าสดุ Apeos รุน่ใหม่
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ให้คณุทำางานได้อย่างมีประสิทธภิาพมากขึ้น ไม่ต้องเสียเวลารอ
● เวลาในการทำาสำาเนาแผ่นแรกไม่เกนิ 3.6*1 วนิาที
● ใช้เวลาในการอุน่เครือ่งและปลกุเครือ่งจากโหมดพัก 30 วนิาที*2 และ 11 วนิาที 
ตามลำาดับ

● Smart WelcomEyes มีระบบการตรวจจบัผู้ใช้และ “ปลกุ” เครือ่งให้ต่ืนขึ้นจาก 
โหมดพักโดยอตัโนมัติ

*1: A4 LEF
*2: ปลัก๊อนิในตัว / บรกิารแบบกำาหนดเอง: เม่ือมีการเปิดใช้งาน

แยกขอ้มลูได้อย่างรวดเรว็เหมาะสำาหรบัการใช้งานปรมิาณมาก
● ความเรว็ในการอา่นสงูสดุ 160 หน้า/นาที* สำาหรบั  
การสแกน

● DADF ท่ีสแกนได้ 2 ด้านพรอ้มกนัในครัง้เดียว 
ช่วยป้องกนัความเสียหายของต้นฉบับ

● มาพรอ้มกบัระบบป้องกนัการป้อนเอกสารซ้อนกนั
● สามารถใส่กระดาษได้สงูสดุถงึ 130 แผ่น
 * สแกน 2 ด้านพรอ้มกนัในครัง้เดียว, 200 dpi ไปยังโฟลเดอร์

อปุกรณ์เสรมิสำาหรบัการจดัชุดเขา้เล่มท่ีหลากหลายมีให้เลือกใช้ได้ตามความต้องการ
● รองรบัการเย็บแบบไม่ใช้ลวดเย็บ*1 ทัง้ 1 และ 2 ตำาแหน่ง

อปุกรณ์ต่างๆ ท่ีหลากหลายมีให้เลือกใช้ได้ตามความต้องการ

เครือ่งจดัชุดเอกสาร A2

ถาดป้อนกระดาษความจสุงู
ความจกุระดาษสงูสดุ 6140 แผ่น*
* รุน่ถาด Tandem + ถาดป้อนกระดาษความจสุงู B2

รุน่ 2 ถาด                          รุน่ 4 ถาด            รุน่ถาด Tandem

ภาพประกอบการเย็บแบบ 1 ตำาแหน่ง
อปุกรณ์เขา้เล่มและเย็บตรงกลาง B4/B5

เครือ่งจดัชุดเอกสาร C4/C5 อปุกรณ์เขา้เล่มและเย็บตรงกลาง C4/C5 + 
อปุกรณ์พับกระดาษ CD3

*1: รุน่ท่ีใช้ได้:  เครือ่งจดัชุดเอกสาร B5, เครือ่งจดัชุดเอกสาร C5 และอปุกรณ์เขา้เลม่และเย็บตรงกลาง C5
*2: มีเครือ่งจดัชุดเอกสาร + ชุดเจาะร ู
*3: อปุกรณ์เสรมิ 
*4: ต้องใช้ชุดทำา Booklet เม่ือเลอืกการเย็บมงุหลงัคาหรอืพับครึง่โดยใช้เครือ่งจดัชุดเอกสาร B4/B5 
       เครือ่งจะทำารอยพับโดยไม่มีการพับ
*5: ต้องใช้อปุกรณ์พับกระดาษ
*6: ไม่เกนิ 80 gsm

ลดความเส่ียงด้านการสญูหายของขอ้มลูโดยไม่ตัง้ใจ 
ด้วยระบบไฟและเสียงแจง้เตือน 
● ช่วยแจง้เตือนผู้ใช้เม่ือตรวจพบวา่มีเอกสาร 
ต้นฉบับหรอืงานพิมพ์ค้างอยู่บนถาด/เครือ่ง

● ป้องกนัการลมืเกบ็เอกสารจากถาดกลางหรอื 
ถาดป้อนเอกสาร

● ไฟแจง้เตือนจากถาดกลางยังช่วยแจง้ให้คณุทราบ 
เม่ือมีแฟกซ์เขา้ท่ีถาดขา้ง

● ระบบเสียงแจง้เตือนเม่ือมีเอกสารต้นฉบับค้าง 
อยู่บนกระจกวางเอกสาร

• ลวดเย็บ
• ลวดเย็บ
• เย็บแบบไม่ใช้ลวดเย็บ*1
• เจาะร*ู3
• เย็บมงุหลงัคา*4
• พับครึง่*4

• ลวดเย็บ
• เย็บแบบไม่ใช้ลวดเย็บ*1
• เจาะรู*2

• ลวดเย็บ
• เย็บแบบไม่ 
ใช้ลวดเย็บ*1

• เจาะร*ู2
• เย็บมงุหลงัคา
• พับครึง่
• พับสามทบ*5
• พับครึง่แบบตัว Z*5

• ถาดป้อนกระดาษความจสุงู B1 สามารถป้อนกระดาษได้ถงึ 2000 แผ่น
• ถาดป้อนกระดาษความจสุงู B2 สามารถป้อนกระดาษได้ถงึ 2940 แผ่น

ความจกุระดาษสงูสดุ 1130 แผ่น ความจกุระดาษสงูสดุ 2170 แผ่น
พรอ้มถาดรบักระดาษแยก

ความจกุระดาษสงูสดุ 3200 แผ่น

ลวดเย็บ
สำาหรบัเย็บกระดาษ 
หลายๆ หน้า

เจาะรู
เจาะรเูพ่ือเย็บเล่ม

เย็บมงุหลังคา
ผลิตแคตตาล็อกและ 
หนังสือเล่มเล็ก (Booklet) 
ได้อย่างงา่ยดาย

พับครึง่แบบตัว Z
พับแบบตัว Z 
สำาหรบัเอกสาร A3 
 ให้เป็นขนาด A4

พับสามทบ
งา่ยต่อการแทรก 
เอกสาร เช่น  
ไดเรก็เมล

เยบ็แบบ 
ไมใ่ช้ลวดเยบ็
   10*6
แผ่น

ภาพประกอบการเย็บแบบ 2 ตำาแหน่ง

อปุกรณ์ประสิทธภิาพสงูเพ่ือเพิม่ประสิทธภิาพการทำางานขัน้สดุ

ถาดกระดาษรูปแบบใหม่พับเก็บได้ ช่วยลดการใช้ 
แรงขณะปิดถาด
● เพียงผลกัเบาๆ เพ่ือปิดถาดกลบัเขา้ไป
● พับถาดเกบ็เองได้อย่างนุ่มนวลและไม่ส่งเสียงรบกวน
● ดึงถาดออกมาได้โดยงา่ย

ทำางานรวดเรว็ด้วยการสแกนโดยตรงจาก DADF 
สำาหรบัเอกสารท่ีไม่ใช่ขนาดมาตรฐาน
● รองรบัขนาดเลก็สดุ 49 มม. (กวา้ง) x 85 มม. (ยาว) *
● สแกนเอกสารได้อตัโนมัติโดยไม่ต้องแยกป้อนทีละขนาด
● แปลงเอกสารท่ีไม่ใช่ขนาดมาตรฐานให้เป็นขนาดมาตรฐานได้โดยอตัโนมัติ
● โหลดและสแกนเอกสารต้นฉบับได้หลายๆ แผ่นพรอ้มกนั

 
* ใช้ได้กบัน้ำาหนักกระดาษ 38 - 209 gsm

     สแกนเอกสารขนาดเท่านามบัตร สแกนต้นฉบับขนาดเลก็ให้เป็นขนาดมาตรฐานได้โดยอตัโนมัติ

ขนาด A4ขนาด B5

ใบแจ้งหนี้
$0000.00- ใบเสร็จรับเงิน

$0000.00-

ใบแจ้งหนี้
$ 0000.00-

ใบเสร็จรับเงิน
$0000.00-

Automatically scans small originals as-is to a standard size

ถาดป้อนกระดาษความจสุงู B1 ถาดป้อนกระดาษความจสุงู B2
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ใช้งานงา่ย สะดวก รวดเรว็
รปูแบบท่ีเรยีบงา่ยทำาให้งา่ยต่อการใช้งาน
UI รปูแบบใหม่ท่ีมีโทนสีดำาและสีเทาช่วยเสรมิคอนทราสต์ให้ชัดยิง่ขึ้น 
ให้คณุดหูน้าจอได้งา่ยกวา่เดิม
● ตำาแหน่งไอคอนท่ีกระจายตัวอย่างสม่ำาเสมอเพ่ือให้งา่ยต่อการมองเห็นและใช้งาน
● ขัน้ตอนการทำางานท่ีสอดคลอ้งกนัของแต่ละฟังกชั์นเพ่ือให้จำาได้งา่ย
● การปรบัแต่งหน้าจอหลกัได้ ช่วยให้งา่ยต่อการเขา้ถงึฟังกชั์นท่ีคณุใช้งานบ่อย
● ปักหมดุการตัง้ค่าโปรดสำาหรบังานท่ีใช้บ่อยหรอืงานท่ีต้องทำาซ้ำาๆ
● ระบบไฟแจง้เตือนท่ีงา่ยต่อการมองเห็นจะช่วยเตือนให้เกบ็เอกสารหรอืแจง้เตือน 
เม่ือเกดิขอ้ผิดพลาด

● ระบบการแจง้เตือนด้วยเสียง เครือ่งจะส่งเสียงเตือนเบาๆ เพ่ือแจง้ให้ทราบสถานะ

ใช้สมารท์โฟนของคณุให้เป็น “แผงควบคมุการทำางาน แบบพกพา” ได้
เช่ือมต่อกับอปุกรณ์เคล่ือนท่ีต่างๆ ได้อย่างไรร้อยต่อสำาหรบังานทำาสำาเนา,  
แฟกซ์, พิมพ์ และสแกน*1 ด้วยแอปพลิเคชัน Print Utility*2

● ใช้อปุกรณ์เคลื่อนท่ีของคณุให้เป็นหน้าจอ UI เพ่ือควบคมุการทำางานของเครือ่งได้ 
   ช่วยลดการสัมผัสท่ีตัวเครือ่ง
● บันทึกการตัง้ค่าท่ีใช้งานบ่อยให้เป็น “รายการโปรด”
● ส่งแฟกซ์หรอือเีมลไปยังท่ีอยู่ผู้รบัท่ีจดัเกบ็ไวใ้นสมารท์โฟนได้โดยตรง
● ลดการสัมผัสเครือ่งพิมพ์เพ่ือเพ่ิมสขุอนามัย
● เช่ือมต่อ Wi-Fi โดยตรงได้อย่างรวดเรว็ด้วยการสแกน QR Code จากหน้าจอของผู้ใช้
หมายเหต:ุ เช่ือมต่อเครือ่งผ่านสภาพแวดลอ้มแบบไรส้าย หรอืการเช่ือมต่อ Wi-Fi Direct
*1: อเีมล สแกนไปยังโฟลเดอร์
*2: ดาวน์โหลดฟรจีาก Google Play™ หรอื App Store

สแกนเอกสารให้ตนเองได้งา่ยๆ
ด้วยคณุสมบัติการสแกนอตัโนมัติ จะช่วยให้คณุส่งขอ้มลูสแกนได้งา่ยๆ 
เพียงสัมผัสเดียว
● ปรบัการวางแนวเอกสารต้นฉบับ หรอื 1 ด้าน/2 ด้าน ได้โดยอตัโนมัติ 
● เม่ือใช้ฟังกชั์นการรบัรองความถกูต้องของผู้ใช้ ระบบจะทำาการตัง้ค่าท่ีอยู่ 
อเีมลผู้ใช้ให้เป็นปลายทางการสแกนโดยอตัโนมัติ

สแกนและส่งเอกสารได้หลายปลายทาง
สแกนเอกสารไปยังปลายทางต่างๆ ได้พรอ้มกัน , สแกนไปยังโฟลเดอร ์
ของเครือ่ง PC, อเีมล และ URL
● ทำางานได้อย่างต่อเน่ืองด้วยการบันทึกสำาเนาของการสแกนแต่ละครัง้ลงบนเครือ่ง 
   พีซีหรอืเซิรฟ์เวอร ์(URL)

ตอบรบัการใช้งานสำาหรบัออฟฟิศทัว่ไป
รองรบัสภาพแวดล้อม LAN แบบไรส้าย*1

● รองรบัท่ีอยู่ใดก็ได้ในออฟฟิศท่ีมีการใช้งาน Wi-Fi
● สามารถเช่ือมต่ออปุกรณ์มัลติฟังกชั์นท่ีมี Wi-Fi Direct ได้พรอ้มกนัสงูสดุถงึห้าเครือ่ง
● รองรบัการพิมพ์โดยตรงจากอปุกรณ์เคลื่อนท่ี*2
● รองรบัการพิมพ์ Print Utility, AirPrint และ Mopria® Print Service
*1: อปุกรณ์เสรมิ
*2: เม่ือเช่ือมต่อ Wi-Fi Direct

จดัการอปุกรณ์ได้อย่างงา่ยดายด้วยการรบัรองความ 
ถกูต้องโดยไม่ผ่านเซิรฟ์เวอร์
Server-less Authentication* หรอืการรบัรองความถกูต้องโดยไม่ผ่าน 
เซิรฟ์เวอรส์ามารถซิงโครไนซ์ขอ้มลูผู้ใช้สำาหรบัอปุกรณ์มัลติฟังก์ชันทกุ 
เครือ่งท่ีอยู่ในเครอืขา่ย ช่วยลดภาระการทำางานของผู้ดแูล
● เพียงแตะการด์ของคณุเพ่ือลิงกร์หัสผู้ใช้เขา้กบัอปุกรณ์มัลติฟังกชั์น 
● ขอ้มลูของรหัสผู้ใช้จะถกูแชร์ไปยังอปุกรณ์มัลติฟังกชั์นเครือ่งอื่นๆ ท่ีอยู่ใน 
เครอืขา่ยเดียวกนัโดยอตัโนมัติ

● ให้คณุสามารถรบัรองความถกูต้องได้จากอปุกรณ์ทกุเครือ่งท่ีอยู่ในสำานักงาน
 * อปุกรณ์เสรมิ

สัง่พิมพ์จากอปุกรณ์มัลติฟังก์ชันเครือ่งใดก็ได้ 
ในออฟฟิศ
ฟังก์ชัน Server-less On-Demand Print* จะช่วยให้คณุสามารถ 
สัง่พิมพ์งานหรอืรบังานพิมพ์จากอปุกรณ์มัลติฟังก์ชันเครือ่งใดก็ได้ 
ในออฟฟิศ
● ทำางานได้รวดเรว็ เม่ือเครือ่งท่ีต้องการใช้งานไม่วา่ง คณุกส็ามารถสัง่พิมพ์งาน 
จากอปุกรณ์มัลติฟังกชั์นเครือ่งอื่นได้ทันทีโดยไม่ต้องรอ

● สามารถเช่ือมต่อได้ถงึ 100 เครือ่ง
● สามารถแก้ไขการตัง้ค่างานท่ีกำาหนดไว้ได้จากอปุกรณ์เพ่ือช่วยประหยัดเวลา 
(1 ด้านเป็น 2 ด้าน, เพ่ิมการเย็บ, พิมพ์ขาว-ดำา) 

 * อปุกรณ์เสรมิ

สแกนได้ง่าย ใช้งานง่าย

1   สแกน 4   แชร์ / 
      ใช้งาน

3  คัดแยะและ
    บันทึกอีตโนมัติ

2  แก้ไขภาพ 
     อัตโนมัติ

1 2 3 4

การใช้งาน QR Code และบาร์โค้ด
เมื่อมี QR Code หรือ บาร์โค้ด อยู่ในส่วนหัวหรือเนื้อหาของ
เอกสารต้นฉบับ �งก์ชันการสแกนและจัดส่งอย่างง่าย* จะอ่าน
และจัดส่งไฟล์งานไปยังปลายทางที่กำหนดโดยอัตโนมัติ 
*อุปกรณ์เสริม

แปลงเอกสารกระดาษให้เป็นเอกสารดิจทัิลได้งา่ยๆ
ฟังก์ชันการสแกนและจัดสง่อยา่งงา่ย* จะช่วยให้คณุสามารถสแกนและ 
จัดเกบ็เอกสารได้งา่ยๆ เพยีงกดปุ่มค่าทีต่ัง้ไวส้ำาหรบัแตล่ะเวริก์โฟลว ์
หรอืเอกสารแตล่ะชนิด
● ตัง้ค่าต่างๆ ให้โดยอตัโนมัติ เช่น รปูแบบไฟล,์ ช่ือไฟล ์หรอื OCR*
● จดัเกบ็เอกสารสแกนไปยังปลายทางท่ีเหมาะสมให้โดยอตัโนมัติ
● ระบคุำาหรอือกัขระเฉพาะในเอกสารให้เป็นช่ือโฟลเดอรห์รอืช่ือไฟล์
● อา่นค่า 0 หรอือกัขระอื่นท่ีมักจะจดจำาผิดได้อย่างถกูต้อง
 * อปุกรณ์เสรมิ
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เพิม่ความคล่องตัวให้กับการใช้งานเพ่ือรองรบัสไตล์การ 
ทำางานแบบระยะไกล
ไม่พลาดการรบัแฟกซ์แม้คณุจะทำางานจากระยะไกล
ฟังก์ชัน Paperless Fax จะช่วยจดัเก็บเอกสาร แฟกซ์ไปยังโฟลเดอร ์
ให้โดยอตัโนมัติ ซ่ึงสามารถส่งต่อไปยังเครือ่งพีซีหรอืส่งเป็นอเีมลได้
● ส่งต่อแฟกซ์ท่ีรบัเขา้ไปยังอปุกรณ์เคลื่อนท่ีของคณุได้งา่ยๆ ผ่านอเีมล
● ส่งต่อแฟกซ์ท่ีรบัเขา้ไปยัง Working Folder*1
● คัดแยกแฟกซ์ได้ตามเบอรแ์ฟกซ์ วนัท่ีท่ีได้รบัแฟกซ์ และผู้รบัผิดชอบงาน*2
● กำาหนดแฟกซ์เขา้ได้ตามเวลาท่ีระบ ุวนัท่ีในสัปดาห์ และช่วงระยะเวลาท่ีต้องการ*2
● ตัวอย่างเช่น คณุสามารถเปลีย่นเอกสารกระดาษให้เป็นการส่งขอ้มลูทางอเิลก็-  
ทรอนิกส์ได้ด้วยการดำาเนินการเพียงครัง้เดียว*2

*1:  บรกิารคลาวด์มีให้โดย FUJIFILM Business Innovation ต้องมีสัญญาแยกต่างหาก
*2: อปุกรณ์เสรมิ

ใช้งานงา่ย ปลอดภัยแม้สำาหรบัการทำางานระยะไกล
Cloud On-Demand Print* จะช่วยให้คณุสามารถลงทะเบียนเอกสาร 
จากเครือ่งพีซีหรอือปุกรณ์เคล่ือนท่ีไปยังเซิรฟ์เวอรร์ะบบคลาวด์และ 
สัง่พิมพ์งานจากอปุกรณ์มัลติฟังก์ชันท่ีกำาหนดไว้ได้อย่างงา่ยดาย
● เพ่ิมความปลอดภยัในการใช้งานได้ด้วยการระบรุหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน
● ช่วยลดปัญหาขอ้มลูสญูหายหรอืการโจรกรรมขอ้มลู
● ไม่ต้องติดตัง้โปรแกรมควบคมุเฉพาะ  
 * บรกิารคลาวด์มีให้โดย FUJIFILM Business Innovation ต้องมีสัญญาแยกต่างหาก

รวมบรกิารคลาวด์ต่างๆ ไวใ้นท่ีเดียว
Cloud Service Hub* ช่วยให้คณุสามารถลงช่ือเขา้ระบบเพียงครัง้เดียว 
เพ่ือใช้งานบรกิารคลาวด์หลายๆ รายการได้
● สามารถระบตุำาแหน่งจดัเกบ็เอกสารสแกนได้โดยตรงจากอปุกรณ์มัลติฟังกชั์น
● รองรบัการค้นหาเอกสารจากบรกิารคลาวด์ท่ีหลากหลาย
● ใช้ OCR ในการค้นหาขอ้ความแบบเต็มจากเอกสารสแกน

 * บรกิารคลาวด์มีให้โดย FUJIFILM Business Innovation ต้องมีสัญญาแยกต่างหาก

แชรข์อ้มลูได้ทกุท่ี ทกุเวลา
เพียงมี Working Folder* และการเขา้ถึงอนิเตอรเ์น็ต คณุก็สามารถ 
ดเูอกสารได้ทกุท่ี ทกุเวลาท่ีต้องการ
● เช่ือมต่อกบัอปุกรณ์มัลติฟังกชั์น, DocuWorks และอปุกรณ์เคลื่อนท่ีต่างๆ ได้ 
อย่างไรร้อยต่อ

● สัง่พิมพ์เอกสารท่ีจดัเกบ็ใน Working Folder ได้งา่ยๆ จากแผงควบคมุอปุกรณ์
● กำาหนดช่ือไฟลข์องเอกสารสแกนและจดัเกบ็ไปยัง Working Folder ได้โดย 
อตัโนมัติ จากนัน้ระบบจะส่งการแจง้เตือนทางอเีมลให้ผู้ใช้ท่ีเกีย่วขอ้งทราบ

 * บรกิารคลาวด์มีให้โดย FUJIFILM Business Innovation ต้องมีสัญญาแยกต่างหาก

สแกน
Working Folder

แจ้งเตือน
ทางอีเมล

อัปโหลด
อัตโนมัติ   อยู่นอกสถานที่

ทำงานจากที่บ้าน

SharePoint
Online

Dropbox®

Google
  Drive™

Box®

Evernote®

OneDrive

Working
Folder Cloud Service 

Hub

Cloud Storage Services

สู่สังคมท่ียัง่ยืน
FUJIFILM Group มุง่มัน่สูก่ารพัฒนาสังคมแบบยัง่ยนืด้วยการนำาเสนอ 
ผลติภัณฑต่์างๆ ทีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดล้อม ช่วยลดความสิ้นเปลืองใน 
การใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ให้น้อยลง 

● ลดการใช้พลังงาน
-หัวพิมพ์ LED ช่วยลดการใช้พลงังาน ลดเสียงรบกวน และให้งานพิมพ์ท่ีมี 
ความคมชัดสงู 
-Super EA-Eco toner หลอมละลายท่ีอณุหภมิูต่ำาและให้ความละเอยีด 
ภาพท่ีสงูขึ้น
-Smart Energy ช่วยลดการใช้พลงังานด้วยการแจกจา่ยพลงังานไปยัง 
ฟังกชั์นท่ีผู้ใช้ต้องการใช้งานเท่านัน้

● ลดปรมิาณคารบ์อนฟตุพริน้ท์
-ลดการปลอ่ยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซต์ด้วยการนำาพลาสติกชีวมวลจากไม้ท่ี 
ไม่สามารถบรโิภคได้และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมาใช้ในการผลิตช้ินส่วน 
บางรายการ
-ใช้ระบบรีไซเคิลท่ีมีการเกบ็คืนอปุกรณ์และวสัดส้ิุนเปลอืงท่ีใช้งานแลว้ 
และนำามารีไซเคิลใหม่

 

 

● ลดการปล่อยของเสีย
-แนวคิดการลดขยะให้เป็นศนูย์และการไม่กอ่สารปนเป ้ อนได้พัฒนาสู่ฟังกชั์น 
เย็บแบบไม่ใช้ลวดเย็บ
-ลดปรมิาณการใช้กระดาษโดยไม่จำาเป็นด้วยฟังกชั์นต่างๆ เช่น แฟกซ์แบบ 
ลดการใช้กระดาษ, พิมพ์หลายหน้าในหน้าเดียว, สแกนเวริก์โฟลว ์และ 
กระบวนการรบัรองความถกูต้องเพ่ือลดการพิมพ์โดยส้ินเปลอืง

● ใช้งานได้หลายภาษา 
-เปลีย่นการใช้งานเป็นภาษาต่างๆ* ได้อย่างงา่ยดายจากแผงหน้าจอ UI 
สำาหรบัผู้ใช้ท่ีหลากหลายในออฟฟิศของคณุ 

 * ญ่ีปุ่ น, องักฤษ, จนี (ประยกุต์/ดัง้เดิม), เกาหล,ี ไทย, เวยีดนาม และอนิโดนีเซีย

ศนูย์รบัเลีย้งเด็ก/โรงเรยีน ธรุกจิบรกิาร
 ธรุกจิ (อาหารและบรกิาร)

โรงพยาบาล
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ปกป้องขอ้มลูสำาคัญของคณุ
ขอ้มลูเป็นสินทรพัย์ท่ีสำาคัญยิง่ของธรุกิจซ่ึงควรได้รบัการปกป้องอย่างรดักมุ

ตัวเลือกท่ีหลากหลายสำาหรบัการตัง้ค่าการรบัรองความถกูต้องของผู้ใช้ 
ช่วยให้ผู้ดแูลสามารถเลือกรูปแบบการใช้งานท่ีเหมาะสมสำาหรบัสภาพ 
แวดล้อมแต่ละแห่งได้อย่างลงตัว
● การรบัรองความถกูต้องเฉพาะท่ี
● การรบัรองความถกูต้องโดยเซิรฟ์เวอรร์ะยะไกล*
● การรบัรองความถกูต้องโดย IC Card*
● การเขา้ถงึคณุสมบัติสำาหรบัผู้ใช้ท่ีกำาหนด
● ไพรเวทชารจ์พรนิต์
 * อปุกรณ์เสรมิ

สามารถกำาหนดขอ้จำากัดเพิม่เติมสำาหรบัการเขา้ใช้งานของผู้ใช้บางราย 
ได้ (เช่น ผู้เย่ียมชม หรอื แขก)
● ชุดอเีทอรเ์น็ตรอง*
 * อปุกรณ์เสรมิ

ปกป้องการตัง้ค่าอปุกรณ์ในระดับต่างๆ กันด้วยการกำาหนดขอ้จำากัดใน 
การเปล่ียนแปลงสำาหรบัผู้ใช้ในแต่ละกลุ่ม - ผู้ใช้ปลายทาง ผู้ดแูลด้าน  
IT และวศิวกรบรกิาร
● จำากดัการเขา้ใช้ของตัวแทนให้บรกิาร
● ลอ็กบัญชีเพ่ือป้องกนัการเขา้ใช้ท่ีไม่ได้รบัอนญุาต
● ขอ้มลูการเปลีย่นรหัสผ่านเร ิม่ต้น
● แสดงคำาเตือนเม่ือมีการใช้ Global IP Address

ป้องกันการติดตัง้โปรแกรมต่างๆ โดยไม่ได้รบัอนุญาต รองรบัการตรวจ 
สอบท่ีแขง็แกรง่ด้วยการบันทึกขอ้มลูของอปุกรณ์เพ่ือให้งา่ยต่อการ 
ติดตามและค้นหาสาเหตเุม่ือมีปัญหาเกิดขึ้น
● ตรวจสอบลายเซ็นของซอฟต์แวร์
● จำากดัการอปัเดตจากระยะไกล
● กรอง IP Address
● ตรวจจบัการแก้ไขขอ้มลูโดยไม่ได้รบัอนญุาตเม่ือเร ิม่ต้นเครือ่งและทำาการกูคื้น 
โดยอตัโนมัติในกรณีท่ีตรวจพบการปลอมแปลง

● ป้องกนัการแทรกแซงขณะใช้งาน
● บันทึกการแก้ไข
● บันทึกการแก้ไขการถา่ยโอนของระบบ

ระบบการสนับสนุนท่ีคณุวางใจได้
แก้ไขปัญหาได้สะดวกและงา่ยดาย
ไมว่า่จะเป็นการเปล่ียนวสัดสุิ้นเปลืองหรอืเม่ือเกิดความล้มเหลวที่ไมค่าดคดิ 
ขึ้นในอปุกรณ์ คณุก็สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้อยา่งงา่ยดายและรวดเรว็ 
ไมจ่ำาเป็นต้องเสยีเวลารอตัวแทนให้บรกิารหรอืตัวแทนขายอีกตอ่ไป
1. แก้ปัญหาโดยดจูากฟังก์ชัน "วธิ ีใช้" ทีอ่ยู่ในอุปกรณ์
● คณุสามารถดขูอ้มลู วธิใีช้ เพ่ือแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้งา่ยๆ จากแผง 
ควบคมุอปุกรณ์

● หรอืสามารถเขา้ไปดขูอ้มลู วธิใีช้ ผ่านอปุกรณ์เคลื่อนท่ีโดยสแกน QR Code

2.  "ความชว่ยเหลอืระยะไกล (Remote Assistance)" คอื 
การชว่ยแก้ ไขปัญหาผ่านโอเปอเรเตอร์

● เช่ือมต่อโดยตรงไปยังศนูย์บรกิารลกูค้า
● โอเปอเรเตอรจ์ะทำาการเขา้ถงึแบบระยะไกลไปยังอปุกรณ์มัลติฟังกชั์นของคณุและจะ 
ช่วยแนะนำา/แก้ไขปัญหาไปพรอ้มๆ กนัทีละขัน้ตอนผ่านหน้าจอแผงควบคมุอปุกรณ์

 
ตรวจสอบการใช้อปุกรณ์มัลติฟังก์ชันได้อย่างละเอยีดทกุวนั
ตรวจสอบสถานะอปุกรณ์มัลตฟิังก์ชันได้ตลอดเวลาเพ่ือลดการเกิดดาวน์ไทม์
● ตรวจสอบมิเตอรก์ารใช้งาน
● จดัส่งวสัดส้ิุนเปลอืงให้โดยอตัโนมัติเม่ือตลบัหมึกเหลอืน้อย
● ตรวจหาขอ้ผิดพลาดของเครือ่งเป็นระยะเพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาได้แต่เน่ินๆ   
หมายเหต:ุ คณุจำาเป็นต้องสมัครใช้บรกิาร EP (ไม่คิดค่าบรกิาร)

ป้องกันปัญหาขอ้มลูร ัว่ไหลอนัเน่ืองมาจากความผิดพลาดท่ีไม่ได้ตัง้ใจ 
ของผู้ใช้และผู้ดแูล
● ลอ็กปลายทางการสแกนได้
● ป้อนผู้รบัแฟกซ์อกีครัง้
● คำาอธบิายประกอบ
● การพิมพ์ขอ้ความท่ีซ่อนไว*้
● ฟังกชั์นการฝังรหัสดิจทัิลและการติดตาม*
 * อปุกรณ์เสรมิ

ปกป้องขอ้มลูจากผู้ท่ี ไม่ได้รบัอนุญาต ปกป้องจากการเขา้ถึงท่ี ไม่ได้รบัอนุญาต

ป้องกันข้อผดิพลาดจากการใช้งาน 
ป้องกันการแฮก็ การปลอมแปลงขอ้มลูการตัง้ค่าของอปุกรณ์ / ระบบ
● เขา้รหัสลบัสำาหรบัขอ้มลูท่ีจดัเกบ็ไว้
● ใช้ชิป TPM* 2.0 สำาหรบัการจดัการคีย์การเขา้รหัสลบั
● ลบการตัง้ค่าและขอ้มลูเอกสารทัง้หมดได้ในคราวเดียว
 * Trusted Platform Module

ปกป้องขอ้มลูด้วยการเขา้รหัสลับอย่างแน่นหนาสำาหรบัการส่งขอ้มลู 
ระหวา่งอปุกรณ์ เซิรฟ์เวอร ์เป็นต้น
● เขา้รหัสลบัเส้นทางการส่ือสารด้วย SSL/TLS หรอื IPsec
● เขา้รหัสลบัเม่ือมีการถา่ยโอนผ่าน SMBv3 และ SFTP
● เขา้รหัสลบัสำาหรบัไฟลส์แกน/signature
● เขา้รหัสลบัอเีมลด้วย S/MIME
● จำากดัเวอรชั์น TLS
● การเขา้รหัสแบบ ECC (Elliptic Curve Cryptography)
● WPA3

ปกป้องขอ้มลู
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ป้องกันปัญหาขอ้มลูร ัว่ไหลอนัเน่ืองมาจากความผิดพลาดท่ีไม่ได้ตัง้ใจ 
ของผู้ใช้และผู้ดแูล
● ลอ็กปลายทางการสแกนได้
● ป้อนผู้รบัแฟกซ์อกีครัง้
● คำาอธบิายประกอบ
● การพิมพ์ขอ้ความท่ีซ่อนไว*้
● ฟังกชั์นการฝังรหัสดิจทัิลและการติดตาม*
 * อปุกรณ์เสรมิ

Basic Specifications / Copy Function
Item 5570 4570
Type Desktop / Console
Memory capacity 4 GB (Max: 4 GB)
Storage Device Capacity*1 128 GB
Scan Resolution 600 x 600 dpi
Printing Resolution 600 x 600 dpi (Text / Text-Photo / Photo / Map)

Warm-up Time

[Embedded Plug-ins / Custom Services] *2
When enabled: 30 seconds or less (23 degrees Celsius room 
temperature) 
When disabled: 24 seconds or less (23 degrees Celsius room 
temperature)

Recovery Time (Recovery 
Time from Sleep mode) 11 seconds or less (23 degrees Celsius room temperature)

Original Size Maximum of A3, 11 x 17", 297 x 432 mm for both Sheet and Book

Paper Size

Max
SRA3 (320 x 450 mm), 12 x 18" (305 x 457 mm), A3
[12 x 19" (305 x 483 mm), 320 x 483 mm when using Bypass 
Tray]

Min A5, Postcard (100 x 148 mm) [89 x 98 mm when using 
Bypass Tray]

Image loss 
width*3 Lead edge 4.0 mm, Trail edge 2.0 mm, Right / Left edge 2.0 mm

Paper 
Weight*4

Paper Tray 52 to 300 gsm
Bypass Tray 52 to 300 gsm

First Copy Output Time 3.6 sec. (A4 LEF)

Continuous 
Copy 
Speed*5

A4 LEF 55 ppm 45 ppm
JIS B5 LEF 55 ppm 45 ppm
A4 / JIS B5 40 ppm 32 ppm
JIS B4 32 ppm 26 ppm
A3 27 ppm 22 ppm

Paper Tray 
Capacity*6

Standard
2 Tray Model: 520 sheets x 2-tray + Bypass Tray 90 sheets 
4 Tray Model: 520 sheets x 4-tray + Bypass Tray 90 sheets
Tandem Tray Model: 520 sheets x 2-tray + 840 sheets + 1230 
sheets + Bypass Tray 90 sheets

Optional High Capacity Feeder B1: 2000 sheets
High Capacity Feeder B2: 2940 sheets

Max
2 Tray Model: 4070 sheets (Standard + High Capacity Feeder B2) 
4 Tray Model: 5110 sheets (Standard + High Capacity Feeder B2)
Tandem Tray Model: 6140 sheets (Standard + High Capacity 
Feeder B2)

Output Tray Capacity*7 Upper Center: 250 sheets (A4 LEF), Lower Center: 250 sheets 
(A4 LEF)

Power Supply AC220-240 V +/- 10 %, 10 A, 50/60 Hz common
Maximum Power 
Consumption

2.2 kW (AC220 V +/- 10%), 2.4 kW (AC240 V +/- 10%) 
Sleep mode: 0.5 W (AC230 V), Ready mode: 82 W (AC230 V)

Dimensions
2 Tray model: W 620 x D 720 x H 1119 mm 
4 Tray model: W 620 x D 720 x H 1119 mm
Tandem Tray model: W 620 x D 720 x H 1119 mm

Weight*8
2 Tray model: 109 kg 
4 Tray model: 118 kg 
Tandem Tray model: 125 kg

*1: The Storage Device Capacity is not totally available for customers. 
*2: Embedded Plug-ins / Custom Services are enabled as factory default. You can change the settings if 

needed. 
*3: Up to A3 size.
*4:  It is recommended to use our recommended paper. Correct print output may not be possible 

depending on the requirement.
*5: The speed may be reduced due to the image quality adjustment. 
*6: 80 gsm paper.
*7: 70 gsm paper.
*8: Excluding Toner Cartridge.

Print Function 
Item Description
Type Built-in type
Continuous Print Speed*1 Same as the Basic Specifications / Copy Function

Printing 
Resolution 

Standard
[PCL Driver]
Standard: 1200 x 2400 dpi, High Quality: 1200 x 2400 dpi, 
High Resolution: 1200 x 1200 dpi

Optional
[Adobe® PostScript® 3TM Driver]
High Speed (Standard): 600 x 600 dpi, High Quality: 1200 x 
2400 dpi, High Resolution: 1200 x 1200 dpi

Page 
Description 
Language

Standard PCL5 / PCL6
Optional Adobe® PostScript® 3TM

Supported 
Operating 
System*2

Standard

[PCL Driver]
Windows 10 (32 bit / 64 bit), Windows 8.1 (32 bit / 64 bit), 
Windows Server 2019 (64 bit), Windows Server 2016 (64 bit), 
Windows Server 2012 R2 (64 bit), Windows Server 2012 (64 bit)
[Mac OS X Driver]
macOS 11 / 10.15 / 10.14 / 10.13

Optional

[Adobe® PostScript® 3TM Driver]
Windows 10 (32 bit / 64 bit), Windows 8.1 (32 bit / 64 bit), 
Windows Server 2019 (64 bit), Windows Server 2016 (64 bit), 
Windows Server 2012 R2 (64 bit), Windows Server 2012 (64 bit)
macOS 11 / 10.15 / 10.14 / 10.13

Interface Standard Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T, USB3.0
Optional Wireless LAN (IEEE 802.11a / b / g / n / ac)

*1:  The speed may be reduced due to the image quality adjustment. The printing speed may be 
reduced depending on the document.

*2: Please refer to our official website for the latest supported OS.

Scan Function
Item Description
Type Colour Scanner
Scan Resolution 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi

Scan Speed Same as the Scan Speed for the Duplex Automatic Document 
Feeder

Interface Standard Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T
Optional Wireless LAN (IEEE 802.11a / b / g / n / ac)

Fax Function (Optional) 
Item Description
Original Size Max: A3, 11 x 17", Long document (Longest 600 mm)
Recording Paper Size Max: A3, 11 x 17"; Min: A5
Transmission Time 2 seconds and more but fewer than 3 seconds*1
Transmission Mode ITU-T G3

Applicable Lines Telephone subscriber line, PBX, Fax communication (PSTN), 
Maximum 3 ports*2 (G3-3 ports)

*1:  When A4 size document with approximately 700 characters is transmitted in standard 
image-quality (8 x 3.85 lines/mm) and in high-speed mode (28.8 kbps or faster, JBIG). Only 
indicates the time for transmitting the image information and does not include the 
communication control time. The total communication time will vary depending on the 
contents of the document, the type of machine receiving the fax, and line condition. 

*2: No. of FAX lines is up to 3 ports. Port refers to number of channels for FAX.

Duplex Automatic Document Feeder B2-PC 
Item 5570 4570
Original Size / Paper 
Weight

Max: A3, 11 x 17"; Min: A6*1
38 to 128 gsm (In Duplex: 50 to 128 gsm) *2

Capacity*3 130 sheets

Scan 
Speed*4

Copy
(A4 LEF, 
Simplex)

55 ppm 45 ppm

Scan
B/W: 80 ppm, Colour: 80 ppm (1 pass, 2 sided scanning: B/W 
160 ppm, Colour 160 ppm)
[Standard Document (A4 LEF), 200 dpi, to Folder]

*1: The minimum custom size is 49 x 85 mm. 
*2: Custom sizes from 49 x 85 mm to 55 x 91 mm are available from 38 to 209 gsm.
*3: 70 gsm paper.
*4: The scanning speed varies depending on the documents.

High Capacity Feeder B1 / B2 (Optional) 
Item High Capacity Feeder B1 High Capacity Feeder B2
Paper Size A4 LEF, Letter LEF, JIS B5 LEF
Paper Weight 55 to 216 gsm
Feeding Capacity / 
Number of Tray* 2000 sheets x 1-tray 2940 sheets x 1-tray

Dimensions W 389 x D 610 x H 377 mm W 476 x D 618 x H 433 mm
Weight 29 kg 31 kg
*: 80 gsm paper.

Finisher-A2 (Optional)
Item Description
Type Sort (Offset available*1) / Stack (Offset available*1)
Paper Size Max: A3, 11 x 17"; Min: A5, Postcard (100 x 148 mm)
Paper Weight*2 52 to 256 gsm

Paper 
Capacity*3

Finishing 
Tray

[Without Stapling] A4 LEF: 500 sheets, JIS B4: 250 sheets, 
A3 or larger: 200 sheets, Mixed Size Stacking*4: 250 sheets
[With Stapling] 30 sets, or A4 LEF: 500 sheets, JIS B4: 250 
sheets, A3 or larger: 200 sheets, Mixed Size Stacking*4: 250 
sheets

Staple

Capacity A4: 50 sheets (90 gsm or less), JIS B4 or larger: 30 sheets (90 gsm 
or less)

Paper Size*5 Max: A3, 11 x 17"; Min: JIS B5 LEF
Paper 
Weight 52 to 256 gsm

Position Single stapling, Dual stapling
Dimensions / Weight W 478 x D 461 x H 238 mm, 11 kg
*1:  [No Offset] is selected by factory default. The settings can be changed according to the 

customer's use situation.
*2: Documents may not be printed correctly depending on usage conditions. (52 to 55 gsm) 
*3: 70 gsm paper.
*4:  When larger size sheets are stacked on top of smaller size sheets: 250 sheets (when large size 

sheets are smaller than A3) / 200 sheets. (when large size sheets are A3 or larger)The same 
applies to when staple-free and stapled bindings are mixed or different stapling positions are 
mixed.

*5: Available staple positions vary depending on the paper size.

Notes
1) If the storage media (such as hard disk drives) of the base unit fail, loss of received data, accumulated 
     data, registered setting data, etc. may occur. In no event shall the company be liable for any damages 
     whatsoever arising from loss of data.
2) Functional spare parts will be available for at least 7 years after the product is no longer manufactured.

Apeos 5570 / 4570
Functions & Specifications



The available model varies depending on the country/region. Please ask the sales 
representatives for details. 
The product specifications, appearance and other details in this brochure are subject to 
change without notice for improvements.
Reproduction Prohibitions  Please note that reproduction of the following is prohibited by 
law : •Domestic and foreign currencies, government-issued securities, and national bonds 
and local bond certificates. •Unused postage stamps, post cards, etc. •Certificate stamps 
stipulated by law. •Reproducing works forming the subject matter of copyright (literary 
works, musical works, paintings, engravings, maps, cinematographic works, drawings, 
photographic works, etc.) is not permitted unless the reproduction is for the purpose of 
personal use, family use or other similar uses within a limited circle.
Trademarks  •FUJIFILM and FUJIFILM logo are registered trademarks or trademarks of 
FUJIFILM Corporation. •Apeos, Smart WelcomEyes, DocuWorks, Working Folder, Cloud 
Service Hub, and Cloud On-Demand Print are registered trademarks or trademarks of 
FUJIFILM Business Innovation Corp. •Adobe, Adobe logo, PostScript and PostScript logo 
are either registered trademarks or trademarks of Adobe in the United States and/or other 
countries. •Apple, Mac, macOS, OS X, and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered 
in the U.S. and other countries. •Mopria, the Mopria Logo, and the Mopria Alliance word 
mark and logo are registered and/or unregistered trademarks and service marks of Mopria 
Alliance, Inc. in the United States and other countries. •All product names and company 
names mentioned in this brochure are trademarks or registered trademarks of their 
respective companies.

Finisher-C4 / C5, Finisher-C4 / C5 with Booklet Maker (Optional)
Item Finisher-C4 / C5 Finisher-C4 / C5 with Booklet 

Maker

Type 

Output Tray Sort (Offset available) / Stack (Offset available)
Finishing 
Tray Sort (Offset available) / Stack (Offset available)

Booklet Tray - Sort / Stack

Paper Size
Output Tray Max: 12 x 19" (305 x 483 mm), A3; Min: A6, Postcard (100 x 148 mm)
Finishing 
Tray Max: 12 x 19" (305 x 483 mm), A3; Min: A5 LEF

Paper 
Weight

Output Tray 52 to 300 gsm*1

Finishing 
Tray 52 to 300 gsm*1

Paper 
Capacity*2

Output Tray 500 sheets (A4)

Finishing 
Tray 

[Without Stapling] 
A4: 3000 sheets, JIS B4 or 
larger: 1500 sheets, A5 LEF: 
1000 sheets, Mixed Size 
Stacking*3: 300 sheets
[With Stapling] 
A4: 200 sets or 3000 sheets
JIS B4 or larger: 100 sets or 
1500 sheets
A5 LEF: 100 sets or 1000 
sheets
Mixed Size Stacking*3: 70 sets 
or 200 sheets

[Without Stapling] 
A4: 1500 sheets, JIS B4 or 
larger: 1500 sheets, A5 LEF: 
1000 sheets, Mixed Size 
Stacking*3: 300 sheets
[With Stapling] 
A4: 200 sets or 1500 sheets
JIS B4 or larger: 100 sets or 
1500 sheets
A5 LEF: 100 sets or 1000 
sheets
Mixed Size Stacking*3: 70 sets 
or 200 sheets

Booklet Tray - 20 sets*4

Staple

Capacity Staple: 50 sheets (90 gsm or less)*5 , Staple-free Staple*6 *7: 
10 sheets (80 gsm or less)

Paper Size*8 Max: A3, 11 x 17"; Min: A5 LEF
Paper 
Weight Staple: 52 to 300 gsm, Staple-free Staple*6 *7: 64 to 105 gsm

Position Single stapling, Dual stapling

Punch*9

Number of 
Holes 

2-hole / 4-hole punch or 2-hole / 3-hole punch (US 
Specifications)

Paper Size*10 Max: A3, 11 x 17"; Min: A5 LEF
Paper 
Weight 52 to 220 gsm

Booklet 
Finishing

Capacity*11 -
Saddle Staple: 20 sheets (90 
gsm or less) 
Single Fold: 5 sheets (90 gsm 
or less)

Paper Size -
Max: SRA3 (320 x 450 mm), 
12 x 18" (305 x 457 mm), A3; 
Min: JIS B5

Paper 
Weight - Saddle Staple: 60 to 300 gsm 

Single Fold: 60 to 300 gsm

Dimensions*12
W 644 x D 692 x H 1054 mm 
When Folder Unit CD3 is 
installed: W 883 x D 692 x H 
1054 mm

W 649 x D 692 x H 1054 mm 
When Folder Unit CD3 is 
installed: W 888 x D 692 x H 
1054 mm

Weight
Finisher-C4 (w/o Punch): 41 kg
Finisher-C4 (w Punch): 44 kg
Finisher-C5 (w Punch): 49 kg
Folder Unit CD3: + 52 kg

Finisher-C4 with Booklet Maker 
(w/o Punch): 54 kg
Finisher-C4 with Booklet Maker 
(w Punch): 57 kg
Finisher-C5 with Booklet Maker 
(w Punch): 61 kg
Folder Unit CD3: + 52 kg

Note: Only stapled stapling is available with Finisher-C4 and Finisher-C4 with Booklet Maker. You 
cannot add staple-free stapling function.
Note: Both stapled stapling and staple-free stapling are available with Finisher-C5 and Finisher-C5 
with Booklet Maker.
Note: Transport Unit is required.
*1:  52 to 55 gsm output paper may not be aligned properly depending on the paper type.
*2:  70 gsm paper.
*3:  When larger size sheets are stacked on top of smaller size sheets.
*4:  When the output paper size is the same.
*5:  Up to 65 sheets can be stapled when the Finisher-C Staple Unit 65 Sheets is installed. 

However, depending on the paper type, incorrect stapling such as uneven edge alignment of 
sets may occur.

*6:  Staple-free stapling is available with Finisher-C5 and Finisher-C5 with Booklet Maker.
*7:  Staple-free stapling does not have binding force equal to stapled stapling. Bound part may be 

easily separated depending on the paper, temperature, humidity, and how the page is turned 
over.

*8:  Available staple positions vary depending on the paper size.
*9:  Punching function cannot be added. Select a finisher with the hole punching function.
*10:  Available number of punch holes varies depending on the paper size.
*11:  The maximum number of sheets varies depending on the paper weight. Booklet may not be 

tightly closed depending on the size or type of the paper.
*12:  Inner connector within the body is excluded.

Folder Unit CD3 (Optional)
Item Description

Z Fold Half 
Sheet 

Paper Size A3, 11 x 17", JIS B4
Paper 
Weight 60 to 90 gsm

Tri-fold

Paper Size A4, Letter
Paper 
Weight 60 to 90 gsm

Paper 
Capacity*1 40 sheets

Power Supply*2 / 
Maximum Power 
Consumption

AC220-240 V +/- 10 %, 0.6 A, 50/60 Hz common, 144 W

Dimensions W 232 x D 588 x H 991 mm
Weight 52 kg
Note: Optional of Finisher-C4 / Finisher-C5 / Finisher-C4 with Booklet Maker / Finisher-C5 with 
Booklet Maker.
*1: 70 gsm paper.
*2: Power supply separate from the main unit is required.

Finisher-B4 / B5 (Optional)
Item Finisher-B4 Finisher-B5
Type Sort (Offset available*1*2) / Stack (Offset available*1*2)
Paper Size*3 Max: A3, 11 x 17"; Min: A5
Paper Weight*4 52 to 300 gsm

Paper Capacity*5

[Without Stapling] A4: 2000 sheets, JIS B4 or larger: 1000 
sheets, Mixed Size Stacking*6: 300 sheets
[With Stapling] A4: 100 sets or 1000 sheets*7, JIS B4 or 
larger: 75 sets or 750 sheets
[With Booklet Finishing*8] 50 sets or 600 sheets
[With Fold*8] 500 sheets

Staple

Capacity 50 sheets (90 gsm or less)
Staple: 50 sheets (90 gsm or 
less), 
Staple-free Staple*9 *10:  
10 sheets (80 gsm or less)

Paper Size*11 Max: A3, 11 x 17"; Min: A5 LEF

Paper 
Weight 52 to 256 gsm

Staple: 52 to 256 gsm, 
Staple-free Staple*9 *10: 64 to 
105 gsm

Position Single stapling, Dual stapling

Punch*12

Number of 
Holes

2-hole / 4-hole punch or 2-hole / 3-hole punch (US 
Specifications)

Paper Size*13 Max: A3, 11 x 17"; Min: A5 LEF
Paper 
Weight 52 to 220 gsm

Booklet 
Finishing*8

Capacity Saddle Staple: 15 sheets; Single Fold: 5 sheets
Paper Size Max: A3, 11 x 17"; Min: A4, Letter
Paper 
Weight Saddle Staple: 64 to 80 gsm*14, Single Fold: 64 to 105 gsm

Dimensions*15 W 592 x D 653 x H 1041 mm, 
With Booklet Maker Unit: W 592 x D 673 x H 1076 mm

Weight 26 kg     Punch Kit: + 2 kg, 
Booklet Maker Unit: + 10 kg

28 kg     Punch Kit: + 2 kg, 
Booklet Maker Unit: + 10 kg

Note: Only stapled stapling is available with Finisher-B4. You cannot add staple-free stapling 
function.
Note: Both stapled stapling and staple-free stapling are available with Finisher-B5.
*1: The offset feature is set to disabled by factory default. The setting can be changed as 
       necessary.
*2:  Outputs whose weight is 257 gsm and more or width is less than 210 mm are delivered without 

offset stacking.
*3: Paper in the sizes larger than A3 or 11 x 17" or smaller than A5 are delivered to the Centre 
       Tray. 
*4: Documents may not be printed correctly depending on usage conditions. (52 to 55 gsm, 257 gsm 
       and more)
*5: 70 gsm paper.
*6: When larger size sheets are stacked on top of smaller size sheets.
*7: 75 sets or 750 sheets with dual stapling.
*8:  The Booklet Finishing function requires the optional Booklet Maker Unit for Finisher-B. Make a 

crease allows you to fold easily. After a job with the Booklet Finishing function specified has 
been output, the next job may not be delivered until the sheets are removed from the output 
tray. Also, if larger size sheets are stacked on top of smaller size sheets after a job with the 
Booklet Finishing function specified has been run, the next job may not be delivered until the 
sheets are removed from the output tray.

*9: Staple-free stapling is available with Finisher-B5.
*10:  Staple-free stapling does not have binding force equal to stapled stapling. Bound part may be 

easily separated depending on the paper, temperature, humidity, and how the page is turned 
over.

*11: Available staple positions vary depending on the paper size.
*12:  The Punch function requires the optional 2/4 Hole Punch Kit for Finisher-B or US 2/3 Hole 

Punch Kit for Finisher-B.
*13: Available number of punch holes varies depending on the paper size.
*14: Covers can be up to 220 gsm (Extra Heavyweight).
*15: Inner connector within the body is excluded.

For Your Safety
Before using the product, read the Instruction Manual carefully for proper use. Use the 
product with the power source and voltage specified. Be sure to establish ground 
connection. Otherwise, electronic shock may result in the case of a failure or short circuit.

The information is as of December, 2021.    PIC-0185 TH (2112)

123 Suntowers A Building, 23rd-26th Floor, Vibhavadi-Rangsit Road, 
Chomphon, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel: 02-660-8000     Fax: 02-617-6748-9     Call Center: 02-660-8400
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