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เครือ่งพิมพ์มัลติฟังก์ชันสี
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ใช้งานงา่ย สะดวก 
รวดเรว็

ปกป้องขอ้มลูสำาคัญ 
ของคณุ

สู่สังคมท่ียัง่ยืน

ระบบการสนับสนุน 
ท่ีคณุวางใจได้

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

นวตักรรมใหม่ล่าสดุ Apeos รุน่ใหม่

ทำางานได้รวดเรว็

เครือ่งพิมพ์มัลติฟังก์ชันสีขนาด A4 รุน่ใหม่ล่าสดุท่ีมีประสิทธภิาพสงูจะช่วย
เสรมิสรา้งการทำางานในรูปแบบเวริก์กรุป๊ให้คณุได้อย่างสมบูรณ์แบบ
Apeos C5240
ทำาสำาเนา/พิมพ์ สแกน แฟกซ์*3 ความละเอยีด

ในการพิมพ์ แผงควบคมุ เครือ่งจดัชุดเอกสาร/
เมล์บ็อกซ์

สี/ขาว-ดำา

52 หน้า/นาที*1
สี 83 หน้า/นาที*2 แฟกซ์ 

Super G3 1200 × 2400 dpi 7 น้ิว อปุกรณ์เสรมิ*4
ขาว-ดำา 104 หน้า/นาที*2

*1: บนกระดาษขนาด A4/B5 ความเรว็ในการพิมพ์อาจลดลงเน่ืองจากการปรบัคณุภาพรปู
*2: เม่ือใช้ชุดป้อนเอกสารสองหน้าอตัโนมัติ (สแกน 2 ด้านพรอ้มกนัในครัง้เดียว เอกสารขนาดมาตรฐาน (A4 LEF), 200 dpi ไปยังโฟลเดอร)์ ความเรว็ในการสแกนอาจต่างกนัไปโดยขึ้นอยู่กบัเอกสาร
*3: อปุกรณ์เสรมิ 
*4: รองรบัเฉพาะรุน่ CPS-EX

ยกระดับการใช้งานรูปแบบ 
ใหม่เพ่ือให้ตอบรบัสไตล์ 
การทำางานในระยะไกล

A4
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รวมอปุกรณ์ขนาด A4 และ A3 
เขา้ไวด้้วยกันได้อย่างมีประสิทธภิาพ
เครือ่งพิมพ์มัลติฟังก์ชัน Apeos C5240 มีหน้าจอ UI และฟังก์ชัน 
การใช้งานท่ีเหมือนกันกับเครือ่งพิมพ์ขนาด A3 การพัฒนารูปแบบใหม่ 
ท่ีนำาไปสู่การใช้อปุกรณ์ขนาด A3 และ A4 รว่มกันให้เกิดประโยชน์ 
สงูสดุภายในสำานักงาน ช่วยเสรมิสรา้งสภาพแวดล้อมการใช้งาน 
ในรูปแบบ Server-less On-Demand Print และยังช่วยลดปัญหาจาก
ความยุ่งยากซับซ้อนในการจดัการอปุกรณ์

ลดการสญูเสียเวลาในระหวา่งการบรกิารลกูค้า
ด้วยขนาดท่ีเล็กกะทัดรดั Apeos C5240 series จงึเหมาะกับพ้ืนท่ี 
จำากัดของเคาน์เตอรเ์ซอรว์สิได้อย่างลงตัว ให้คณุทำาสำาเนาหรอื 
สแกนเอกสารได้ทันทีโดยท่ีไม่ต้องออกจากเคาน์เตอร ์
ให้ลกูค้าเสียเวลารอ

เสรมิสรา้งจดุแขง็และการทำางานรว่มกันของ 
ออฟฟิศสำานักงานใหญแ่ละรา้นค้าสาขาต่างๆ 
เขา้ไวด้้วยกันได้อย่างสมบูรณ์แบบ
เปล่ียนรูปแบบขัน้ตอนการทำางานท่ียุ่งยากให้กลายเป็นระบบอตัโนมัติ  
เพียงบันทึกการตัง้ค่าเพ่ือให้คณุสามารถสแกนและส่งเอกสารไปยัง 
ออฟฟิศสำานักงานใหญ่ได้งา่ยๆ ด้วยปลายน้ิวสัมผัสเพียงครัง้เดียว
ช่วยให้คณุส่งรายงานต่างๆ ได้อย่างงา่ยดายโดยไม่จำาเป็นต้องใช้พีซี

ออฟฟิศ เคาน์เตอร ์
เซอรว์สิ รา้นค้า

มาตรฐาน + ถาดป้อน 
กระดาษเสรมิขนาด 550 
แผ่น 4 ถาด + ลอ้เลื่อน

มาตรฐาน + ถาดป้อน 
กระดาษเสรมิขนาด 
550 แผ่น 1 ถาด + 
ถาดป้อนกระดาษความจสุงู

ทำางานได้รวดเรว็
ทำางานได้รวดเรว็
พิมพ์ความเรว็สงูท่ี 52 หน้า/นาที*
● พิมพ์สี/ขาว-ดำา ความเรว็สงูท่ี 52 หน้า/นาที*
● เวลาในการทำาสำาเนาแผ่นแรก: ใช้เวลาในการพิมพ์ประมาณ 5.2 วนิาทีสำาหรบั 
ขาว-ดำา และ 7.0 วนิาทีสำาหรบัสี

● ลดภาระของผู้ดแูล / เคาน์เตอรเ์ซอรว์สิสำาหรบัการพิมพ์สีในปรมิาณมาก
 * สำาหรบักระดาษขนาด A4/B5 ความเรว็อาจลดลงเน่ืองจากการปรบัคณุภาพรปู

การใช้งานท่ียืดหยุ่นเพ่ือช่วยตอบสนองต่อการพิมพ์งานปรมิาณมาก
● ป้อนกระดาษได้มากถงึ 700 แผ่น*  
ตามมาตรฐาน

● เลอืกเพ่ิมโมดลู 4 ถาดเพ่ือช่วย 
รองรบัการพิมพ์บนชนิด/ขนาด 
กระดาษท่ีหลากหลาย

● เลอืกเพ่ิมโมดลู 4 ถาดสำาหรบัการ 
พิมพ์แบบฟอรม์ทางธรุกจิลงบน 
กระดาษขนาดต่างๆ

● ตัวเลอืกการใช้งานท่ียืดหยุ่นและ 
ทนทาน เหมาะกบัทกุความต้องการ

 * สำาหรบัน้ำาหนักกระดาษ 80 gsm

อุปกรณ์ขนาดกะท ัดรดัส ำาหรบัการจัดชดุเข้าเลม่แบบอัตโนมัต ิ
● เครือ่งจดัชุดเอกสาร S แบบประหยัดพ้ืนท่ี*
● ลวดเย็บแบบอตัโนมัติ
 * อปุกรณ์เสรมิ รองรบัเฉพาะรุน่ CPS-EX

สแกนเอกสารต้นฉบับปรมิาณมากได้อย่างรวดเรว็
สแกนสี 2 ด้านพรอ้มกันในครัง้เดียวท่ี 83 หน้า/นาที*
● มาพรอ้มกบัชุดป้อนเอกสารสองหน้าอตัโนมัติ (DADF)
● ให้คณุสแกนเอกสารต้นฉบับพรอ้มกนัทัง้สองด้านได้ในครัง้เดียว ไม่จำาเป็นต้อง 
กลบัด้านเอกสารจงึเป็นการช่วยรกัษาสภาพเอกสารต้นฉบับได้เป็นอย่างดี

● โหลดเอกสารต้นฉบับได้สงูสดุถงึ 100 แผ่น
 * เม่ือใช้ DADF (สแกน 2 ด้านพรอ้มกนัในครัง้เดียว เอกสารขนาดมาตรฐาน (A4 LEF), 200 dpi 
 ไปยังโฟลเดอร)์ ความเรว็ในการสแกนอาจต่างกนัไปโดยขึ้นอยู่กบัเอกสาร

หน้าจอสีระบบสัมผัสขนาด 7 น้ิวท่ีใช้งานงา่ย
● ปรบัเปลีย่นรปูแบบการวางไอคอนบนหน้าจอได้ตามต้องการ
● ช่วยให้คณุทำางานประจำาได้อย่างลื่นไหล ไม่สะดดุและงา่ยต่อการใช้งาน
● มีฟังกชั์นการใช้งานท่ีเหมือนกนักบัเครือ่งพิมพ์มัลติฟังกชั์นขนาด A3

การพิมพ์ท่ีมีทัง้คณุภาพและความคมชัดสงู 
ช่วยให้เอกสารของคณุสวยงามโดดเด่นยิง่ขึ้น
● มาพรอ้มกบัหัวพิมพ์ LED ท่ีช่วยเพ่ิมคณุภาพรปูได้ถงึ 1200 x 2400 dpi
● การใช้ Super EA-Eco toner ท่ีมีอนภุาคเลก็สดุในอตุสาหกรรมซ่ึงช่วยประหยัด 
พลงังานและยังให้งานพิมพ์ท่ีมีความมันเงาสวยงาม

● เทคโนโลยี Image Registration Control Technology (IReCT) ช่วยผลิตงาน 
พิมพ์สีท่ีมีความคมชัดขัน้สดุ

ความจถุาดรบักระดาษท่ี 500 แผ่น ลวดเย็บ 1 
ตำาแหน่ง
หมายเหต:ุ เครือ่งจดัชุดเอกสารรองรบังานสำาเนา 

           พิมพ์ และแฟกซ์

ความจถุาดรบักระดาษท่ี 100 แผ่นสำาหรบั 
กลอ่งเมลบ็์อกซ์แต่ละกลอ่ง
หมายเหต:ุ เมลบ็์อกซ์รองรบังานพิมพ์  

           และแฟกซ์

● เมลบ็์อกซ์แบบท่ีประหยัดพ้ืนท่ี*
● ใช้งานแบบเปลีย่นถาดรบักระดาษ  
ได้ตามแผนก, ผู้ใช้ และงาน

 * อปุกรณ์เสรมิ รองรบัเฉพาะรุน่ CPS-EX
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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 ์
ของเครือ่งพีซี, 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 เพยีงกดปุ่มค่าทีต่ัง้ไว ้สำาหรบัแตล่ะเวริก์โฟลว ์
หรอืเอกสารแตล่ะชนิด
● ตัง้ค่าต่างๆ ให้โดยอตัโนมัติ เช่น รปูแบบไฟล,์ ช่ือไฟล ์หรอื OCR*
● จดัเกบ็เอกสารสแกนไปยังปลายทางท่ีเหมาะสมให้โดยอตัโนมัติ
● ระบคุำาหรอือกัขระเฉพาะในเอกสารให้เป็นช่ือโฟลเดอรห์รอืช่ือไฟล์
● อา่นค่า 0 หรอือกัขระอื่นท่ีมักจะจดจำาผิดได้อย่างถกูต้อง
 * อปุกรณ์เสรมิ
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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
-ใช้ระบบรีไซเคิลท่ีมีการเกบ็คืนอปุกรณ์และวสัดส้ิุนเปลอืงท่ีใช้งานแลว้ 
และนำามารีไซเคิลใหม่

● ใช้งานได้หลายภาษา 
-เปลีย่นการใช้งานเป็นภาษาต่างๆ* ได้อย่างงา่ยดายจากแผงหน้าจอ UI 
สำาหรบัผู้ใช้ท่ีหลากหลายในออฟฟิศของคณุ 

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

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

*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
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ปกป้องขอ้มลูสำาคัญของคณุ
ขอ้มลูเป็นสินทรพัย์ท่ีสำาคัญยิง่ของธรุกิจซ่ึงควรได้รบัการปกป้องอย่างรดักมุ

ตัวเลือกท่ีหลากหลายสำาหรบัการตัง้ค่าการรบัรองความถกูต้องของผู้ใช้ 
ช่วยให้ผู้ดแูลสามารถเลือกรูปแบบการใช้งานท่ีเหมาะสมสำาหรบัสภาพ 
แวดล้อมแต่ละแห่งได้อย่างลงตัว

● การรบัรองความถกูต้องเฉพาะท่ี
● การรบัรองความถกูต้องโดยเซิรฟ์เวอรร์ะยะไกล*
● การรบัรองความถกูต้องโดย IC Card*
● การเขา้ถงึคณุสมบัติสำาหรบัผู้ใช้ท่ีกำาหนด
● ไพรเวทชารจ์พรนิต์
 * 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 ผ่านอปุกรณ์เคล่ือนท่ีโดยสแกน QR Code

2.  "ความชว่ยเหลอืระยะไกล (Remote Assistance)" คอื การชว่ย 
แก้ ไขปัญหาผ่านโอเปอเรเตอร์

● เช่ือมต่อโดยตรงไปยังศนูย์บรกิารลกูค้า
● โอเปอเรเตอรจ์ะทำาการเขา้ถึงแบบระยะไกลไปยังอปุกรณ์มัลติฟังก์ชันของคณุและจะ 
ช่วยแนะนำา/แก้ไขปัญหาไปพรอ้มๆ กันทีละขัน้ตอนผ่านหน้าจอแผงควบคมุอปุกรณ์

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

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

 * อปุกรณ์เสรมิ

fxY6cba
長方形
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Basic Specifications / Copy Function
Item Model-CPS-EX Model-CPS
Type Desktop / Console
Memory Capacity 4 GB (Max: 4 GB)
Storage Device Capacity*1 128 GB
Colour Capability Full Colour
Scan Resolution 600 x 600 dpi
Printing Resolution 1200 x 2400 dpi
Warm-up Time 32 seconds or less (23 degrees Celsius room temperature)
Recovery Time (Recovery 
Time from Sleep Mode) 20 seconds or less (23 degrees Celsius room temperature)

Original Size Maximum of A4, Letter, Legal for both Sheet and Book

Paper 
Size

Max A4, Letter, Legal
Min A6 [64 x 127 mm when using Bypass Tray]
Image loss 
width Lead edge 4.0 mm, Trail edge 4.0 mm, Right/Left edge 4.0 mm

Paper 
Weight*2

Paper Tray 60 to 220 gsm
Bypass Tray 60 to 220 gsm

First Copy Output Time B/W: 5.2 sec. (A4 / Monochrome priority mode)
Colour: 7.0 sec. (A4 / Colour priority mode)

Continuous Copy Speed*3 B/W: 52 ppm, Colour: 52 ppm

Paper Tray 
Capacity*4

Standard Standard Tray: 550 sheets, Bypass Tray: 150 sheets

Optional 550-Sheet Feeder: 550 sheets
High Capacity Feeder: 2000 sheets

Max 3250 sheets [Standard + 550-Sheet Feeder + High Capacity 
Feeder]

Output Tray Capacity*4 500 sheets 400 sheets
Power Supply AC220-240 V +/- 10 %, 8 A, 50/60 Hz common

Maximum Power 
Consumption

1300 W (AC220 V +/- 10 %), 
1440 W (AC240 V +/- 10 %)

1240 W (AC220 V +/- 10 %), 
1390 W (AC240 V +/- 10 %)

Sleep Mode: 0.3 W (AC230 V), Low Power Mode: 18 W 
(AC230 V), Ready Mode: 83 W (AC230 V)

Dimensions*5 W 470 x D 503 x H 844 mm W 470 x D 503 x H 644 mm
Weight*6 41.6 kg 37.6 kg
*1: The Storage Device Capacity is not totally available for customers. *2: It is recommended to use 
our recommended paper. Correct print output may not be possible depending on the requirement. 
*3: The speed may be reduced due to the image quality adjustment. *4: 80 gsm paper. *5: 550-Sheet 
Feeder (height): 123 mm (The height increment when the option is installed). *6: Including Toner 
Cartridge. 550-Sheet Feeder: 6.6 kg.

Print Function
Item Description
Type Built-in type

Paper Size

Max A4, Letter, Legal [215.9 x 520 mm when using Bypass Tray]
Min A6 [64 x 127 mm when using Bypass Tray]
Image loss 
width Lead edge 4.0 mm, Trail edge 4.0 mm, Right/Left edge 4.0 mm

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: A4, Legal
Recording Paper Size Max: A4, Legal; 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 1 port*2 (G3-1 port)

*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 1 port. Port refers to number of channels for FAX.

Duplex Automatic Document Feeder
Item Description
Original Size / 
Paper Weight

Max: A4, Letter, Legal; Min: A5*1
60 to 128 gsm

Capacity*2 100 sheets

Scan 
Speed*3

Copy
(A4, Simplex) B/W: 52 ppm, Colour: 52 ppm

Scan
B/W: 52 ppm, Colour: 52 ppm
(1 pass, 2 sided scanning; B/W: 104 ppm, Colour: 83 ppm)
[Standard Document (A4), 200 dpi, to Folder]

*1: The minimum custom size is 139.7 x 139.7 mm.
*2: 80 gsm paper.
*3: The scanning speed varies depending on the documents.

High Capacity Feeder (Optional)
Item Description
Paper Size A4 LEF, Letter LEF
Paper Weight 60 to 176 gsm
Feeding Capacity / 
Number of Tray* 2000 sheets x 1-tray

Dimensions / Weight W 725 x D 773 x H 459 mm, 24.0 kg
*: 80 gsm paper.

Finisher-S (Optional)
Item Description
Type Sort (Offset available) / Stack (Offset available)

Paper Size
A4, JIS B5, Letter, 8.5 x 13'' (215.9 x 330.2 mm), Legal 
Custom Size: Width 176.0 to 215.9 mm, 
Length 250.0 to 355.6 mm

Paper Weight 60 to 220 gsm

Paper 
Capacity*1

Finishing 
Tray

[Without Stapling] 500 sheets (80 gsm or less)
[With Stapling] 60 sets, or 300 sheets (90 gsm or less)

Output Tray 500 sheets

Staple

Capacity 50 sheets (90 gsm or less)
Paper Size*2 Max: A4, Letter; Min: JIS B5
Paper 
Weight 60 to 220 gsm

Position Single stapling
Dimensions / Weight W 478 x D 451 x H 248 mm, 6.8 kg
Note: The unit can be installed on Model-CPS-EX. 
*1: 70 gsm paper.
*2: Available staple positions vary depending on the paper size.

Mailbox (Optional)
Item Description
Type Mailbox 4-bin Sort / Stack

Paper Size Mailbox
A4, JIS B5, Letter, 8.5 x 13'' (215.9 x 330.2 mm), Legal 
Custom Size: Width 176.0 to 215.9 mm, 
Length 250.0 to 355.6 mm

Paper 
Weight* Mailbox 60 to 176 gsm

Paper 
Capacity

Mailbox Each bin 100 sheets
Output Tray 400 sheets

Dimensions / Weight W 411 x D 451 x H 248 mm, 5.3 kg
Note: The unit can be installed on Model-CPS-EX.
*: 70 gsm paper. 

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 C5240
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, 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.

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.

เพิม่ประสิทธภิาพฟังก์ชันพ้ืนฐาน

หมายเหต:ุ อาจต้องเพ่ิมตัวเลอืกอื่นเพ่ิมเติมขึ้นอยู่กบัรุน่ของเครือ่ง

ทำาสำาเนา
●  โหมดสี
● กระดาษท่ีใช้
●  ย่อ / ขยาย
● ลดลงเลก็น้อย
● พิมพ์ 2 ด้านอตัโนมัติ
● พิมพ์หลายหน้าในหน้าเดียว 
(2 หน้า / 4 หน้า / 8 หน้า)

● สำาเนาท่ีได้ (ไม่เรยีงชุด/เรยีงชุด)
● ทำาสำาเนาแบบสีเดียว/สองสี
● ทำาสำาเนา (บัตรประจำาตัว)
● ต้นฉบับท่ีมีขนาดต่างๆ ปนกนั
● ขนาดต้นฉบับ
● เพ่ิมคณุภาพสำาเนา
●  การทำาสำาเนาหนังสือ / 
การทำาสำาเนาหนังสือ 2 ด้าน

● ลบขอบ
● การเลื่อนภาพ
● ภาพสะท้อน / กลบัขาวเป็นดำา
● การหมนุภาพ
● การสรา้ง Booklet
● พิมพ์หลายหน้าในหน้าเดียว x 
การสรา้ง Booklet

● การทำาสำาเนาหนังสือ
● ปก
● โปสเตอร์
● ทำาภาพซ้ำา
● รปูแบบภาพซ้ำา
● คำาอธบิายประกอบ
● ลายน้ำา (อปุกรณ์เสรมิ)
● เลอืกลบบางส่วนของสำาเนา
● งานท่ีทำาพรอ้มกนั
● งานตัวอย่าง
● ลวดเย็บ (อปุกรณ์เสรมิ)

พิมพ์
● PCL
● Adobe® PostScript® 3™ 
(อปุกรณ์เสรมิ)

● Multi-Model Print Driver 2
● การพิมพ์สำาหรบัทกุ 
อปุกรณ์ของ Microsoft

● พิมพ์แบบปลอดภยั
● ชุดตัวอย่าง
● พิมพ์ตามเวลาท่ีตัง้
● พิมพ์จากโฟลเดอร์
● การวางตำาแหน่งแบบฟอรม์
● พิมพ์หลายหน้าในหน้าเดียว
● การสรา้ง Booklet
● พิมพ์หลายหน้าในหน้าเดียว x 
การสรา้ง Booklet

● โปสเตอร์
● ปก/แผ่นคัน่
● การพิมพ์ซองจดหมาย
● ไพรเวทชารจ์พรนิต์
● ชารจ์พรนิต์
 ● การพิมพ์จาก USB (อปุกรณ์เสรมิ)
 ● ลวดเย็บ (อปุกรณ์เสรมิ)

● Server-less On-Demand Print 
(อปุกรณ์เสรมิ)

แฟกซ์ (อปุกรณ์เสรมิ)
● G3 × 1 พอรต์
● อนิเตอรเ์น็ตแฟกซ์
● ส่งแฟกซ์ตรง
● สมดุรายช่ือ (สงูสดุ 5000 รายการ)
● การส่งแบบกระจายขอ้มลู / 
การส่งแบบกลุม่

● โทรซ้ำา / ส่งซ้ำาสำาหรบั
เอกสารท่ียังไม่ได้ส่ง

● หมนุ 90 องศา
● ภาพตัวอย่าง
● การสแกน 2 ด้าน
● ความละเอยีด
● ปรบัความเขม้/จาง
● ชนิดของต้นฉบับ
● ต้นฉบับท่ีมีขนาดต่างๆ ปนกนั
● เลอืกเปิด/ปิดหัวแฟกซ์
● ลำาดับสำาคัญในการส่ง / ตัง้เวลาส่ง
● ใบปะหน้า
● โฟลเดอรร์ะยะไกล
● รายงานการส่ง
● รายงานการใช้
● ป้อนผู้รบัใหม่อกีครัง้
● ป้องกนัแฟกซ์ขยะ
● ห้ามแฟกซ์ตรง
● รบัแฟกซ์แบบลดการใช้กระดาษ
● รองรบัไฟลเ์กบ็ภาพแบบงา่ย
● ส่งแฟกซ์แบบลดการใช้ 
กระดาษ (อปุกรณ์เสรมิ)

สแกน
● สแกนไปยังโฟลเดอร ์
(โปรแกรมควบคมุ TWAIN / 
เวบ็เบราวเ์ซอร)์

● ถา่ยโอนผ่าน SMB/FTP/SFTP
● อเีมล
● สแกน (URL)
● สแกนไปยัง USB (อปุกรณ์เสรมิ)
●  การส่งขอ้มลูพรอ้มกนั เช่น อเีมล / 
ถา่ยโอนผ่าน SMB

● สแกนอตัโนมัติ
● ภาพตัวอย่าง
● การสแกนสี
● การสแกน 2 ด้าน
● ต้นฉบับท่ีมีขนาดต่างๆ ปนกนั
● รปูแบบไฟล:์ TIFF / JPEG / PDF*1 
/ XDW(DocuWorks)*2 

● หน่ึงหน้าต่อหน่ึงไฟล์
● ขอ้ความท่ีค้นหาได้ (อปุกรณ์เสรมิ)
● Job Flow Sheets
● สแกนและจดัส่งอย่างงา่ย 
(อปุกรณ์เสรมิ)

*1:  การบีบอดัสงู / สีเฉพาะ / 
ขอ้ความท่ีค้นหาได้ / ความปลอดภยั / 
ลายเซ็น / เปิดหน้าเวบ็ได้อย่างรวดเรว็

*2: ขอ้ความท่ีค้นหาได้ / ความปลอดภยั / 
ลายเซ็น

อื่นๆ
● การรบัรองความถกูต้องเฉพาะที่
● การรบัรองความถกูต้อง 
ระยะไกล (อปุกรณ์เสรมิ)

● การรบัรองความถกูต้องท่ี
เช่ือมโยงกบั Azure AD 
(อปุกรณ์เสรมิ)

● เขา้สู่ระบบด้วยการด์ IC 
(อปุกรณ์เสรมิ)

● การรบัรองความถกูต้อง 
โดยไม่ผ่านเซิรฟ์เวอร ์
(อปุกรณ์เสรมิ)

● รองรบั Wi-Fi (อปุกรณ์เสรมิ)
● การเขา้รหัสขอ้มลู
● การเขยีนทับขอ้มลู (อปุกรณ์เสรมิ)
● ไฟลเ์กบ็ภาพ (อปุกรณ์เสรมิ)
● ขอ้ความประกาศ
● ส่งออกประวติังาน

The information is as of July, 2022.    PIC-0188 TH (2201-R1)

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

123 อาคารซันทาวเวอร ์เอ ชั้น 23-26 ถนนวภิาวดีรงัสิต จอมพล จตจุกัร กรงุเทพฯ 10900
โทร: 02-660-8000      แฟกซ์: 02-617-6748-9      Call Center: 02-660-8400

บรษัิัท ฟูจูฟิิล์ม บิสซิิเนส อนิโนเวชัน่ (ประเทศไทย) จำากัด

fujifilm.com/fbth


