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"ขนาดเล็กกะทัดรัด" และ "เพิ่มศักยภาพได้ถึงขีดสุด" ...
อุปกรณ์มัลติฟังก์ชันขาว-ดำาที่มีขนาดเล็กกะทัดรัดแต่ครบครันทุกฟังก์ชัน
ปลดปล ่อยท ุกศ ักยภาพในการท ำางานส ำาหร ับ เคร ื ่องร ุ ่น ใหม ่ของ ApeosPor t เพ ื ่อรองร ับการขยายต ัวทางธ ุรก ิจ ได ้อย ่างไม ่ร ู ้จบ 
ด้วยการหลอมรวมฟังก์ชันอุปกรณ์เข้ากับบริการคลาวด์ชั้นนำาต่างๆ ทั้งยังเชื่อมต่อการทำางานกับสมาร์ทโฟนของคุณได้อย่างง่ายดาย ไร้รอยต่อ 
จึงช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการทำางานและการขยายศักยภาพทางธุรกิจได้อย่างมั่นใจ

 

รองรับระบบ LAN แบบไร้สาย รองรับอุปกรณ์เคล่ือนท่ี ทำางานร่วมกับบริการคลาวด์

ทำาสำาเนา/พิมพ์

35 หน้า/นาที*1

ความละเอียดในการพิมพ์

1200×
1200 dpi 

สแกน

สี/ขาว-ดำา
55 หน้า/นาที*2

แฟกซ์*3

แฟกซ์ Super G3

ApeosPort 3560 / 3060 / 2560
อุปกรณ์มัลติฟังก์ชันขาว-ดำาขนาด A3

*1: สำาหรับรุ่น 3560 และ 30 หน้า/นาทีสำาหรับรุ่น 3060 และ 25 หน้า/นาทีีสำาหรับรุ่น 2560 *2: เอกสารขนาดมาตรฐาน (A4 LEF), 200 dpi, ไปยังโฟลเดอร์ 
*3: อุปกรณ์เสริมเครื่องรุ่น CPS

การผสมผสานกับอุปกรณ์เสริมที่หลากหลาย

เครื่องรุ่น CP เพิ่มโมดูล 1 ถาด*1 เพิ่มโมดูล 1 ถาด 
พร้อม Cabinet*1

เพิ่มโมดูล 3 ถาด*1
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ใช้งานง่าย
หน้าจอระบบสัมผัสขนาด 7 นิ้ว

• รูปแบบการใช้งานที่ง่ายเหมือนสมาร์ทโฟน
• ปรับแผง UI ได้เพื่อให้ง่ายต่อการมองหน้าจอ
• รองรับการใช้งานได้หลายภาษา*1

• มาพร้อมกับแผงสัมผัส NFC*2 มาตรฐาน

*1: ภาษาญี่ปุ่น, อังกฤษ, จีน (ประยุกต์และดั้งเดิม), เกาหลี, ไทย, เวียดนาม และอินโดนีเซีย *2: Near Field Communication
*3: อุปกรณ์เสริมสำาหรับรุ่น CP  *4: กระดาษ 80 แกรม  *5: เมื่อติดตั้งถาดมาตรฐานและโมดูล 3 ถาด 

 

ApeosPort 3560 / 3060 / 2560

เพิ่มถาดข้าง
รองรับเอกสารจากการงานทำาสำาเนา พิมพ์ แฟกซ์แยกกัน

*1: อุปกรณ์เสริม *2: ต้องใช้ชุดทำา Booklet เครื่องจัดชุดเอกสาร B3 สามารถทำารอยพับได้โดยไม่ต้องพับเมื่อทำาการเย็บมุงหลังคาหรือพับครึ่ง

เครื่องจัดชุดเอกสาร A2
• ลวดเย็บ

เครื่องจัดชุดเอกสาร B3 / ชุดทำา Booklet สำาหรับเครื่องจัดชุดเอกสาร B3
• ลวดเย็บ •เจาะรู*1 • เย็บมุงหลังคา*2 • พับครึ่ง*2

เลือกพิมพ์หรือสแกน
ได้โดยตรงจาก USB

• สามารถสั่งพิมพ์เอกสารที่จัดเก็บไว้ในหน่วยความจำา USB 
หรือเลือกบันทึกข้อมูลสแกนไปยังหน่วยความจำาได้โดยไม่ 
ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

• เพิ่มคุณภาพงานพิมพ์ที่ช่วยถนอมสายตาของคุณและง่ายต่อการสแกนด้วยผงหมึกแบบ EA-Eco LGK ที่มีชุดทำาความร้อน 
`อุณหภูมิต่ำาและมีคุณสมบัติในการลดแสงสะท้อนได้ดีกว่า

• เพิ่มคุณภาพสำาเนาด้วยการประมวลผลแบบดิจิทัลที่ให้ภาพคมชัดและความละเอียดสูง
คุณภาพรูป
คมชัด-แม่นยำา

เป็นมิตรต่อสิ่
งแวดล้อม

• หัวพิมพ์ LED ที่ช่วยเพิ่มทั้งคุณภาพรูปและประหยัดพลังงานในเวลาเดียวกัน
• คุณสมบัติ Smart Energy Save จะช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

(CO2 Emissions) ด้วยการแจกจ่ายพลังงานไปเฉพาะฟังก์ชันที่ผู้ใช้ต้องการใช้งานเท่านั้น
• สร้างความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยส่วนประกอบบางส่วนของเครื่องที่ทำาจากพลาสติกชีวภาพซึ่งมาจากเยื่อไม้ที่ 
   ไม่สามารถรับประทานได้

ทำางานได้รวดเร็ว สวยงาม และง่ายต่อการใช้งาน

ระบบสัญญาณไฟและเสียงแจ้งเตือน

• อุปกรณ์จะส่งสัญญาณเสียงและไฟกะพริบเพื่อแจ้ง 
สถานะการทำางานให้แก่ผู้ใช้ทราบ โดยเสียงแจ้งเตือน 
จะแตกต่างกันไปสำาหรับสถานะการทำางานแต่ละแบบ

ความจุกระดาษ 2096 แผ่น*4*5

• ตัวเครื่องขนาดเล็กซึ่งมาพร้อมกับถาดกระดาษที่มีความจุ 
500 แผ่น และถาด Bypass มาตรฐานที่จุได้สูงถึง 96 แผ่น

• ถาด Bypass ยังสามารถตรวจจับขนาดกระดาษและสลับถาด
ได้ตามที่ผู้ใช้ต้องการ

สแกนส่งได้หลายปลายทางพร้อมกัน 
ด้วยปุ่ม One-touch

• ผู้ใช้สามารถสแกนและส่งข้อมูลไปได้หลายที่พร้อมกันสำาหรับฟังก์ชัน   
สแกนไปยังเครื่องพีซี (SMB/FTP/SFTP), สแกนไปยังอีเมล, 
เก็บและส่งลิงก์

ทำาสำาเนา/สแกนความเร็วสูง
สำาหรับเอกสารปริมาณมาก

• ชุดป้อนเอกสารสองหน้าอัตโนมัติ*3 ที ่จุเอกสารได้สูงถึง 100 
แผ่น*4
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มองเห็นข้อมูลสถานะการใช้งานได้ตลอดเวลา 
ช่วยควบคุมค่าใช้จ่าย
Device Log Service* ให้คุณดูข้อมูลการใช้งาน
ของอุปกรณ์มัลติฟังก์ชันและเครื่องพิมพ์ต่างๆ 
ที่อยู่ในออฟฟิศได้ง่ายๆ ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ 
ในรูปแบบกราฟแผนภูมิ หรือจะเลือกดูข้อมูลผ่าน 
แผงควบคุมของอุปกรณ์มัลติฟังก์ชันก็ได้เช่นกัน 
บริการนี้ช่วยเพิ่มการรับรู้ด้านค่าใช้จ่ายให้กับผู้ใช้ 
ได้ด้วยตนเอง ช่วยลดภาระของผู้ดูแลระบบ และ 
ไม่จำาเป็นต้องใช้เซิร์ฟเวอร์
*: บริการคลาวด์ที่ บริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น จัดหาให้ 

ผู้ใช้จำาเป็นต้องสมัครสมาชิก 
เพื่อใช้งาน

ความปลอดภัยที่ครอบคลุม 360°

การจัดการที่ง่าย-ไร้กังวล

การรับรองความถูกต้องด้วย Azure Active Directory
ApeosPort สามารถทำางานร่วมกับ Microsoft Azure Active Directory ซึ่งเป็น 
บริการที่ช่วยในการจัดการข้อมูลผู้ใช้ในระบบคลาวด์ได้เป็นอย่างดี คุณสามารถใช้ 
Azure Active Directory ในการตรวจสอบเพื่อเข้าใช้งานอุปกรณ์มัลติฟังก์ชัน 
รวมทั้งบริการคลาวด์ต่างๆ ของ บริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น ได้อย่างง่ายดาย

แก้ไขปัญหาได้ง่าย-รวดเร็ว
ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนผงหมึกหรือแม้แต่ข้อผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์โดยไม่คาดคิด คุณก็สามารถแก้ไขปัญหา
ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายด้วยตนเอง ไม่จำาเป็นต้องรอความช่วยเหลือจากวิศวกรบริการหรือตัวแทนขายอีกต่อไป

ดูข้อมูลได้จากหน้าจอแผงควบคุมหรือ 
อุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

นอกจากนี้เรายังมีโปรแกรมความช่วยเหลือระยะ
ไกล (Remote Assistance) ไว้รองรับเพื่อให้ 
พนักงานของศูนย์บริการช่วยแก้ปัญหาให้
ในกรณีที่เครื่องมีปัญหาและคุณไม่สามารถดำาเนินการ
ได้ด้วยตนเอง เพียงโทรเข้าไปที่ศูนย์บริการ พนักงาน 
จะทำาการรีโมตเข้าไปที่อุปกรณ์มัลติฟังก์ชันของคุณ 
และแนะนำาการแก้ไขปัญหาแบบเรียลไทม์ผ่านทางหน้าจอ
แผง UI ของคุณโดยตรงเพื่อช่วยแก้ปัญหาให้

บนอุปกรณ์ 
เคลื่อนที่ 
ของคุณ

คุณสามารถดูวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้จากแผง 
ควบคุมของอุปกรณ์มัลติฟังก์ชันโดยตรง หรือ 
ใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณในการสแกนรหัส QR 
ที่ปรากฏอยู่บนแผงควบคุมเพื่อดูข้อมูลวิธีใช้

บนแผง UI

ApeosPort ถูกออกแบบมาให้มีดีไซน์การใช้งานที่ง่ายและสมบูรณ์แบบด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยต่างๆ

การรักษาความปลอดภัยที่คลอบคลุมทุกด้านจะช่วยปกป้องข้อมูลที่สำาคัญของคุณ ทั้งยังป้องกันภัยคุกคามต่างๆ เช่น การเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต
ข้อมูลความลับรั่วไหล และการดัดแปลงแก้ไขข้อมูล

บันทึกการใชงาน
และการปองกัน

ปกปอง
การส่ือสาร
และขอมูล

ปองกัน
ขอผิดพลาด

จากการต้ังคา/
การใชงาน

ปกปอง
ซอฟตแวร MFD

ปกปองเอกสาร
ท่ีจัดเก็บใน MFD

ระบุตัวตน
ผูใชและสิทธ์ิ
การใชงาน

ปกปอง
การใชงาน
ของผูดูแล

ปกปอง
ขอมูลสำคัญ
ของลูกคา

・จำกัดการใชงานของวิศวกรบริการ
・ล็อกบัญชีผูใชเมื่อมีการเขาถึงที่ไมไดรับอนุญาต
・คำเตือนรหัสผานเริ่มตน

・Image Log*1

・การพิมพ UUID
・บันทึกการตรวจสอบ (Audit Log)
・ถายโอนระบบบันทึกการตรวจสอบ

・แสดงคำเตือนเมื่อใชที่อยู IP สวนกลาง
・สงเอกสารสแกนไปยังปลายทางที่กำหนดไวเฉพาะ
・ปอนปลายทางใหมอีกครั้ง
・คำอธิบายและหมายเหตุประกอบ
・พิมพขอความที่ซอนไว*1

・การตรวจสอบลายเซ็นของซอฟตแวร
・จำกัดการอัปเดตระยะไกล
・จำกัดที่อยู IP
・ปองกันการแกไขไฟล

・เขารหัสเสนทางการสื่อสาร SSL/TLS, IPsec
・เขารหัสการถายโอนการสแกนผาน SMBv3, SFTP
・เขารหัสไฟลสแกน / ลายเซ็น
・ลายเซ็นอีเมลและการเขารหัสอีเมล (S/MIME)
・จำกัดเวอรชัน TLS
・การเขารหัสแบบ Elliptic Curve Cryptography (ECC)
・อีเทอรเน็ตรอง*1

・เขารหัสขอมูลที่จัดเก็บใน SSD
・ใชการจัดการคียการเขารหัสลับดวยชิป TPM*2

・ลบขอมูลทั้งหมดบนอุปกรณ

・การรับรองความถูกตองภายในเครื่อง
・การรับรองความถูกตองระยะไกล*1

・การรับรองความถูกตองโดยใช IC การด*1

・จำกัดการเขาใชงานของผูใชแตละราย
・ไพรเวทชารจพรินต (Private Charge Print)

*1: อุปกรณ์เสริม
*2: Trusted Platform Module

การระบุตัวตนผู้ใช้โดยไม่ต้องอาศัยเซิร์ฟเวอร์
คุณสมบัติการระบุตัวตนผู้ใช้โดยไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ (Server-less Authentication)* 
ช่วยให้คุณสามารถรับรองความถูกต้องของผู้ใช้จากเครื่องได้โดยตรง ไม่ต้องผ่าน 
เซิร์ฟเวอร์ โดยอุปกรณ์มัลติฟังก์ชันทั้งหมดที่มีการเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์หลักจะ 
สามารถแชร์ข้อมูลผู้ใช้ที่ได้ลงทะเบียนไว้ในเครื่องผ่าน IC การ์ด คุณจึงตรวจสอบ 
สิทธิ์ผู้ใช้ได้โดยตรงจากเครื่องโดยที่ไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์์
*: อุปกรณ์เสริม

ความช่วยเหลือ 
ระยะไกล
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แปลเอกสารได้รวดเร็วดุจการทำาสำาเนา
เพียงสแกนเอกสารเข้าไปในเครื่อง จากนั้นคุณสมบัติ Scan Translation Service* 
ก็จะช่วยแปลเอกสารต่างๆ ให้โดยที่ยังคงรูปแบบเดิมของต้นฉบับไว้ ทั้งยังสามารถ 
รองรับเอกสารในรูปแบบดิจิทัลที่ส่งมาจากเครื่องคอมพิวเตอร์โดยผ่านอินเทอร์เน็ต 
ได้
หมายเหตุ: รองรับภาษาญี่ปุ่น, อังกฤษ, จีน (ประยุกต์และดั้งเดิม), เกาหลี, ไทย, เวียดนาม, อินโดนีเซีย และมาเลย์ 
*: บริการคลาวด์ที่ บริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น จัดหาให้ ผู้ใช้จำาเป็นต้องสมัครสมาชิกเพื่อใช้งาน 

ใช้การตั้งค่าโปรดเพื่อให้ใช้งานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
ApeosPort รุ่นใหม่มีการใช้งานที่เหมือนกับสมาร์ทโฟนซึ่งมีแอปทางลัดสำาหรับการตั้งค่า 
หรือการใช้งานประจำาของคุณ ผู้ใช้สามารถลากและวางแอปต่างๆ ได้ตามต้องการ 
ช่วยให้ใช้งานง่ายและลดความซับซ้อนในการดำาเนินการ

แฟกซเขา
พิมพ

สงตอไปยังเครื�องคอมพิวเตอร

สงแนบไปกับอีเมลเพื�อให
ผูรับสามารถดูแฟกซได
ผานสมารทโฟน
 

กำาหนดโฟลว์การทำางานแบบอัตโนมัติ

บันทึกการตั้งค่าโปรดไว้ล่วงหน้าเพื่อ
ที่จะได้ไม่ต้องทำาการตั้งค่าอันยุ่งยาก
ทุกครั้งที่ใช้งาน และยังสามารถปรับ 
เปลี่ยนค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าให้เหมาะกับ 
ความต้องการใช้งานที่เปลี่ยนไปใน 
แต่ละครั้งได้อีกด้วย

เพิ่มความรวดเร็วและยืดหยุ่นได้แม้ไม่ใช่งานประจำา

สามารถเปลี่ยนตัวเลือกต่างๆ ของค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าได้ 
เช่น การพิมพ์ N-up หรือ จำานวนสำาเนา

กำาหนดรูปแบบการวางไอคอน (แอป) 
ต่างๆ บนหน้าจอหลักหรือจัดเรียง 
ฟังก์ชันการใช้งานที่แสดงบนหน้าจอ 
ให้สะดวกและง่ายต่อการใช้งานของคุณ
หรือเลือกซ่อนฟังก์ชันที่ไม่ต้อง 
การได้

แค่แตะไอคอนไว้สักครู่เพื่อลากและวางตามต้องการ

ปรับแต่งหน้าจอหลักและฟังก์ชันต่างๆ

ถ่ายสำาเนาบัตรลงบนด้านเดียวกัน
เมื่อใช้ฟังก์ชันการถ่ายสำาเนาบัตร คุณจะสามารถ 
พิมพ์สำาเนาทั้งสองด้านของบัตรประจำาตัวต่างๆ 
เช่น ใบขับขี่ หรือ บัตรประกันสุขภาพ ลงบนด้าน 
เดียวกันของกระดาษได้ และยังสามารถขยายภาพ 
บัตรเพื่อให้เห็นชัดเจนขึ้นอีกด้วย

งายตอการสแกน  งายตอการใชงาน

❶ สแกน ❹ แชร/นำไปใชงาน❸  จัดเรียง-บันทึกอัตโนมัติ❷ แกไขภาพอัตโนมัติ

1 2 3 4

ใช้รหัส QR และระบบบาร์โค้ด
คุณสมบัติการสแกนและจัดส่งอย่างง่าย (Scan Delivery) จะทำาการสแกน
รหัส QR หรือบาร์โค้ดที่พิมพ์อยู่บนส่วนหัว หรือในเนื้อความของเอกสาร 
และจะทำาการประมวลผลตามการสแกนโดยอัตโนมัติ

คุณสามารถกำาหนดฟังก์ชันและการ 
ตั้งค่าต่างๆ ที่ใช้งานบ่อยในหน้าจอ
หลักให้เป็นแอป One-touch ได้ 
จากนั้นก็แค่ใช้แอป One-touch 
เพื่อทำางานประจำาของคุณได้
ทันทีโดยที่ไม่ต้องตั้งค่าใดๆ ซ้ำาอีก

ทำางานประจำาของคุณด้วยแอป One-touch

สามารถตั้งค่าสี รูปแบบ ชื่อไอคอนได้

แฟกซ์ไปยังบริษัท A
ลงทะเบ ียนผู ้ร ับเพื ่อป ้องกัน 
การส่งแฟกซ์ผิด

กำาหนดรูปแบบการสแกน
ไม ่ต ้องระบ ุร ูปแบบไฟล ์หร ือ 
ปลายทางการจ ัด เก ็บข ้อม ูล 
สแกนทุกครั้งที่ใช้งานอีกต่อไป

ขั้นตอนการสแกนโดยอัตโนมัติสำาหรับผู้ใช้แต่ละราย 
คุณสมบัติสแกนอัตโนมัติ สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าการสแกนให้เป็นระบบอัตโนมัติ 
ได้โดยดูจากแนวการพิมพ์หรือด้านที่สแกน เป็นต้น และเมื่อใช้คุณสมบัติการรับรอง 
ความถูกต้อง ระบบจะกำาหนดปลายทางการสแกนไปยังที่อยู่ของผู้ใช้ที่ระบุตัวตน 
โดยอัตโนมัติ โดยที่ผู้ใช้ไม่จำาเป็นต้องระบุที่อยู่อีเมลของตนซ้ำาอีก

ขั้นตอนการสแกนโดยอัตโนมัติสำาหรับการสแกนงานประจำา
คุณสมบัติการสแกนและจัดส่งอย่างง่าย (Scan Delivery)* จะช่วยเปลี่ยนขั้นตอน 
การสแกนและการบันทึกเอกสารให้เป็นระบบอัตโนมัติ โดยอุปกรณ์จะจัดเก็บข้อมูลไปยัง 
ตำาแหน่งที่กำาหนดไว้ล่วงหน้าสำาหรับงานหรือเอกสารแต่ละประเภท โดยที่คุณไม่จำาเป็น 
ต้องระบุชื่อหรือรูปแบบไฟล์ด้วยตนเองทุกครั้ง ทั้งยังใช้การประมวลผลด้วย OCR* 
ในการดึงข้อความจากเอกสารเพื่อนำามาใช้ในการตั้งชื่อโฟลเดอร์หรือชื่อไฟล์ได้
*: อุปกรณ์เสริม

การระบุตัวตนผู้ใช้โดยไม่ต้องอาศัยเซิร์ฟเวอร์
คุณสมบัติการระบุตัวตนผู้ใช้โดยไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ (Server-less Authentication)* 
ช่วยให้คุณสามารถรับรองความถูกต้องของผู้ใช้จากเครื่องได้โดยตรง ไม่ต้องผ่าน 
เซิร์ฟเวอร์ โดยอุปกรณ์มัลติฟังก์ชันทั้งหมดที่มีการเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์หลักจะ 
สามารถแชร์ข้อมูลผู้ใช้ที่ได้ลงทะเบียนไว้ในเครื่องผ่าน IC การ์ด คุณจึงตรวจสอบ 
สิทธิ์ผู้ใช้ได้โดยตรงจากเครื่องโดยที่ไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์์
*: อุปกรณ์เสริม

การตั้งค่าแฟกซ์ที่ช่วยลดความสิ้นเปลืองและเพิ่มศักยภาพการทำางาน
เมื่อตั้งค่าแฟกซ์แบบลดการใช้กระดาษ คุณจะสามารถจัดเก็บแฟกซ์ที่รับเข้ามาไปยัง 
โฟลเดอร์ต่างๆ ที่กำาหนดไว้ และสั่งพิมพ์เฉพาะรายการที่ต้องการได้จากหน้าจอ 
แผงควบคุม หรือเลือกส่งต่อแฟกซ์ไปยังสมาร์ทโฟน ชุดอุปกรณ์เสริมจะช่วย 
จัดเรียงข้อมูลตามหมายเลขแฟกซ์ วันที่ได้รับแฟกซ์ หรือชื่อผู้รับผิดชอบ และ 
ปรับเปลี่ยนการทำางานของอุปกรณ์มัลติฟังก์ชัน ช่วยเปลี่ยนการตั้งค่าให้สามารถ 
ส่งต่อแฟกซ์ไปยังอีเมลได้ง่ายๆ ให้คุณดูข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลาแม้ไม่อยู่ในออฟฟิศ
• ลดปริมาณการพิมพ์
• ดูแฟกซ์เข้าได้ แม้ไม่อยู่ในออฟฟิศ
• จัดเรียงและส่งต่อแฟกซ์อัตโนมัติ
• ปรับเปลี่ยนการทำางานของอุปกรณ์มัลติฟังก์ชันสำาหรับแฟกซ์เข้าในแต่ละช่วงเวลา
  ได้ตามต้องการ
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ตอบรับการใช้งานสำาหรับออฟฟิศทั่วไป
รองรับสภาพแวดล้อม LAN แบบไร้สาย*1

• รองรับท่ีอยู�ใดก็ได้ในออฟฟิศท่ีมีการใช้งาน Wi-Fi
• สามารถเช่ือมต�ออุปกรณ์มัลติฟังก์ชันท่ีมี Wi-Fi Direct ได้พร้อมกันสูงสุดถึงสาม
เคร่ือง

• รองรับการพิมพ์โดยตรงจากอุปกรณ์เคล่ือนท่ี*2

• รองรับการพิมพ์ Print Utility, AirPrint และ Mopria® Print Service
*1: อุปกรณ์เสริม
*2: เมื่อเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct

ใช้สมาร์ทโฟนของคุณให้เป็น “แผงควบคุมการทำางาน แบบพกพา” ได้
เช่ือมต�อกับอุปกรณ์เคล่ือนท่ีต�างๆ ได้อย�างไร้รอยต�อสำาหรับงานทำาสำาเนา,  
แฟกซ์, พิมพ์ และสแกน*1 ด้วยแอปพลิเคชัน Print Utility*2

• ใช้อุปกรณ์เคล่ือนท่ีของคุณให้เป็นหน้า
จอ UI เพ่ือควบคุมการทำางานของ
เคร่ืองได้ช�วยลดการสัมผัสท่ีตัวเคร่ือง

• บันทึกการต้ังค�าท่ีใช้งานบ�อยให้เป็น 
“รายการโปรด”

• ส�งแฟกซ์หรืออีเมลไปยังท่ีอยู�ผู้รับท่ีจัด
เก็บไว้ในสมาร์ทโฟนได้โดยตรง

• ลดการสัมผัสเคร่ืองพิมพ์เพ่ือเพ่ิมสุข
อนามัย

หมายเหตุ: เช่ือมต�อเคร่ืองผ�านสภาพแวดล้อมแบบไร้สาย
*1: อีเมล สแกนไปยังโฟลเดอร์
*2: ดาวน์โหลดฟรีจาก Google PlayTM หรือ App Store

พิมพ์งานได้อย่างปลอดภัยและง่ายดายแม้ไม่อยู่ในออฟฟิศ
Cloud On-Demand Print* ให้คุณอัปโหลดเอกสารไปยังเซิร์ฟเวอร์ในระบบคลาวด์ 
ได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือสั่งพิมพ์งานจากอุปกรณ์ 
มัลติฟังก์ชันภายนอกได้ง่ายๆ เพียงระบุ ID และรหัสผ่าน โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม 
ควบคุมเครื่องพิมพ์ คุณจึงไม่จำาเป็นต้องถือเอกสารไปนอกสถานที่อีกต่อไป 
ช่วยป้องกันปัญหาเอกสารสูญหาย
*: บริการคลาวด์ที่ บริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น จัดหาให้ จำาเป็นต้องสมัครสมาชิกเพื่อใช้งาน

SharePoint
Online

Dropbox®

Google
  Drive™

Box®

Evernote®

OneDrive

Working
Folder

Cloud Service Hub

ศูนย์รวมการใช้งานบริการคลาวด์
Cloud Service Hub* ให้คุณเข้าใช้บริการจัดเก็บข้อมูลคลาวด์ในระบบต่างๆ ได้ 
ด้วยการลงชื่อเข้าใช้แบบครั้งเดียว (SSO) สามารถบันทึกเอกสารสแกนไปยังบริการ 
จัดเก็บข้อมูลแบบคลาวด์ได้โดยตรงจากอุปกรณ์มัลติฟังก์ชัน และค้นหาเอกสารที่ 
ต้องการพิมพ์จากบริการคลาวด์ต่างๆ ได้ตามต้องการ ระบบจะทำาการดึงข้อความ 
ออกจากเอกสารสแกนผ่าน OCR ช่วยให้คุณค้นหาข้อความแบบเต็มได้
*: บริการคลาวด์ที่ บริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น จัดหาให้ จำาเป็นต้องสมัครสมาชิกเพื่อใช้งาน

ให้คุณทำางานได้ทุกที่ทุกเวลา

บริการจัดเก็บข้อมูลแบบคลาวด์ที่ปลอดภัยและความจุสูง
ใช้งาน Working Folder* ได้ทันทีที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ให้คุณเข้าใช้เอกสาร 
ได้จากทุกที่ทุกเวลาที่คุณต้องการ ด้วยบูรณาการแบบไร้รอยต่อระหว่างอุปกรณ์ 
มัลติฟังก์ชัน, DocuWorks และอุปกรณ์เคลื่อนที่, Working Folder จะช่วยเสริมให้ 
คุณใช้งานเอกสารได้อย่างเต็มที่ไร้ขีดจำากัด ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสั่งพิมพ์เอกสาร 
ที่จัดเก็บไว้ใน Working Folder ได้จากแผงควบคุมของอุปกรณ์มัลติฟังก์ชัน หรือ 
จะเลือกอัปโหลดข้อมูลสแกนโดยใช้ชื่อที่ระบุไปยัง Working Folder และส่งการแจ้งเตือน 
ทางอีเมลก็ได้เช่นกัน
*: บริการคลาวด์ที่ บริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น จัดหาให้ จำาเป็นต้องสมัครสมาชิกเพื่อใช้งาน 

สแกน Working Folder
แจงเตือน
ทางอีเมลอัปโหลดอัตโนมัติ

ไม่ต้องต่อคิวรอใช้งานที่หน้าเครื่อง
คุณสมบัติ Server-less On-Demand Print* ช่วยให้คุณสั่งพิมพ์งานจากอุปกรณ์
มัลติฟังก์ชันอื่นได้หากเครื่องที่กำาหนดไว้ถูกใช้งานอยู่โดยบุคคลอื่น 
จึงไม่ต้องเสียเวลารอใช้เครื่อง
*: อุปกรณ์เสริม

เลือกใชเครื่องอื่น
แทนได ไมตองรอ

3. เลือกงานที่
คุณตองการพิมพ

1. สงงาน

2. ไปที่อุปกรณ
มัลติฟงกชันเครื่องอื่น

เครื่องไมวาง
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Basic Specifications/Copy Function

Item
Description

ApeosPort 3560 ApeosPort 3060 ApeosPort 2560

Type Desktop / Console

Memory Capacity 4 GB (Max: 4 GB) 

Storage Device 
Capacity*1

Model-CPS: 128 GB
Model-CP: 3.6 GB (Optional: 128 GB)*2

Scan Resolution 600 x 600 dpi

Printing Resolution 1200 x 1200 dpi

Warm-up Time
[Embedded Plug-ins / Custom Services] *3

When enabled: 28 seconds or less (23 degrees Celsius room temperature) 
When disabled: 22 seconds or less (23 degrees Celsius room temperature)

Recovery Time
(Recovery Time from 
Sleep Mode)

12 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 A3, 11 x 17"

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

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

Paper 
Weight*4

Paper Tray 60 to 256 gsm

Bypass 
Tray 60 to 216 gsm

First Copy Output Time 4.5 sec. (A4 LEF)

Continuous 
Copy 
Speed*5

A4 LEF / 
JIS B5 LEF 35 ppm 30 ppm 25 ppm

A4 26 ppm 23 ppm 19 ppm

JIS B5 13 ppm 13 ppm 11 ppm

JIS B4 22 ppm 20 ppm 16 ppm

A3 19 ppm 17 ppm 14 ppm

Paper 
Tray 
Capacity*6

Standard 500 sheets x 1-tray + Bypass Tray 96 sheets

Optional 1 Tray Module / 1 Tray Module with Cabinet: 500 sheets x 1-tray
3 Tray Module: 500 sheets x 3-tray

Max 2096 sheets [Standard + 3 Tray Module]

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

Power Supply AC220-240 V +/- 10 %, 8 A, 50/60 Hz common

Maximum Power 
Consumption

1.76 kW (AC220 V +/- 10%), 1.92 kW (AC240 V +/- 10%)
Sleep Mode: 0.4 W (AC230 V +/- 10 %)
Low Power Mode: 51 W (AC230 V +/- 10 %)
Ready Mode: 93 W (AC230 V +/- 10 %)

Dimensions*8

Model-CPS
W 590 x D 659 x H 768 mm
W 590 x D 659 x H 962 mm (when optional 1 Tray Module is installed.) 
W 616 x D 659 x H 1119 mm (when optional 1 Tray Module with Cabinet is installed.) 
W 616 x D 659 x H 1119 mm (when optional 3 Tray Module is installed.)
Model-CP
W 590 x D 659 x H 689mm
W 590 x D 659 x H 882 mm (when optional 1 Tray Module is installed.) 
W 616 x D 659 x H 1040 mm (when optional 1 Tray Module with Cabinet is installed.) 
W 616 x D 659 x H 1040 mm (when optional 3 Tray Module is installed.)

Weight*9

Model-CPS
55 kg
65 kg (when optional 1 Tray Module is installed.)
77 kg (when optional 1 Tray Module with Cabinet is installed.)
80 kg (when optional 3 Tray Module is installed.)
Model-CP
50 kg
60 kg (when optional 1 Tray Module is installed.)
71 kg (when optional 1 Tray Module with Cabinet is installed.)
75 kg (when optional 3 Tray Module is installed.)

*1:  The Storage Device Capacity is not totally available for customers. 
*2:  When the optional Storage (SSD) is installed.
*3:  Embedded Plug-ins / Custom Services are enabled as factory default. You can change the settings if needed.
*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:  64 gsm paper.
*8:  Depth does not include protrusion of company name badge.
*9:  Including Toner Cartridge.

Scan Function (Optional)
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 802.11 a / b / g / n / ac)

Note: Installed for Model-CPS as standard.

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: 600 x 600 dpi, High Resolution: 1200 x 1200 dpi

Optional [Adobe® PostScript® 3TM Driver]
Standard: 600 x 600 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 10.15 / 10.14 / 10.13 / 10.12, OS X 10.11

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 10.15 / 10.14 / 10.13 / 10.12, OS X 10.11

Interface
Standard Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T, USB3.0

Optional Wireless LAN (IEEE 802.11 a / 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.

Duplex Automatic Document Feeder (Optional)

Item
Description

ApeosPort 3560 ApeosPort 3060 ApeosPort 2560

Original Size / 
Paper Weight

Max: A3, 11 x 17"; Min: A5*1

38 to 128 gsm (In Duplex: 50 to 128 gsm)

Capacity*2 110 sheets

Scan 
Speed

Copy
(A4 LEF, 
Simplex)

35 ppm 30 ppm 25 ppm

Scan B/W: 55 ppm, Colour: 55 ppm
 [Standard Document (A4 LEF), 200 dpi, to Folder.]

Dimensions / Weight W 540 x D 492 x H 95 mm / 6 kg

Note: Installed for Model-CPS as standard.
*1:  The minimum custom size is 125 x 85 mm. 
*2:  64 gsm paper.

Finisher-A2 (Optional)

Item Description

Type Sort (Offset available) / Stack (Offset available)

Paper Size Max: A3, 11 x 17"; Min: Postcard (100 x 148 mm)

Paper Weight 60 to 256 gsm

Paper Capacity*1
[Without Stapling] A4: 500 sheets; JIS B4: 250 sheets; A3 or larger: 200 sheets; 
Mixed Size Stacking*2: 250 sheets
[With Stapling] 30 sets

Staple

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

Paper Size Max: A3, 11 x 17"; Min: JIS B5 LEF

Paper 
Weight 60 to 256 gsm

Position Single stapling, Dual stapling

Dimensions*3 / Weight W 658 x D 461 x H 238 mm / 11 kg

*1:  64 gsm paper.
*2:  When larger size sheets are stacked on top of smaller size sheets.
*3:  Width 478 mm when the paper support is stored.

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.

Side Tray (Optional)

Item Description

Paper Capacity* 100 sheets

Dimensions W 353 x D 429 x H 198 mm

*:   64 gsm paper.

ApeosPort 3560 / 3060 / 2560 Functions & Specifications



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. 

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.

Adobe, Adobe logo, PostScript and PostScript logo are either registered trademarks or trademarks of Adobe in the United States and/or other 
countries.
Apple, iPhone, AirPrint, iPad, iPad Air, iPad Pro, iPod touch, and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
All product names and company names mentioned in this brochure are trademarks or registered trademarks of their respective companies.
The product specifications, appearance and other details in this brochure are subject to change without notice for improvements.
The available model varies depending on the country/region. Please ask the sales representatives for details.

Notes
1)  To comply with paper weight specifications, it is recommended to use our recommended paper. 

Document may not be printed correctly depending on usage conditions.
2)  Functional spare parts will be available for at least 7 years after the product is no longer manufactured.

Finisher-B3 (Optional)

Item Description

Type Sort (Offset available*1*2) / Stack (Offset available*1*2)

Paper Size*3 Max: A3, 11 x 17"; Min: A5

Paper Weight 60 to 256 gsm

Paper Capacity*4

[Without Stapling] A4: 2000 sheets, JIS B4 or larger: 1000 sheets, 
Mixed Size Stacking*5: 300 sheets
[With Stapling] A4: 100 sets or 1000 sheets*6, JIS B4 or larger: 75 sets or 750 sheets
[With Booklet Finishing*7] 50 sets or 600 sheets
[With Fold*7] 500 sheets

Staple

Capacity 50 sheets (90 gsm or less)

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

Paper 
Weight 60 to 256 gsm

Position Single stapling, Dual stapling

Punch*8

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

Paper Size A3, 11 x 17", JIS B4*9, A4*10, A4 LEF, Letter*10, Letter LEF, JIS B5*10, JIS B5 LEF*9, A5*10, 
A5 LEF*10

Paper 
Weight 60 to 220 gsm

Booklet 
Finishing*7

Capacity Saddle Staple: 15 sheets; Single Fold: 5 sheets

Paper Size Max: A3, 11 x 17"; Min: A4, Letter

Paper 
Weight Saddle Staple: 60 to 80 gsm*11, Single Fold: 60 to 105 gsm

Dimensions *12 W 607 x D 653 x H 1041 mm
With Booklet Finisher: W 607 x D 673 x H 1079 mm

Weight 25 kg
With Booklet Finisher: 35 kg

Note: Finisher-B3 is available only when optional 1 Tray Module with Cabinet or 3 Tray Module is attached to Main Unit.
*1:  The offset feature is set to disabled by factory default. The setting can be changed as necessary.
*2:  Outputs less than 210 mm width 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:  64 gsm paper.
*5:  When larger size sheets are stacked on top of smaller size sheets.
*6:  75 sets or 750 sheets with dual stapling.
*7:  The Booklet Finishing function requires the optional Booklet Maker Unit for Finisher-B3. 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.

*8:  The Punch function requires the optional 2/4 Hole Punch Kit for Finisher-B3 or US 2/3 Hole Punch Kit for Finisher-B3.
*9:  4-hole punch is not applicable.
*10: 3-hole, 4-hole punch is not applicable.
*11: Covers can be up to 220 gsm (Extra Heavyweight).
*12: Inner connector within the body is excluded.

The information is as of December, 2021.    PIC-0150 TH (2005-R2)

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 อาคารซัันทาวเวอร์ ์เอ ชัั้�น 23-26 ถนนวภิาวดีีร์งัสิิต จอมพล จตจุกัร กรงุเทพฯ 10900
โทร: 02-660-8000      แฟกซ์ั: 02-617-6748-9      Call Center: 02-660-8400

fujifilm.com/fbth

บริษัิัท ฟูจูิฟิิล์์ม บิสซิิเนส อิินโนเวชัั่�น (ประเทศไทย) จิำ�กััด
สิำาหร์บัท่านที�สินใจ หร์อืต้องการข้้อมูลเพิ�มเติมกรุณาติดีต่อ

แคตตาล ็อกหร์อืเว บ็ไซัต์นี�ม ผีล ติภัณฑ์ข้อง Fuji Xerox ที�ไดี ้ร์บัอนุญาตจาก Xerox Corporation
ผู ้แทนจำาหน่ายผลติภัณฑ์ค ือ FUJIFILM Business Innovation Corp.
เคร์ื�องหมายการค้า Xerox, Xerox และลายกราฟฟิก รวมทั �ง Fuji Xerox และลายกราฟฟิก เป็นเคร์ื�องหมายการค้าจดีทะเบ ียนหร์อืเคร์ื�องหมายการค้าข้อง ซั ีร์อ็กซั์ คอร์ป์อเรชั้ั �น ในประเทศญี�ปุ่น และ/หร์อื ในประเทศอื�นๆ 

FUJIFILM และโลโก้ข้อง FUJIFILM เป็นเคร์ื�องหมายการค้าจดีทะเบ ียน หร์อืเคร์ื�องหมายการค้าข้อง FUJIFILM Corporation
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