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แท่นพิมพ์ดิจทัิล 6 สีท่ีมอบศักยภ�พก�รพิมพ์ให้กับคณุ 
ได้อย่�งเหนือชั้น
• คว�มเรว็ในก�รพิมพ์ต่อเน่ือง 120หน้�/น�ที (6 สี)
• คว�มละเอยีดในก�รพิมพ์ท่ี 2400 x 2400 dpi
• ชุดประมวลผลคณุภ�พสงูท่ีช่วยเพิม่ประสิทธภิ�พก�รทำ�ง�นของเครือ่งพิมพ์
• รองรบักระด�ษได้หล�กหล�ยตัง้แต่น้ำ�หนัก 52 ถึง 400 แกรม
  ขน�ดเล็กสดุ 98 x 148 มม. ถึง ขน�ดใหญส่ดุ 330 x 1200 มม.
• ชุดป้อนกระด�ษและชุดหลังก�รพิมพ์ท่ีหล�กหล�ยช่วยเพิม่คว�มคล่องตัวในก�รทำ�ง�นตัง้แต่ขัน้ตอน
ก�รพิมพ์ไปจนถึงขัน้ตอนหลังพิมพ์

เลอืกใช้สีเงนิและสีทอง
สำ�หรบัง�นพิมพ์ท่ีเน้น
คว�มหรหูร�สวยง�ม

พิมพ์สีข�วลงบนกระด�ษสี 
ได้คมชัดสวยง�ม ด้วย
คว�มเขม้ของสีข�ว 
ส�ม�รถปิดสีพ้ืนหลงัได้
อย่�งเรยีบเนียน

ใช้สีข�วเพ่ือก�รรองพ้ืน
สำ�หรบักระด�ษสีและ
แผ่นฟิลม์ใส

สีใสและสีเมทัลลิกช่วย
สร�้งสีใหม่ท่ีแตกต่�ง
ไปจ�กสีธรรมด�ทัว่ไป 
เหม�ะกบัง�นพิมพ์
ประเภทคปูองต่�งๆ

หม�ยเหต:ุ ผู้ใช้ส�ม�รถเปล่ียนและเลือกใช้สีพิเศษได้ต�มต้องก�ร ทัง้รวดเรว็และง�่ยด�ย 
       กว�่ก�รพิมพ์แบบออฟเซ็ต

ผงหมึกสีชมพขูว่ยเสรมิ
คว�มโดดเด่นของง�นท่ี
เน้นสีสันสดใส

ด้วยก�รซ้อนทับสี CMYK
ลงบนสีเงนิหรอืสีทอง
คณุจงึส�ม�รถพิมพ์สี 
เมทัลลิกต่�งๆ ได้หล�ก
หล�ยต�มต้องก�ร
รวมถงึสี PANTONE® 
และสีเมทัลลิกสำ�เรจ็รปู
ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของเร�
อกีม�กม�ย ให้คณุได้
เลอืกใช้

นอกจ�กน้ีผงหมึกสีชมพู
ยังช่วยเพ่ิมเฉดสีต่�งๆ 
สร�้งตัวเลอืกท่ีมีสีสดใส
เพ่ิมเติมให้คณุได้อย่�งท่ี
ต้องก�ร

หม�ยเหต:ุ มีโปรไฟล ์ICC 
      สำ�หรบัก�รแยก 
      สีชมพซ่ึูงจะช่วย 
      แปลง RGB ให้ 
      เป็น CMYK ท่ี 
      เพ่ิมสีชมพู

ก�รพิมพ์ 6 สีพรอ้มกันในครัง้เดียว
นอกจ�กผงหมึก CMYK แลว้ เครือ่งพิมพ์ยังส�ม�รถเพ่ิมผงหมึกสีพิเศษ
ได้อกีถงึ 2 ช่อง คณุส�ม�รถเลอืกผงหมึกสีพิเศษ เช่น สีใส*, สีทอง, สี
เงนิ, สีข�ว, สีชมพ ูและสีแดงแบบกำ�หนดเอง* ได้ต�มต้องก�ร ก�รซ้อน
ทับสี CMYK ลงบนสีเงนิหรอืสีทองจะช่วยทำ�ให้คณุส�ม�รถพิมพ์สีเมทัล
ลิกท่ีสดใสได้อกีม�กม�ยหล�ยเฉด ง�นพิมพ์สีสันสวยง�มถกูสร�้งจ�กชุด
ประมวลผลง�นพิมพ์แบบ 6 สีจะช่วยเพ่ิมโอก�สท�งธรุกจิให้คณุได้อย่�ง
สมบูรณ์แบบ
*: สีใสและสีแดงแบบกำ�หนดเองส�ม�รถใช้ได้กบัก�รซ้อนทับเท่�นัน้ 

— คณุภ�พและประสิทธภิ�พ  ให้คณุได้ทัง้ประสิทธภิ�พก�รพิมพ์ขัน้สงูและคณุภ�พท่ีคมชัด
พิมพ์ด้วยคว�มละเอยีดสงู 2400 × 2400 dpi
หัวใจของเครือ่งพิมพ์คือ ROS*1 ซ่ึงใช้เทคโนโลยี VCSEL*2 เป็นแหลง่
กำ�เนิดแสง ทำ�ให้ส�ม�รถพิมพ์ภ�พด้วยคว�มละเอยีดสงู 2400 × 2400 dpi 
โดยสร�้งภ�พด้วยแสงเลเซอรห์ล�ยๆ ลำ�แสงพรอ้มกนัในเวล�เดียว
*1: Raster Output Scanner
*2: เทคโนโลยีก�รปลอ่ยแสงเลเซอรบ์นพ้ืนผิวในแนวด่ิง

ก�รปรบัแต่งท่ีง�่ยและรวดเรว็
มีระบบเซนเซอรภ์�ยในเครือ่ง ช่วยให้คณุปรบัตัง้ค่�สีได้อย่�งสะดวก 
รวดเรว็ และง�่ยด�ย อกีทัง้เครือ่งยังมีฟังกชั์นก�รปรบัแต่งอตัโนมัติท่ีช่วย
ให้คณุส�ม�รถปรบั* ตัวเลอืกต่�งๆ ได้พรอ้มกนัในครัง้เดียว ลดเวล�ในก�ร
บำ�รงุรกัษ�เครือ่งและลดโอก�สในก�รเกดิด�วน์ไทม์
*: ปรบัค่�ต่�งๆ ได้พรอ้มกนัในคร�วเดียว: ปรบัตัง้คว�มคล�ดเคลื่อน หน้� - หลงัแบบอตัโนมัติ, ปรบัตัง้ค่�สี, 
ปรบัคว�มสม่ำ�เสมอของภ�พ

Super EA*-Eco toner สำ�หรบัผลิตรปูคณุภ�พสงู
Super EA-Eco toner มีอนภุ�คขน�ดเลก็ม�ก ทำ�ให้ส�ม�รถผลิตภ�พแบบ
ไลโ่ทนสีได้อย่�งสวยง�มและเรยีบเนียน ขอ้คว�มขน�ดเลก็จะคมชัดอย่�ง
สม่ำ�เสมอด้วยคว�มเขม้ของสีหมึกท่ีเป็นหน่ึงเดียว นอกจ�กน้ียังช่วยให้ขอ้คว�ม
ท่ีพิมพ์อ�่นง�่ยด้วยวธิลีดก�รสะท้อนแสงได้ม�กขึ้นกว�่เดิม
*: EA: Emulsion Aggregation

ผงหมึก CMYK

ผงหมึกชนิดพิเศษ

ผงหมึกชนิดพิเศษ

กระดาษ

ซ้อนทับ

สีเงิน
สีทอง

สีแดงแบบกำหนดเอง
สีชมพู
สีขาว
สีใส

รองพื้น

สีเงิน
สีทอง
สีชมพู
สีขาว



อปุกรณ์น้ีส�ม�รถรองรบัน้ำ�หนักกระด�ษได้หล�กหล�ย
ตัง้แต่กระด�ษบ�ง 52 แกรม - กระด�ษหน� 400 แกรม
รองรบักระด�ษขน�ด A6 - 330 × 488 มม. พิมพ์กระด�ษขน�ด SRA3 
(320 x 450 มม.) แบบเต็มแผ่นและผลิตโบรชัวรห์รอืแผ่นพับท่ีต้องพิมพ์
แบบเต็มแผ่นได้

ลดไฟฟ้�สถิตท่ีอยู่บนแผ่นฟิล์มและกระด�ษเมทัลลิก
แผ่นฟิลม์และกระด�ษเมทัลลิกมักจะมีไฟฟ้�สถติ ซ่ึงส่งผลให้ง�นพิมพ์ท่ี
ออกม�เกดิปัญห�กระด�ษติดกนั ด้วยชุดกำ�จดัไฟฟ้�สถติแบบอนิไลน์* น้ี
จะช่วยให้คณุจดัก�รกบักระด�ษได้ง�่ยขึ้น
*: อปุกรณ์เสรมิ "ชุดกำ�จดัไฟฟ้�สถติ D1"

รองรบักระด�ษขน�ดย�วพิเศษถึง 1200 มม.
พิมพ์ลงบนกระด�ษย�วได้สงูสดุ 330 x 1200 มม. สำ�หรบัก�รพิมพ์แบบ
1 ด้�น* ด้วยคว�มส�ม�รถน้ี ช่วยให้รองรบัง�นพิมพ์ประเภทอื่น ๆ เพ่ิมเติม 
เช่น โปสเตอรภ์�พววิแบบพ�โนร�ม�
หม�ยเหต:ุ โปรดสอบถ�มขอ้มลูเกีย่วกบัถ�ดป้อนกระด�ษหรอืโมดลูเอ�ท์พทุสำ�หรบัก�รพิมพ์แบนเนอร ์

       บนกระด�ษย�วท่ีจำ�เป็นต้องใช้ได้จ�กตัวแทนฝ่�ยข�ย
*: สงูสดุ 330 x 729 มม. สำ�หรบัก�รพิมพ์ 2 ด้�นอตัโนมัติ

ชุดหลังง�นพิมพ์แบบอนิไลน์*ท่ีหล�กหล�ย
ผลิตก�รจดัชุดเข�้เลม่เอกส�รต่�งๆ ได้อย่�งสวยง�ม รองรบัก�รตัดเจยีน, 
ก�รตัดเจยีนขอบรอบด้�น, ก�รทำ�รอยพับ และก�รพับท่ีม�กม�ยหล�ยรปูแบบ
*: อปุกรณ์เสรมิ 

เช่ือมต่อกับชุดหลังง�นพิมพ์ภ�ยนอก*
ส�ม�รถเช่ือมต่อแบบอนิไลน์กบัชุดหลงัง�นพิมพ์ภ�ยนอก* ได้ 
*: จำ�เป็นต้องใช้อปุกรณ์เสรมิ "ชุดจดัเรยีงคว�มจสุงู A1 และชุดเช่ือมต่อ"
     กรณุ�สอบถ�มขอ้มลูเกีย่วกบัชุดหลงัง�นพิมพ์ภ�ยนอกได้จ�กตัวแทนฝ่�ยข�ย

— ใช้ง�นได้แบบอเนกประสงค์  รองรบักระด�ษชนิดต่�งๆ และขัน้ตอนหลงัก�รพิมพ์ได้อย่�งกว�้งขว�ง

"ถ�ดป้อนกระด�ษระบบลมดดู*" ม�พรอ้มกับ
ประสิทธภิ�พในก�รป้อนกระด�ษขัน้สงู
ใช้ระบบลมดดูในก�รดึงกระด�ษแต่ละแผ่น ได้อย่�งแม่นยำ�และรวดเรว็ 
เพ่ิมประสิทธภิ�พในก�รป้อนกระด�ษ 
ได้อย่�งสมบูรณ์แบบแม้กระด�ษ 
ท่ีมีฝุ่ นจบัหรอืกระด�ษท่ีมีพ้ืนผิวไม่
เรยีบ และกระด�ษท่ีผ่�นก�รเคลอืบ
ผิวท่ีมักมีปัญห�แผ่นกระด�ษติด
กนั
*: อปุกรณ์เสรมิ ทิศทางการลำเลียงกระดาษ

ก�รจดัก�รสีในระดับมืออ�ชีพ
รองรบัค่�สี CMYK ม�ตรฐ�นต่�งๆ เช่น Fogra, SWOP และ GRACoL

คณุภ�พของรปูท่ีสวยเฉียบงดง�มม�กขึ้น
ฟังกชั์น "Edge Enhancement" ช่วยยกระดับคณุภ�พของง�นพิมพ์ให้สงูขึ้นโดย 
ก�รแกไ้ขเส้นหยักท่ีปร�กฏบนขอบเส้นบ�งและโครงร�่งของขอ้คว�ม รวมทัง้ก�ร 
 "Adjust Invert Text/Line Weight" ท่ีช่วยแกไ้ขคว�มหน�หรอืคว�มเบลอของขอ้คว�ม
หม�ยเหต:ุ ปิดใช้ง�นก�รตัง้ค่�เร ิม่ต้น

ประมวลผลภ�พท่ีแสดงถึงศักยภ�พของแท่นพิมพ์ได้
อย่�งเต็มพลัง
ก�รประมวลผล RIP ส�ม�รถผลิตรูปูคุณุภ�พสูงูด้้วยคว�มละเอยีด 1200 x 1200 dpi 
และ 10 บิต (1024 ระดับ) บนเซิร ์ฟ์เวอร์ก์�รพิมพ์์ได้ นอกจ�กน้ียังส�ม�รถ 
สร�้งเม็ดสกรนีท่ีมีคว�มละเอยีดสงู 2400 x 2400 dpi และสวยเรยีบเนียน
โดยใช้เทคโนโลยีเม็ดสกรนีแบบดิจทัิล HQ (MACS*) ซ่่ึงเป็นเอกลกัษณ์
เฉพ�ะของ FUJIFILM Business Innovation ก�รประมวลผลขอ้มูลูเหล�่น้ี
ทำ�ให้คณุส�ม�รถผลิตรปูคณุภ�พสงูได้โดยเพ่ิมประสิทธภิ�พสงูสดุให้กบั
แท่่นพิมพ์
*: Micro Accurate Control Screen

AI

•ความสว่าง
•โทนผิว

ภาพบุคคล  •ความสว่าง
•พื้นผิว

ภาพถ่ายในร่ม 

•แสงพ้ืนหลัง
•ความคมชัด

 ภาพถ่ายนอกสถานที่ •สีท้อง�า
•ลดจุดขาวในภาพ

ภาพวิวทิวทัศน ์

จัดการฉากหลังของ
ภาพถ่ายให้เหมาะสม 
โดยอัตโนมัติ 

ปรบัรปูภ�พขัน้สงูด้วยระบบ AI*
AI (ปัญญ�ประดิษฐ์) เทคโนโลยีใหม่ท่ีจะช่วยจดัก�รพ้ืนหลงัสำ�หรบัแต่ละภ�พ 
บนหน้�กระด�ษให้แบบอตัโนมัติ และจะทำ�ก�รแกไ้ขแต่ละภ�พให้เหม�ะ
สม แม้ภ�พท่ีมัวหรอืภ�พท่ีมีแสงมืดหรอืสว�่งเกนิไปกส็�ม�รถปรบัแต่ง
และพิมพ์ภ�พให้ออกม�สวยง�มคมชัด 
*: ใช้กบัภ�พ RGB

ช่วยให้ภ�พดสูวยง�ม และสว�่ง
สดใส
ม�พรอ้มกบัฟังกชั์นท่ีช่วยเพ่ิมคว�มสว�่งให้กบัภ�พ 
โดยใช้ผงหมึกสะท้อนแสงสีชมพ ูก�รแยกสีเป็น 
CMYK + สีชมพจูะทำ�ให้ภ�พออกม�สว�่งขึ้น
อย่�งเป็นธรรมช�ติและช่วยให้ผิวของคนในภ�พดู
เรยีบเนียนสวยขึ้น
หม�ยเหต:ุ คณุส�ม�รถเลอืกปรบัได้ 3 ระดับ จงึส่งผลต่อภ�พให้สว�่ง 

       สดใส ต�มระดับท่ีต้องก�ร

— ก�รประมวลภ�พ  พัฒน�เซิรฟ์เวอรก์�รพิมพ์ท่ีมอบคุณุภ�พอนัดับสงูและส�ม�รถประมวลผลได้อย่�งรวดเรว็

เลือกรปูแบบของเม็ดสกรนีต�มวตัถปุระสงค์ เพ่ือให้ได้
ภ�พท่ีมีคณุภ�พสงูสดุ
ส�ม�รถเลอืกรปูแบบของเม็ดสกรนีให้เหม�ะกบัวตัถปุระสงค์ เช่น ขอ้คว�มและ
ภ�พถ�่ย รปูแบบของเม็ดสกรนี FM มีผลต่อลวดล�ยก�รเรยีงตัวของจดุอย่�ง
เหม�ะสมสำ�หรบัโปรไฟลก์�รพิมพ์แบบอเิลก็โทรโฟโตกร�ฟี ซ่ึงจะช่วยระงบัไม่ให้
เกดิคว�มไม่ร�บเรยีบของเม็ดสีซ่ึงมีแนวโน้มว�่จะปร�กฏบนล�ยสกรนี FM ขึ้น
ทำ�ให้ได้คุณุภ�พของรปูท่ีสวยเรยีบเนียน
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trademarks of FUJIFILM Corporation. •Revoria, Revoria logo, Revoria Press 
and Revoria Flow are registered trademark or trademark of FUJIFILM Business 
Innovation Corp. •Adobe, Adobe logo, PostScript and PostScript logo, Adobe 
PDF, Adobe PDF Print Engine are either registered trademarks or trademarks 
of Adobe in the United States and/or 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.

ชุดป้อนกระด�ษและอปุกรณ์เสรมิสำ�หรบั ก�รจดัชุดเข�้เล่ม   
เพิม่ฟังก์ชันก�รใช้ง�นให้หล�กหล�ยม�กขึ้นด้วยก�รใช้ง�น รว่มกับอปุกรณ์เสรมิอื่นๆ

อปุกรณ์ป้อนกระด�ษ ตัวเลือกเอ�ท์พทุ

*1: จำ�เป็นต้องใช้ชุดแทรกเอกส�รหล�ยแผ่นหรอืหน่วยป้อนกระด�ษขน�ดแบนเนอร์
*2: มีหน่วยป้อนกระด�ษขน�ดแบนเนอรเ์ป็นอปุกรณ์ม�ตรฐ�น
*3: อปุกรณ์เสรมิ

1 อปุกรณ์ปรบัก�รม้วนงอของกระด�ษ D1

ปรบัก�รโค้งงอของกระด�ษได้แบบเรยีลไทม์

5 อปุกรณ์ตัดขอบบน-ล่�งและทำ�รอยพับ D2

อปุกรณ์ตัดขอบบน-ล่�ง ทำ�รอยพับ

6 อปุกรณ์พับกระด�ษ CD2

พับครึง่แบบตัว Z พับส�มทบ

2 ชุดแทรกเอกส�ร D1

คัน่กำ�จดัไฟฟ้�สถิต

ถ�ดจดัชุดเอกส�ร

จดัเรยีงชุด

4 ชุดจดัเรยีงคว�มจสุงู A1

จดัเรยีงชุด 5000 แผ่น

ใช้ง�นได้ทัง้แบบแยกเด่ียวและแบบผสม

รถเขน็รองรบัง�นพิมพ์

รองรบักระด�ษย�ว

ชุดจดัเรยีงคว�มจสุงู A1 และชุดเช่ือมต่อ

เช่ือมต่อกับชุดหลังง�นพิมพ์ภ�ยนอก

จดัเรยีงชุด 5000 แผ่น

รถเขน็รองรบัง�นพิมพ์

รองรบักระด�ษย�ว

7
ก�รเรยีง/ไม่เรยีงชุด

รองรบักระด�ษย�ว

ลวดเย็บ
เจ�ะร*ู3

เครือ่งจดัชุดเอกส�ร D6

ก�รเรยีง/ไม่เรยีงชุด

พับครึง่

ลวดเย็บ

เจ�ะร*ู3

เย็บมงุหลังค� รองรบักระด�ษย�ว

อปุกรณ์เข�้เล่มและเย็บตรงกล�ง D6

8 ชุดตัดเจยีนขอบและกดสัน D1

ตัดเจยีนขอบ กดสัน

ถ�ดรองรบักระด�ษย�ว
รองรบักระด�ษย�ว

ถ�ดป้อนกระด�ษคว�มจสุงู C1-DS ท่ี 2 
+ ถ�ดป้อนกระด�ษคว�มจสุงู C3-DS
+ ชุดแทรกเอกส�รหล�ยแผ่น*1

2000 แผ่น x 4 ถ�ด
+ 250 แผ่น
สงูสดุ SRA3, 
330 x 488 มม.

ระบบลมเป่�
ตรวจสอบก�รป้อนกระด�ษซ้อน

ถ�ดป้อนกระด�ษระบบลมดดู C1-DS-L (ถ�ดต่อเน่ือง)*2  
+ ถ�ดป้อนกระด�ษระบบลมดดู C1-DS-R (ถ�ดต่อเน่ือง)

2100 แผ่น x 4 ถ�ด
+ 250 แผ่น
สงูสดุ SRA3, 330 x 
488 มม.

ระบบลมดดู

ตรวจสอบก�รป้อนกระด�ษซ้อน

ถ�ดป้อนกระด�ษระบบลมดดู C1-DSXL-L (ถ�ดต่อเน่ือง)*2  
+ ถ�ดป้อนกระด�ษระบบลมดดู C1-DS-R (ถ�ดต่อเน่ือง)
+ หน่วยแบนเนอรส์ำ�หรบัถ�ดป้อนกระด�ษระบบลมดดู C1-DSXL

ตรวจสอบก�รป้อนกระด�ษซ้อน

ระบบลมดดู 800 แผ่น + 2100 แผ่น x 3 ถ�ด 
+ 250 แผ่น
สงูสดุ  330 x 1200 มม. 
(ถ�ดบน)ก�รป้อนกระด�ษย�ว

ถ�ดป้อนกระด�ษคว�มจสุงู C3-DS
+ ชุดแทรกเอกส�รหล�ยแผ่น*1

2000 แผ่น x 2 ถ�ด + 250 แผ่น
สงูสดุ SRA3, 330 x 488 มม.

ระบบลมเป่�

ตรวจสอบก�รป้อนกระด�ษซ้อน

ถ�ดป้อนกระด�ษระบบลมดดู C1-DS*2

2100 แผ่น x 2 ถ�ด + 250 แผ่น
สงูสดุ SRA3, 330 x 488 มม.

ระบบลมดดู

ตรวจสอบก�รป้อนกระด�ษซ้อน

ถ�ดป้อนกระด�ษระบบลมดดู C1-DSXL*2
+ หน่วยแบนเนอรส์ำ�หรบัถ�ดป้อนกระด�ษ
ระบบลมดดู C1-DSXL

800 แผ่น  
+ 2100 แผ่น 
+ 250 แผ่น
สงูสดุ  330 x 
1200 มม.  
(ถ�ดบน)

ตรวจสอบก�รป้อนกระด�ษซ้อน

ระบบลมดดู

ก�รป้อนกระด�ษย�ว

3 ชุดกำ�จดัไฟฟ้�สถิต D1

คัน่หน้�ปก/แทรกเอกส�รคัน่

ชุดเครือ่งพิมพ์พรอ้มอปุกรณ์เสรมิ

Revoria Press PC1120

ก�รตัง้ค่�สงูสดุ: กว�้ง 10462 x ลึก 1104 x สงู 1786 มม.
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