Bộ đôi sức mạnh

Dòng máy ApeosPro C810 series
Dòng máy Apeos C8180 series(*)

(Không có sẵn tại thị trường Việt Nam)
FUJIFILM Business Innovation Corp.

Bộ đôi sức mạnh

Tích hợp quy trình làm việc
■

Chất lượng cao với các tính năng tích hợp liền mạch làm dòng thiết bị
ApeosPro và Apeos series trở thành trợ thủ cho kiểu văn phòng làm
việc thông minh. Độ bền cao cùng khả năng cá nhân hóa và cung cấp
nội dung từ đầu đến cuối, mang đến khái niệm in theo nhu cầu rất
cần thiết trong nội bộ để có sự minh bạch và kiểm soát tốt hơn.

■

■

Dễ dàng sử dụng với quy trình làm việc quét chỉ
một lần chạm.

Dễ quét
01

Giảm thiểu tối đa lỗi với chế độ phát hiện nhiều
nguồn nạp

Quét

Không mất thời gian chờ với tốc độ quét 270 ipm

Quy trình
quét
02

Hiệu chỉnh
hình ảnh tự
động

Dễ sử dụng

03

04

Chế độ tự
động phân
loại & lưu

Chia sẻ/
sử dụng

Khả năng hoàn thiện
Tích hợp đám mây tập trung
■

■

Dập ghim các tài liệu văn phòng và tạo tập sách

■

Có khả năng hoàn thiện các sản phẩm cao cấp

■

Gập, đục lỗ, gấp nếp, xén, hoàn thiện gáy vuông

Hỗ trợ kiểu làm việc kết hợp giữa văn phòng và nhà riêng
sắp tới

■

Kết nối trước tiếp với nhiều dịch vụ đám mây

■

Chế độ in đám mây cho các môi trường văn phòng ảo

Gập nửa
tờ chữ Z

Gập ba

Đục lỗ

Side
Stitch

Khâu
cạnh

Gập
đôi

Xén bề
mặt

gáy
vuông

Tích hợp trên thiết bị di động
■
■

■

In hoặc quét trực tiếp lên điện thoại thông minh
Dùng thiết bị di động như là giao diện người dùng thiết bị
ảo để xem các lệnh in được cài đặt trước
Một ứng dụng in trên di động Print Unitity cho tất cả

Quản lý màu sắc
■

Màu sắc sống động với độ chia màu mượt mà

■

Tái tạo các tông màu trung tính mượt mà

■

Tái tạo rõ các đường nét và các đoạn văn bản nhỏ

■

Máy chủ in mạnh mẽ với chế độ xử lý 10 bit

Bảo trì dự phòng
■
■

■

Công nghệ trên nền tảng AI để giám sát và cảnh báo liên tục
Cảnh báo trước nguy cơ để khách hàng đưa ra quyết định khi
đã được báo trước.
Thời gian chết thấp & cải thiện các giới hạn vận hành

Một bộ máy thật sự

Sense

AI

Predict

TQMS
Server

Act

*Chỉ với dòng máy ApeosPro Series
Lưu ý: các tính năng được đề cập có thể đòi hỏi các phụ kiện bổ sung. Vui lòng liên hệ phòng kinh doanh tại địa phương của người dùng.
FUJIFILM Business Innovation Corp.

■

Đầu in LED với độ phân giải 2400 dpi

■

In khổ dài lên đến 1300mm

■

Xử lý giấy từ 52 gsm đến 350 gsm

Bảo mật và Liên tục
■

Chống đánh cắp với tính năng tự động khôi phục

■

Các tiêu chuẩn mã hóa hàng đầu trong lĩnh vực (TPM, WPA 3, SSL)

■

Chế độ xác thực và theo dõi người dùng thông minh để phân bổ chi phí

FUJIFILM Business Innovation Corp.

Văn phòng “được kết nối” thông minh
Một văn phòng được kết nối liền mạch với quy trình làm việc thông minh giữa các máy in đa
chức năng, thiết bị máy khách, điện thoại thông minh và nhiều dịch vụ đám mây. Dòng máy
ApeosPro & Apeos series đáp ứng đúng trọng tâm quy trình làm việc văn phòng thông minh
của người dùng một cách dễ dàng và nâng cao trải nghiệm tổng thể với khả năng sử dụng,
kết nối, bảo mật, chất lượng và tính linh hoạt cao.

■

■

■

■
■

In nội bộ theo yêu cầu các ấn phẩm tiếp thị
Xử lý các tập tin có dữ liệu nặng (ví dụ như bản vẽ CAD) với thời gian
xử lý ngắn.

■

Quản lý màu sắc và kết cấu để cho ra các sản phẩm có chất lượng cao

■

Kiểm soát toàn diện sản phẩm với nhiều tùy chọn hoàn thiện

ApeosPro C810 Series

Phòng Tiếp Thị
■

Phòng in của Doanh Nghiệp

Kết nối liền mạnh giữa thiết bị di động và
đám mây
Nhanh chóng với một lần chạm và quy
trình làm việc kết nối tức thời
Các thiết bị đáng tin cậy hầu như không
có thời gian chết.
Phân bổ chi phí dễ dàng căn cứ trên mỗi
người dùng hoặc nhóm.

Apeos C7070 Series

Bộ phận lễ tân
■

Giảm thời gian chờ đợi với đầu ra nhanh chóng

■

Chiếm diện tích nhỏ hơn để tận dụng không gian

■

Thể hiện bản in đẹp hơn với chất lượng tốt

Phòng Tài Chính

Apeos C325 Series

■

In công suất lớn & tốc độ cao

■

Tái tạo sắc nét cho văn bản rõ ràng

■

Thiết bị để bảo mật tài liệu

Apeos C8180 Series
FUJIFILM Business Innovation Corp.
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Dòng ApeosPro C810 Series

Dòng Apeos C8180 Series

Hoàn thiện chất lượng chuyên nghiệp từ đầu đến cuối & quản lý màu sắc

Chất lượng hoàn thiện cao cấp cho các tài liệu văn phòng

Không tạo nếp Tạo nếp

In công suất lớn

Xử lý nếp nhăn theo thời
gian thực

01

Mô đun làm phẳng
mặt giấy D1

02

Bộ chèn D1

Chỉnh sửa độ
nhăn theo
thời gian thực

Chỉnh sửa độ nhăn theo thời
gian thực (3 cấp độ tăng/Tắt/3
cấp độ giảm)

Áp phích 330
x 1300mm

Chèn bìa cứng
linh hoạt

Chèn bìa/tờ

Chèn bìa/tờ

03

Gập nửa tờ chữ Z

Ngăn xếp chồng
công suất cao A1*

02

04

Gập gáy vuông

05

Bộ gấp nếp/
Xén hai cạnh
D2*

05

Bộ hoàn thiện
D6 có bộ tạo sách

06

Bộ gập CD2

07

Xén cạnh trên và dưới
của tờ giấy

Dập
ghim gáy

Gập nửa
tờ chữ Z

Xén
bề mặt

Gập ba

* Chỉ với dòng máy ApeosPro series

07

ApeosPro C810

Gáy
vuông

Xén mặt/Gáy vuông

Đục lỗ/Dập ghim gáy/Khâu
cạnh/Gập đôi

* Chỉ với dòng máy ApeosPro series

06

Bộ xén gập
gáy vuông D1*

Xén hai cạnh
Đục lỗ

** Với bộ mở rộng khay trên
cùng của Bộ xếp chồng công
suất cao

03

04
Gấp nếp

Xếp chồng 5000 tờ
Xếp chồng giấy dài **

* Chỉ với dòng máy ApeosPro series

01

Dập ghim gáy

Bản đồ được gập lên đến 5 nếp

01

02

05

06

Apeos C8180
Quét mã QR để
biết thêm về
lĩnh vực bạn
kinh doanh
■

Tài Chính & Ngân hàng

■

Giáo dục

■

Luật

■

Bán lẻ & Nhà hàng

■

Kiến trúc, Kỹ Thuật &
Xây dựng

■

Khách sạn & Giải trí

■
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Sản xuất

FUJIFILM Business Innovation Corp.

Thông số kỹ thuật cơ bản/Chức năng in
Mô tả

Hạng mục

ApeosPro C810/C750/C650

Tốc độ in

In màu: 81ppm / 75 ppm / 65 ppm

Độ phân giải in

2400x2400 dpi

Giao diện người dùng

Màn hình cảm ứng 10.1”
Một mặt: Trắng đen: 135 ipm, màu: 135 ipm

Tốc độ quét

Công suất khay giấy

Khổ giấy

Hai mặt: Trắng đen: 270 ipm, màu: 270 ipm
Tiêu chuẩn

3360 tờ

Tối đa

7360 tờ

Tiêu chuẩn

Tối đa 330 x 488 mm, tối thiểu 100 x 148 mm
Một mặt: 1300 mm

In khổ dài

Trọng lượng giấy

Apeos C8180/C7580/C6580

In trắng đen: 81 ppm / 75 ppm / 65 ppm

Hai mặt: 762 mm

Khay 1 đến 4

52 đến 300 gsm

Khay tay (Khay 5)

52 đến 350 gsm

52 đến 300 gsm

Độ căn chỉnh chính xác

Trước/Sau: +/- 0.5 mm

Trước/Sau: +/- 1.2/ 1.5 mm

Kích thước

Rộng 780 x Sâu 793 x Cao 1154mm

Rộng 700 x sâu 793x Cao 1154mm

Trọng lượng

246 kg

242 kg

Máy chủ in [Bộ điều khiển in GP D01]
Hạng mục

Mô tả

Bộ điều khiển in GP DC01

Có

-

Kiểu

Bên ngoài

-

CPU

Bộ xử lý Intel® CoreTM i3-8100(3.60 GHz)

-

Ổ đĩa cứng lưu trữ của thiết bị

1 TB (Hệ thống) + 1 TB (Tùy chọn), đa ổ đĩa DVD

-

Dung lượng bộ nhớ

16GB (Tối đa: 32GB)

-

Ngôn ngữ mô tả trang

Adobe® PostScript® 3™, PDF/VT-1, PDF/VT-2, PPML, VIPP*1

-

Mức tiêu thụ điện năng tối đa

0.26 kW

-

Kích thước

Rộng 98 x Sâu 400 x Cao 340 mm

-

*1: VIPP là từ viết tắt của Variable Information Production Printware. Được sử dụng với phần mềm tùy chọn FreeFlow VI Compose.

Bộ điều khiển GP*

Quản lý màu sắc | Xử lý tập tin lớn | Hiệu chỉnh kết cấu

Thêm độ
sống động

TRƯỚC

SAU

Nhấn mạnh
các chi tiết

fujifilm.com/fbvn

* Chỉ với dòng máy ApeosPro series

Công ty TNHH FUJIFILM Business Innovation Việt Nam
Trụ sở chính
Tầng 12, Tòa nhà Vincom 72 Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP HCM
Điện thoại: (84-28) 3829 0038 Fax: (84-28) 3829 0032

Chi nhánh Hà Nội
Tầng 14, Tòa nhà VCCI 9 Đào Duy Anh, Q. Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 38 241 063 Fax: (84-24) 38 241 113

Chi nhánh Hải Phòng
Tầng 5, Tòa nhà TD 20A Lê Hồng Phong, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện thoại: (84-225) 3859 236 Fax: (84-225) 3859 239

Chi nhánh Đà Nẵng
Tầng 3, Tòa nhà Danabook Tower, 76-78 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Điện thoại: (84-236) 3892 896 Fax: (84-236) 3892 895

Kiểu máy sẵn có tùy thuộc vào quốc gia/khu vực. Vui lòng tham vấn với người đại diện bán hàng để biết chi tiết. Thông số kỹ thuật, hình dạng, và các chi tiết khác của sản phẩm
trong tài liệu này có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Nhãn hiệu. FUJIFILM và logo FUJIFILM là các nhãn hiệu đã đăng ký hoặc nhãn hiệu của FUJIFILM Corporation. Apeos và Apeos Print là các nhãn hiệu đã đăng ký hoặc nhãn hiệu
của FUJIFILM Business Innovation Corp.
Tên các công ty hoặc sản phẩm khác được đề cập trong tài liệu này là nhãn hiệu đã được đăng ký hoặc nhãn hiệu của từng chủ sở hữu.

FUJIFILM Business Innovation Corp.

