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ApeosPort Print 4730SD 

Tùy chọn 

Thao tác dễ dàng 

 Được trang bị màn hình màu cảm ứng 4,3 inch. 
Thao tác dễ hiểu và dễ sử dụng như In từ ổ USB, 
In bảo mật và Xác nhận tác vụ 

 Tương thích với Mopria® và AirPrint, dễ dàng in 
từ các thiết bị di động 

 In dễ dàng mà không cần PC. Ngoài tính năng In 
từ ổ USB, bạn cũng có thể in tài liệu* trên máy 
chủ hoặc trang web với tính năng Bookmark 
*: PDF/TIFF/JPEG 

Thân thiện với môi trường 

 Tiết kiệm giấy nhờ chức năng in hai mặt tiêu 
chuẩn 

 Hỗ trợ chế độ TIẾT KIỆM, dễ dàng cài đặt trước 
các tính năng giúp tiết kiệm giấy và mực in 

16,1 kg 

Máy in đen trắng khổ A4 

Hiệu suất và năng suất cao 

 Tốc độ in nhanh lên đến 47 trang/phút với thời 
gian cho ra trang in đầu tiên chưa tới 6 giây 

 Hỗ trợ nạp giấy lên đến 650 tờ theo tiêu chuẩn 
với Khay đa năng 100 tờ. Có thể thêm đến 3 
Khay 550 tờ tùy chọn để đạt được sức chứa tối 
đa 2.300 tờ 

 Xử lý vật liệu in linh hoạt, hỗ trợ cả giấy bìa, vật 
liệu in có kích thước nhỏ và phong bì 

 Hỗ trợ Gigabit Ethernet, USB và Wi‐Fi tùy chọn 
giúp kết nối mạng linh hoạt 

 Kết nối mạng linh hoạt. Gigabit Ethernet    giúp 
kết nối mạng và truyền nhận dữ liệu nhanh hơn, 
kết nối không dây dễ dàng với bộ Wi‐Fi tùy chọn 

Bảo mật 

 Ngăn chặn rò rỉ thông tin với chức năng In bảo 
mật 

 Kiểm soát quyền truy cập vào các chức năng của 
máy in 

 Hỗ trợ cài đặt cho phép tùy chọn xóa tệp dữ liệu 
tạm thời trong bộ nhớ và đĩa cứng 

In 

47 trang/phút 

303 mm 

374 mm 

399 mm 



  

Thông số kĩ thuật 
In 
Màn hình hiển thị Màn hình cảm ứng màu kích thước 4,3-inch (10,9 cm) 

Tốc độ in Đen trắng: 47 ppm (A4) 

Thời gian cho ra bản in đầu tiên Đen trắng: 6 seconds  

Độ phân giải in  Đen trắng: 1200 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality, 600 x 600 dpi  

Dung lượng bộ nhớ 1024 MB 

Ổ cứng  Tùy chọn 

Thông tin vật tư 
Hộp mực 25.000 trang với hộp mực dung lượng cực cao  

Cụm trống mực 60.000 trang với độ phủ mực ~ 5% 

Hộp mực theo máy 6.000 trang 

Khả năng xử lý giấy 
Khả năng xử lý giấy bao gồm Khay tay: 100 tờ, Khay giấy vào: 550 tờ, Bộ đảo mặt tích hợp, Khay giấy ra: 250 tờ 

Khay giấy mở rộng  Bộ cấp giấy 250 tờ, Bộ cấp giấy 550 tờ, Bộ cấp giấy 550 tờ có thể khóa 

Dung lượng khay giấy vào  Tiêu chuẩn: 650 tờ 75 gsm / Tối đa: 2300 tờ 75 gsm  

Dung lượng khay giấy ra 250 tờ 75 gsm  

Loại giấy hỗ trợ  Card Stock, Phong bì, Nhãn, Giấy thường, Giấy bóng ( Xem thêm trong Hướng dẫn sử dụng) 

Khổ giấy hỗ trợ  A6, Oficio, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, JIS-B5, A4, Legal, A5, Letter, Statement, Executive, 
Universal, DL Envelope, Folio, 10 Envelope 

Thông số cơ bản 
Cổng kết nối tiêu chuẩn One Internal Card Slot, Rear USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), Gigabit Ethernet 

(10/100/1000), Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A), Rear USB 2.0 
Specification Hi-Speed Certified Port (Type A)  

Wi-Fi  Tùy chọn （Mạng không dây 802.11 a/b/g/n/ac ) 

Độ ồn khi vận hành  In: 56 dBA  
Môi trường hoạt động*1  Độ ẩm: 8 to 80%*2 độ ẩm tương đối, Nhiệt độ: 10 to 32°C*3  (không bao gồm các lỗi do ngưng tụ 
Kích thước (mm - C x D x R) / Trọng lượng 
(kg)  

303 x 399 x 374 mm / 16,1 kg  

*1︓Tùy thuộc vào loại giấy được sử dụng, chất lượng in có thể bị giảm cho đến khi nhiệt độ và độ ẩm môi trường ngay trước khi sử dụng và bên trong máy in phù hợp 
với môi trường lắp đặt.*2︓Khi độ ẩm là 80%, nhiệt độ là 25,5°C hoặc ít hơn. *3︓Độ ẩm là 45% hoặc ít hơn khi nhiệt độ là 32°C 
 

Tùy chọn 
Tên sản phẩm Mã sản phẩm 

Bộ cấp giấy 250 tờ EL300954 

Bộ cấp giấy 550 tờ EC104315 

Bộ cấp giấy 550 tờ có khóa EC104334 

Bộ chuyển đổi mạng không dây EC104320 

Ổ cứng 500GB EL300956 
 

Vật tư tiêu hao *1 
Tên sản phẩm Mã sản phẩm Dung lượng 

Hộp mực đen sử dụng và thu hồi dung lượng cực cao *2 CT203475 Tối đa 25.000 trang 

Hộp mực đen loại thường dung lượng cực cao CT203521 Tối đa 25.000 trang 

Cụm trống mực sử dụng và thu hồi *2 CT351279 Tối đa 60.000 trang 

Cụm trống mực loại thường CT351308 Tối đa 60.000 trang 
*1︓Giá trị trang in trung bình được công bố theo chuẩn ISO/IEC 19752.  
*2︓Vật tư Sử dụng và thu hồi được bán với giá đặc biệt theo thỏa thuận của khách hàng để sử dụng một lần và thu hồi cho chúng tôi để tái sản xuất hoặc tái chế. Để 

biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo tại website của chúng tôi.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

Thông tin áp dụng vào tháng 2 năm, 2022. PIC-0201 (2202) 

Lưu ý 
Mặc dù vật tư Sử dụng và thu hồi được lắp đặt ban đầu, các vật tư tiêu hao 
không có thời hạn sử dụng một lần, có thể được quý khách hàng hoặc bên 
thứ ba nạp lại hoặc tái sản xuất. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham 
khảo tại website của chúng tôi.  

• FUJIFILM và logo FUJIFILM là các nhãn hiệu đã đăng ký hoặc nhãn hiệu của FUJIFILM Corporation. •ApeosPort ApeosPort là các nhãn hiệu đã đăng ký hoặc nhãn hiệu của FUJIFILM Business Innovation Corp. • 

Apple, AirPrint, và Mac là các nhãn hiệu thương mại của Apple Inc. được đăng ký tại Mỹ và các nước khác. •Logo tên dạng chữ và logo Mopria®, Logo Mopria®, và Mopria Alliance™ là các nhãn hiệu và nhãn hiệu 

dịch vụ đã được đăng ký và/hoặc chưa đăng ký của Tập đoàn Mopria Alliance, Inc. tại Mỹ và các quốc gia khác. Nghiêm cấm sử dụng khi không được phép. •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. 

Tầng 12, Tòa nhà Vincom 72 Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP HCM  Điện thoại: (84-28) 38 290 038  Fax: (84-28) 38 290 032 

fujifilm.com/fbvn 


