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Print Utility for iOS / Print Utility for Android Môi Trường Hoạt Động 

Môi trường hoạt động của Print Utility for iOS / Print Utility for Android 

Mục  Mô tả  

Giao thức mạng  LPD 

<iOS> Các Dòng máy/HĐH 

được hỗ trợ  

iPad (Thế hệ thứ 5) hoặc mới hơn, iPad mini 2 hoặc mới hơn, iPad Air và mới hơn,, iPad 

Pro, iPhone 5s hoặc mới hơn, iPod touch (Thế hệ thứ 6) hoặc mới hơn 

iPad/iPhone/iPod touch iOS 13.0 hoặc mới hơn, iPadOS*1  

<AndroidTM> Môi trường thử 

nghiệm  

Google Pixel4 (AndroidTM 10.0) 

Google Pixel (AndroidTM 10.0) 

Sony Xperia 5 (AndroidTM 10.0) 

Sony Xperia XZ3 (AndroidTM 9.0) 

Samsung Galaxy S10 (AndroidTM 9.0) 

OPPO R15 Neo (AndroidTM 8.1.0) 

Huawei Nexus6P (AndroidTM 8.1.0) 

Huawei P20 lite (AndroidTM 8.0) 

Samsung Galaxy S8 (AndroidTM 9.0) 

Samsung Galaxy Tab S5e (AndroidTM 9.0) 

Vivo iQoo (AndroidTM 9.0) 

HTC Nexus9 (AndroidTM 7.1.1) 

Samsung Galaxy S6 (AndroidTM 7.0) 

Xiaomi Mi 5 (AndroidTM 8.0) 

LG Nexus5 (AndroidTM 6.0.1) 

Samsung Galaxy S4 (AndroidTM 5.0.1) 

Ngôn ngữ hỗ trợ  
Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Trung (giản thể / phồn thể), Tiếng Hàn, Tiếng Nhật, Tiếng 

Thái, Tiếng Indonesia 

Tính năng*2  

Bản in 

- In ảnh trong gallery 

- In ảnh chụp bằng camera 

- In tài liệu DocuWorks và PDF 

- Server-less On-Demand Print 

- Kết hợp với ApeosWare Management Suite 

Quét vào thiết bị di động 

Chụp 

Sao chụp 

E-mail 

Quét vào thư mục 

Fax 

Mục ưa thích 

In/quét với NFC 

Bản in  
In ảnh/ảnh 

chụp/trang web  

[Sao chụp] có thể thiết lập giá trị số (tối đa 99 bản) 

[Khổ giấy] A3, A4, Letter, A5, B4, B5, 4 x 6" (101,6 x 152,4 mm), 8,5 x 14", 11 x 17", 2L-

size (127 x 178 mm), Bưu thiếp (100 x 148 mm) 

[Hướng của ảnh] Dọc / Ngang 

[Chế độ màu]: Màu / Trắng đen 

[In 2 mặt]: Bật / Tắt 

[In dồn trang] Dồn 2 trang / 4 trang / 8 trang / 16 trang / 32 trang (Chỉ có thể in dồn 32 

trang trong chế độ Print Gallery) 

[Dập ghim] Tắt / 1 ghim trên cùng bên trái 

[Khay giấy] Tự động / Khay tay 
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Mục  Mô tả  

[Loại giấy] Bình thường / giấy dày / mặt sau giấy dày 

[Quản lý xác thực] 

Khi in tài liệu 

PDF/DocuWorks  

[Sao chụp] có thể thiết lập giá trị số (tối đa 99 bản) 

[Khổ giấy] Trùng với bản gốc, A4, A3, A5, B4, B5, Letter, Legal 

[Chia bộ]: Bật / Tắt 

[Chế độ màu]: Màu / Trắng đen 

[In 2 mặt] In 1 mặt / in 2 mặt / In 2 mặt nạp cạnh ngắn 

[In dồn trang]: Dồn 2 trang / 4 trang 

[Dập ghim] Tắt / 1 ghim trên cùng bên trái 

[Đục Lỗ] Không có lỗ, Đục 2 lỗ, Đục 3 lỗ, Đục 4 lỗ 

[Khay giấy] Tự động / Khay tay 

[Quản lý xác thực] 

Quét vào thiết bị di động*2  
Định Dạng Tập Tin (JPEG / PDF / DocuWorks), Phương thức quét, Chế độ màu (Đầy đủ 

màu sắc / Thang xám), Khổ giấy quét (A4 / Letter), Độ phân giải (200 dpi / 300 dpi) 

Sao chụp*2  

Số lượng, Chế độ màu, Khổ giấy bản gốc, 2 mặt, Cấp giấy, Thu nhỏ/Phóng to, Dồn 

trang, làm sáng/ làm tối, Dập ghim, Loại Bản Gốc, Tự động chọn hướng bản gốc, Loại 

bỏ nền, Ảnh âm bản 

Fax*2  

Độ phân giải, Khổ giấy bản gốc, 2 mặt, Chỉnh sáng / Chỉnh tối, Loại Bản Gốc 

Bạn có thể chọn địa chỉ e-mail của người nhận từ danh bạ của điện thoại thông minh 

hoặc máy tính bảng của bạn. 

E-mail*2  

Định Dạng Tập Tin (PDF, XDW, TIFF / JPEG tự động, TIFF), Quét màu, Khổ giấy bản 

gốc, 2 mặt, Độ phân giải quét, Chất lượng / Kích thước tập tin, Loại Bản Gốc, Tự động 

chọn hướng bản gốc, Bỏ qua trang trống, Loại bỏ nền 

Bạn có thể chọn địa chỉ e-mail của người nhận từ danh bạ của điện thoại thông minh 

hoặc máy tính bảng của bạn. 

Chỉ có thể chỉ định một địa chỉ e-mail làm người nhận. 

Quét vào thư mục*2  
Quét màu, Khổ giấy bản gốc, 2 mặt, Độ phân giải quét, Chất lượng / Kích thước tập tin, 

Loại Bản Gốc, Tự động chọn hướng bản gốc, Bỏ qua trang trống, Loại bỏ nền 

Khả năng vận hành  
Văn bản thành giọng nói, Nghịch đảo màu, Màn hình phóng lớn, Vận hành theo cử chỉ, 

Hỗ trợ bàn phím ngoài 

Phương thức xác thực được 

hỗ trợ  

Không xác thực (gồm cả xác thực hai yếu tố) 

Xác thực thiết bị (gồm cả xác thực không cần máy chủ) 

*1: Sử dụng phiên bản mới nhất được khuyến khích. 

*2: Các chức năng này có thể không khả dụng tùy thuộc vào loại Máy in đa chức năng. 


