ApeosPort-VII P5021
Cổng kết nối thông minh tới phong cách làm việc mới.

Máy in đen trắng A4 thông minh và mạnh mẽ hỗ
trợ phong cách làm việc thông minh của bạn.
ApeosPort-VII P5021 mang đến chất lượng hình ảnh in ấn tuyệt vời, khả năng kết nối và
năng suất cao cùng trải nghiệm người dùng trực quan với bảng điều khiển cảm ứng màu.
Đáp ứng nhiều yêu cầu khác nhau từ nhóm làm việc tới khách hàng doanh nghiệp.

ApeosPort-VII P5021
B/W

A4

53 ppm

• Máy in đen trắng thông minh
• Tốc độ in lên đến 53 tờ/phút
• Bảng điều khiển cảm ứng màu 5-inch
• Độ phân giải in lên đến 1200 x 1200 dpi
• Khả năng kết nối USB, Ethernet, Wi-Fi*
* Tùy chọn.

Tính năng thông
minh
• Khả năng vận hành nâng cao với bảng
điều khiển cảm ứng màu 5-inch. Bạn
có thể cá nhân hóa các biểu tượng trên
màn hình để thực hiện luồng công việc
thường xuyên dễ hơn và nhanh hơn.
• Dù được sử dụng như máy tính để bàn
hay thiết bị có bàn phím điều khiển, bảng
điều khiển cảm ứng có thể điều chỉnh
đều giúp bạn dễ dàng vận hành thiết bị.
Âm thanh và đèn dễ chịu mang đến trải
nghiệm người dùng trực quan.
• Bạn có thể tham khảo FAQ và hướng
dẫn người dùng trên Màn hình trợ giúp
nếu có thắc mắc về cách sử dụng.
Ảnh động màu trên bảng điều khiển
chạm hỗ trợ bạn dễ dàng giải quyết các
vấn đề vận hành.

Khả năng kết nối
và tính bảo mật
• Lý tưởng cho nhân viên di chuyển liên
tục cần in ấn khi đang di chuyển. Bạn có
thể dễ dàng in từ các thiết bị di động nhờ
các ứng dụng Print Utility*1, AirPrint, và
Mopria Print Service.
Khi sử dụng Print Utility, thiết bị in được
xác định bằng cách giữ thiết bị di động
của bạn*2 trên khu vực NFC trên bảng
điều khiển. Hệ thống vận
hành dễ dàng và đơn giản
hỗ trợ các nhân viên bận rộn.

Năng suất
• Chất lượng in vượt trội với mực Super
EA-Eco và Đầu in LED, đồng thời mang
đến tốc độ in nhanh 53 tờ/phút.
• Với độ tin cậy cao cùng thiết kế mạnh
mẽ, máy có tuổi thọ 600000 trang.
Đối tác bền bỉ cho môi trường in ấn khối
lượng lớn.
• Tiết kiệm năng lượng với mực Super
EA-Eco và nhiệt độ sấy thấp.
• Đáp ứng linh hoạt các nhu cầu doanh
nghiệp với Bộ cấp giấy 550 tờ và Tủ tùy
chọn. Bạn có thể nâng cao khả năng cấp
giấy lên tối đa 2350* tờ.
* Khi lắp đặt tối đa ba Bộ cấp giấy 550 tờ. Dựa trên giấy
80 gsm.

*1: Print Utility và ứng dụng miễn phí do Fuji Xerox cung
cấp.
*2: Phải có thiết bị đã kích hoạt NFC.

Dù bạn không thể tự giải quyết vấn đề,
tính năng Hỗ trợ từ xa cũng sẽ giúp bạn.
Nhân viên của tổng đài chăm sóc khách
hàng sẽ vận hành bảng điều khiển cảm
ứng của bạn từ xa để giải quyết vấn đề.
• Quản lý thiết bị và kiểm soát chi phí
dễ dàng với hệ thống ApeosWare
Management Suite 2*. Phần mềm này có
thể quản lý các thiết bị và việc sử dụng
các thiết bị và cung cấp tính năng xác
thực, bản in ra và ghi nhận thanh toán.
* Phần mềm được bán rời. Dự kiến được hỗ trợ.

• Ngăn ngừa rò rỉ thông tin với tính năng
In bảo mật và In xác thực cá nhân
bằng xác thực thẻ IC*.
Với Image Log*, bạn có thể lưu trữ và
quản lý nhật ký công việc và hình ảnh,
giúp điều tra nhanh chóng khi xảy ra rò
rỉ thông tin.
* Tùy chọn.

• Tính bảo mật 360° được thực hiện bằng
nhiều biện pháp như mã hóa đường
truyền liên lạc, mã hóa dữ liệu, nhật ký
truy cập và hạn chế sử dụng. Đối tác
đáng tin cậy cho kế hoạch duy trì kinh
doanh liên tục của bạn.

Bảng điều khiển cảm ứng màu thân thiện với
người dùng
Khi sử dụng tính năng In xác thực cá nhân, bạn có thể dễ dàng chọn
và xóa tài liệu nhờ xem hình ảnh thu nhỏ hiển thị trên bảng điều khiển.
Tiện lợi giúp tiết kiệm thời gian và hạn chế lãng phí.
Hiển thị hình thu nhỏ của
In xác thực cá nhân

3

Cổng USB

Thông minh và có khả năng mở rộng

1

1 Bảng điều khiển cảm ứng màu 5-inch:

Bảng điều khiển cảm ứng màu trực quan giúp bạn tìm được
thứ mong muốn nhanh chóng.

2

2 Cổng USB*:

Sử dụng bộ nhớ USB của bạn để in trực tiếp từ USB.
* Tùy chọn.

3 Đầu đọc thẻ IC*:
4

Đầu đọc thẻ IC

Bạn có thể sử dụng chức năng In xác
thực cá nhân bằng thẻ IC của bạn.
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* Tùy chọn.

5
6

4 Khay tay:

Có thể in trên nhiều loại giấy
như phong bì và bưu thiếp.

5 Khay tiêu chuẩn (550 tờ):

Dành cho người dùng tiêu chuẩn. Hỗ trợ nhiều loại giấy và khổ
giấy.

6 Bộ cấp giấy 550 tờ*1 (550 tờ):
6

Khả năng cấp giấy tối đa là 2350*2 tờ. Khả năng mở rộng cao
đối với nhu cầu in khối lượng lớn.

*1: Tùy chọn.
*2: Khi lắp đặt ba Bộ cấp giấy 550 tờ.
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7 Bánh xe nhỏ*:

Giúp dễ dàng lắp đặt và di
chuyển trên sàn.
* Tùy chọn.
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8 Tủ*:

Lưu trữ giấy và các vật tư tiêu hao
tiện lợi.
* Tùy chọn.
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ApeosPort-VII P5021 Chức năng và Thông số kỹ thuật
Chức năng và Thông số kỹ thuật
Mục
Phương thức in
Thời gian khởi động

Mô tả
In Khô LED*1
38 giây hoặc ít hơn (nhiệt độ phòng là 23 độ C). 20 giây hoặc ít hơn từ Chế
độ nghỉ.
53 tờ/phút
34,3 trang/phút

1 mặt
2 mặt
Thời gian cho ra bản in đầu
6,0 giây (A4)
3
tiên*
[Trình Điều Khiển PCL]
Chuẩn
Chuẩn: 1200 x 1200 dpi, Độ phân giải cao: 1200 x 1200 dpi, Chất lượng cao:
Độ phân giải in
1200 x 1200 dpi
[Trình Điều Khiển Adobe® PostScript® 3TM]
ấn
Tùy chọn Chuẩn: 1200 x 1200 dpi, Độ phân giải cao: 1200 x 1200 dpi, Chất lượng cao:
1200 x 1200 dpi
A5, JIS B5, ISO B5, A4, Statement (139,7 x 215,9 mm), Executive (184 x 267 mm),
Khay tiêu
Letter, 8,5 x 13" (215,9 x 330,2 mm), Legal
chuẩn
Khổ Giấy Tùy Chỉnh (Chiều rộng: 76,2 - 215,9 mm, Chiều Dài: 190 - 355,6 mm)
A6, JIS B6, A5, A5 LEF, JIS B5, ISO B5, A4, Statement (139,7 x 215,9 mm),
Executive (184 x 267 mm), Letter, 8,5 x 13" (215,9 x 330,2 mm), Legal,
Khay tay
COM-10, Monarch, DL, C5
Khổ Giấy Tùy Chỉnh (Chiều rộng: 76,2 - 215,9 mm, Chiều Dài: 127 - 355,6 mm)
Khổ giấy
Bộ cấp giấy 550 tờ: A5, JIS B5, ISO B5, A4, Statement (139,7 x 215,9 mm),
Khay tùy
Executive (184 x 267 mm), Letter, 8,5 x 13" (215,9 x 330,2 mm), Legal
chọn
Khổ Giấy Tùy Chỉnh (Chiều rộng: 76,2 - 215,9 mm, Chiều Dài: 190 - 355,6 mm)
A5, JIS B5, A4, Letter, 8,5 x 13" (215,9 x 330,2 mm), Legal, Executive (184 x
In hai mặt 267 mm)
Khổ Giấy Tùy Chỉnh (Chiều rộng: 139,7 - 215,9 mm, Chiều Dài: 203,2 - 355,6 mm)
Khay tiêu
60 - 220 gsm
chuẩn
Trọng lượng
Khay tay
60 - 220 gsm
Khay tùy
giấy*4
Bộ cấp giấy 550 tờ: 60 - 220 gsm
chọn
In hai mặt 60 - 176 gsm
Khay tiêu chuẩn: 550 tờ
Chuẩn
Dung lượng
Khay tay: 150 tờ
khay giấy*5
Tùy chọn Bộ cấp giấy 550 tờ: 550 tờ
Tối đa
2350 tờ [Chuẩn + Bộ cấp giấy 550 tờ x 3]
Dung lượng khay giấy ra*5 250 tờ
CPU
ARM Dual Core 1,3 GHz
Dung lượng bộ nhớ
2 GB (Tối đa: 2 GB)
Dung lượng thiết bị lưu trữ*6 3,6 GB, Tùy chọn: 128 GB*7
Ngôn ngữ mô Chuẩn
PCL5 / PCL6
Tùy chọn Adobe® PostScript® 3TM
tả trang
Chuẩn
Windows 10 (32bit / 64bit), Windows 8.1 (32bit / 64bit)
(Trình Điều Windows Server 2019 (64bit) , Windows Server 2016 (64bit)
Khiển PCL) Windows Server 2012 R2 (64bit), Windows Server 2012 (64bit)
Chuẩn
(Trình Điều
macOS 10.15 / 10.14 / 10.13 / 10.12, OS X 10.11
Khiển Mac
Hệ điều hành
OS X)
hỗ trợ*8
Tùy chọn
(Trình Điều Windows 10 (32bit / 64bit), Windows 8.1 (32bit / 64bit)
Windows Server 2019 (64bit), Windows Server 2016 (64bit)
Khiển
Windows Server 2012 R2 (64bit), Windows Server 2012 (64bit)
Adobe®
®
PostScript macOS 10.15 / 10.14 / 10.13 / 10.12, OS X 10.11
TM
3 )
Tốc độ in*2

Ghi chú
1) Để phù hợp với thông số kỹ thuật trọng lượng giấy, chúng tôi khuyên cáo sử dụng giấy được
Fuji Xerox khuyến cáo. Tài liệu có thể không được in một cách chính xác tùy thuộc vào điều kiện
sử dụng.
2) Việc sửa chữa những bộ phận hư hỏng sẽ còn được thực hiện ít nhất 7 năm sau khi sản phẩm
không còn được sản xuất.
Apple, iPhone, AirPrint, iPad, iPad Air, iPad Pro, iPod touch, và Mac là các nhãn hiệu thương mại của Apple
Inc. được đăng ký tại Mỹ và các nước khác.
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.
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.
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.

Mục
Khả năng kết Chuẩn
Tùy chọn
nối
Giao thức mạng
Cung cấp nguồn điện *9

Mô tả
Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T, USB3.0, USB2.0
LAN không dây (IEEE 802.11 a / b / g / n / ac)
TCP/IP (lpd, IPP, Port9100)
AC220-240 V +/- 10 %, 8 A, Thông thường 50/60 Hz
Đang Hoạt Động: 7,1 B, 56,0 dB (A)
Tiếng Ồn Hoạt Động*10 *11
Chế độ sẵn sàng: 4,2 B, 26,3 dB (A)
Tối đa
1340 W
Mức tiêu thụ
Chế độ nghỉ 0,5 W
Chế độ sẵn sàng: 53 W
điện tối đa
Trung Bình
Đang Hoạt Động: 732 W
Kích thước
Rộng 427,4 x Sâu 465,5*12 x Cao 407,4*13 mm
21,6 kg (Bao gồm các vật tư tiêu hao và Ống trụ thu nhận ảnh)
Trọng lượng*14
20,0 kg (Không bao gồm các vật tư tiêu hao và Ống trụ thu nhận ảnh)
*1: LED + Máy In Khô.
*2: Khi In Bản Gốc Liên Tục ở khổ A4 (Trơn). Hiệu suất có thể giảm tùy thuộc vào loại giấy và khổ giấy. Tốc độ có
thể bị giảm do điều chỉnh chất lượng hình ảnh.
*3: Khi nạp giấy từ khay nạp giấy của máy. Giá trị số khác nhau tùy theo môi trường giấy ra.
*4: Chúng tôi đề nghị sử dụng loại giấy được đề nghị của Fuji Xerox. Có thể không có bản in chính xác theo yêu
cầu.
*5: Giấy 80 gsm.
*6: Người sử dụng sẽ không dùng hết toàn bộ Dung lượng thiết bị lưu trữ của thiết bị.
*7: Khi có lắp đặt Bộ lưu trữ (SSD) tùy chọn.
*8: Để biết thêm các thông tin mới nhất cho hệ điều hành được hỗ trợ, vui lòng tham khảo trên trang web của
chúng tôi.
*9: Khuyến nghị sử dụng ổ cắm điện cung cấp mức công suất nêu trên. Dòng điện tối đa đo bằng máy: 8 A.
*10: Được đo theo ISO7779. Đơn vị B: Mức Âm Thanh Nguồn Điện LWAd. Đơn vị dB: Mức Áp Suất Âm Lan Tỏa
LpAm (vị trí của người đứng ngoài, làm giá trị tham chiếu).
*11: Chỉ đối với thân máy chính.
*12: Dấu hiệu CI bị loại trừ. Khi có Dấu hiệu CI, sẽ được bổ sung 2,7 mm.
*13: Bộ cấp giấy 550 tờ (Chiều cao): 123 mm (Chiều cao gia tăng khi tùy chọn được cài đặt.)
*14: Bao gồm Hộp mực. Bộ cấp giấy 550 tờ: 6,6 kg.

Tùy chọn
Tên sản phẩm
Bộ cấp giấy 550 tờ
Bánh xe nhỏ
Tủ
Bộ mạng LAN không dây
Bộ lưu trữ (SSD)
Giao diện thiết bị bên ngoài-A-14
Bộ kit Adobe® PostScript® 3TM
Nhãn bộ kit Adobe® PostScript® 3TM
Bộ phông đa ngôn ngữ
Bộ nhớ USB
Bộ mở rộng bảo mật
Bộ chế độ quản lý người dùng mạng
Bộ ROM phông bổ sung TC/SC
Đầu đọc thẻ IC gắn ngoài B
Bộ ghi đè dữ liệu (phần cứng)
Bộ ghi đè dữ liệu (phần mềm)
Mã kích hoạt tính năng truy cập bên ngoài

Mã Sản Phẩm
EC103493
EC103495
EL500294
EC103915
EC103918
E9100157
EC104345
ED201136
EC101145
EC104346
EC104347
EC104348
EC104349
EC103320
EC104159
EC104350
EC104178

Các vật tư tiêu hao
Tên sản phẩm
Cụm trống mực đen (Được cung cấp với thiết bị)
Cụm trống mực đen
Hộp mực đen (Được cung cấp với thiết bị)
Hộp mực trữ lượng chuẩn đen
Hộp mực trữ lượng lớn đen
Cụm sấy 220v
BTR
Bộ con lăn giấy

Mã Sản Phẩm
―
CT351230
―
CT203365
CT203366
CWAA0959
EC103508
EC103505

Thời Gian Sử Dụng của Sản Phẩm
Tối đa 60.000 trang*1
Tối đa 60.000 trang*1
Tối đa 6.000 trang*2
Tối đa 10.000 trang*2
Tối đa 24.300 trang*2
Tối đa 200.000 trang
Tối đa 200.000 trang
Tối đa 100.000 trang

*1: Số lượng trang in là giá trị tham khảo được tính ở mức trung bình là 3 tờ được in trên giấy A4, 1 mặt, độ phủ trên
ảnh là 5%, trong điều kiện sử dụng in liên tục. Số lượng trang in thực tế có thể thay đổi, thấp hơn một nửa giá trị
tham khảo, tùy thuộc vào loại giấy, hướng giấy, thiết đặt khay giấy vào/ra, thao tác khởi tạo khi BẬT/TẮT thiết bị,
hoạt động điều chỉnh nhằm duy trì chất lượng in và các điều kiện môi trường sử dụng khác.
*2: Giá trị được công bố dựa trên tiêu chuẩn ISO/IEC 19752. Số lượng trang in thực tế có thể thay đổi đáng kể so với
giá trị được công bố, tùy thuộc vào nội dung in, khổ giấy, loại giấy, điều kiện sử dụng, thao tác khởi tạo khi BẬT/TẮT
thiết bị, hoạt động điều chỉnh nhằm duy trì chất lượng in và các điều kiện môi trường sử dụng khác.

Nghiêm cấm sao chép Vui lòng lưu ý, pháp luật nghiêm cấm các hình thức sao chép sau :
Nội ngoại tệ, cổ phiếu, trái phiếu chính phủ và các chứng chỉ trái phiếu địa phương.
Các loại tem bưu phẩm, bưu thiếp không được sử dụng, v.v…
Các loại tem chứng nhận theo quy định của pháp luật.
Các hình thức sao chép liên quan đến tác quyền (tác phẩm văn học, âm nhạc, hội họa, điêu khắc nghệ thuật, bản đồ, tác phẩm điện ảnh, bản vẽ, tác phẩm hình
nghệ thuật, etc..) bị nghiêm cấm trừ khi việc sao chép đó nhằm mục đích sử dụng cá nhân, gia đình hoặc tương đương trong phạm vi giới hạn.

An toàn sử dụng

Trước khi sử dụng thiết bị, vui lòng đọc kỹ Sách hướng dẫn cẩn thận
để sử dụng đúng cách.
Sử dụng sản phẩm với nguồn điện và điện áp được chỉ định.
Chắc chắn thiết bị phải được tiếp đất để tránh xảy ra các sự cố về điện.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ:

Công ty TNHH Fuji Xerox Việt Nam
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

Chi nhánh Hà Nội

Chi nhánh Hải Phòng

Chi nhánh Đà Nẵng

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

P.515, Tầng 5, toà nhà TD Business
Center, đường Lê Hồng Phong,
P. Đông Khê, Q.Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện thoại: (84-225) 3859 236
Fax: (84-225) 3859 239

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

https://www.fujixerox.com.vn/
Xerox, Xerox và Thiết Kế cũng như Fuji Xerox và Thiết Kế là những nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã được đăng ký của Xerox Corporation tại Nhật Bản và/
hoặc các quốc gia khác.
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