
7 kiểu máy và cấu hình mô 

đun.

Máy in đơn năng hoặc thiết bị 

in, photocopy và quét.

Nhiều tùy chọn cho chức 

năng nạp giấy và hoàn thiện.

Các doanh nghiệp cần các giải pháp 

có thể đạt tối đa lợi nhuận.

Những nhà cung cấp dịch vụ in  

cần các giải pháp in cho phép họ 

cung cấp cho khách hàng của mình 

nhiều ứng dụng in hơn.

Dòng Revoria Press™ E1-Series cho phép người   

DÙNG MỞ RỘNG QUY MÔ VÀ PHÁT TRIỂN

Bước vào vũ trụ màu đơn sắc

Tăng hiệu quả trải nghiệm và các khả năng ứng dụng mở rộng để 

đạt được năng suất cao hơn.

Tôi muốn có sự linh hoạt để 

đáp ứng các nhu cầu khác 

nhau của khách hàng.

Chuyển đổi doanh nghiệp
của người dùng với dòng máy in 

Revoria Press™ E1-Series

In ấn trên các loại giấy khác 

nhau như giấy tráng, mã 

vạch, nhãn và nhãn dán.

Mở rộng việc kinh doanh 

của người dùng thông qua 

các ứng dụng in RFID.

Chất lượng sản phẩm đầu ra 

vượt trội với chi tiết cực tinh tế. 

Các doanh nghiệp cần một giải pháp 

in nhỏ gọn và mạnh mẽ để tạo ra các 

ứng dụng in ấn có giá trị cao.

Các nhà cung cấp dịch vụ in ấn cần 

một giải pháp in cho phép họ mở ra 

các cơ hội tiếp cận thị trường mới.
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cho phép người DÙNG MỞ RỘNG TẦM NHÌN CỦA MÌNH

Tôi muốn khám phá nhiều 

cơ hội kinh doanh mới.

              

Bộ nạp hút khí giúp cho 

việc nạp giấy nhất quán và 

ổn định.

SRA3 lên đến 68 trang một 

phút (nhanh nhất trong 

cùng các sản phẩm cùng 

loại của nó), trang A4 lên 

đến 136 trang mỗi phút.

Có khả năng tương thích với 

phần mềm tự động hóa quy trình 

làm việc để đạt hiệu quả tối ưu.

Các doanh nghiệp muốn tăng cường 

năng suất và đạt được sự kiểm soát 

chất lượng in ấn.

Các nhà cung cấp dịch vụ in ấn 

muốn tăng năng suất lên hằng ngày 

mà không ảnh hưởng đến chất lượng 

in
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cho phép người DÙNG TỐI ƯU HÓA NĂNG SUẤT

Tôi muốn đạt tối đa về 

năng suất và hiệu quả.

Tìm hiểu thêm về dòng máy in Revoria 

PressTM E1-Series hoặc thảo luận về các 

yêu cầu in ấn của bạn.
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