
Khả năng phối màu vô hạn

sẽ được chi trả cho các màu sắc 

chuyên dụng như màu trắng, màu 

kim loại và màu huỳnh quang2

Tỷ lệ tăng trưởng gộp hàng năm 

CAGR 26% đối với nhu cầu in về đơn 

vị màu sắc có năng suất cao tại vùng 

Châu Á Thái Bình Dương APAC3

Thị trường in thương mại toàn cầu dự kiến tăng 

trưởng vào năm 20261

472 tỷ USD 

26%33%

Cách mạng hóa doanh nghiệp in ấn của bạn với máy in Revoria PressTM 

PC1120 với năng suất được hỗ trợ bởi công nghệ AI và khả năng tạo ra 

các ứng dụng không giới hạn.

Khi thị trường thay đổi, doanh 
nghiệp của người dùng có   

thể đáp ứng và phát triển mạnh 
không?

SẢN PHẨM ĐẦU RA TUYỆT VỜI
Làm cho khách hàng của người dùng ngạc nhiên bởi các màu sắc nằm 

ngoài hệ màu CYMK, hình ảnh hiển thị với độ sắc nét cao, và các sản 

phẩm bản in đẹp sống động như thật.

KHẢ NĂNG KHÔNG GIỚI HẠN  
Hợp lý hóa các hoạt động của của người dùng và cải thiện năng 

suất với các tính năng sáng tạo.

Các màu đặc biệt như 

vàng, bạc, trắng, hồng và 

màu trong suốt để vượt 

qua các giới hạn sáng tạo 

trên các loại giấy khác 

nhau.

Tối ưu hóa chất lượng hình ảnh 

dựa trên AI để nâng cao và hiệu 

chỉnh các hình ảnh RGB nhanh 

mà không gặp khó khăn gì cả.

Bộ nạp hút khí cho phép người 

dùng sử dụng nhiều loại giấy mà 

không gặp rủi ro trong việc nạp hai 

lần hoặc nạp nhầm.

Dữ liệu hình ảnh chất lượng 

vượt trội với bộ xử lý 10-

bit, thêm vào đó là độ phân 

giải cao và hình ảnh hiển thị 

mượt mà 2400x2400 dpi 

bởi công nghệ độc nhất của 

chúng tôi.

Bộ tự động tách lớp màu hồng 

để dễ dàng đạt được độ chuyển 

màu tự nhiên và màu nền mịn 

màng thông qua kênh màu 

hồng bổ sung.

Bộ chuyển đổi màu sắc 

đơn giản hóa việc chuyển 

màu của tác phẩm nghệ 

thuật khi sử dụng các màu 

chuyên dụng trên loại giấy 

khác nhau.

Bộ khử tĩnh điện tạo sự dễ dàng khi xếp 

chồng và căn chỉnh giấy film và giấy kim 

loại để chúng không bị dính vào nhau.

Mực in Super EA Eco tạo độ 

chuyển màu của hình ảnh 

mượt và đẹp, mật độ, sự 

đồng nhất  về hình ảnh, và 

giúp bản in không bị lóa.

NĂNG SUẤT VƯỢT TRỘI
Sản phẩm in thông minh với quá trình xử lý in ấn tự động cho phép người 

dùng tiết kiệm thời gian và cung cấp sản lượng vượt trội.
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Khám phá sức mạnh của màu sắc vô hạn 

Thích ứng, đổi mới và phát triển với dòng Revoria PressTM PC1120. Hãy liên 

hệ với chúng tôi hôm nay về việc chúng tôi có thể giúp bạn đáp ứng các yêu 

cầu về in màu kỹ thuật số của mình.  

FUJIFILM và logo của FUJIFILM được đăng ký nhãn hiệu của Tập đoàn FUJIFILM. Revoria là thương hiệu được đăng ký nhãn hiệu của công ty FUJIFILM Business Innovation Corp.

 Liên hệ  Trang web

Thị trường in ấn đang phát triển

https://fujifilm-gcb.info/FBVN_PC1120-VN
https://fujifilm-gcb.info/ContactFBVN-VN
https://fujifilm-gcb.info/FBVN_PC1120-VN

