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MỘT SỰ HỘI TỤ TUYỆT VỜI.
HƯỚNG ĐẾN MỘT TƯƠNG LAI SỐ HOÁ

Không gì có thể tuyệt vời hơn với chỉ một máy in duy nhất, khách hàng có thể giải quyết tốt mọi thứ: in
banner hai mặt chuyên nghiệp, bản in chất lượng hoàn hảo, hoàn thiện trực �ếp, điều chỉnh chất lượng in
tự động theo thời gian thực và nhiều hơn thế nữa. Đó chính là dòng máy in mới của Konica Minolta:
AccurioPress C4070. Một chiếc máy in nhanh kỹ thuật số tuyệt vời, cho phép khách hàng mở rộng quy mô
doanh nghiệp của mình sang các thị trường mới, tạo nên nhiều giá trị hơn cho thương hiệu của mình.

Chất lượng vượt trội trên mọi bản in

Một chiếc máy in đa dụng

Hệ thống tối ưu hoá chất lượng màu sắc IQ-501 thông

Với dòng AccurioPress C4070 được cấu hình đầy đủ

minh độc quyền của Konica Minolta, một lần nữa

để đẩy nhanh �ến độ sản xuất sản phẩm của bạn. Bạn

mang lại lợi ích tuyệt vời trong việc kiểm soát màu sắc

có thể in tờ rời, in banner hai mặt với chiều dài lên

trong quá trình in ấn một cách chủ động. Đảm bảo các

đến 34”, hoặc có thể hoàn thiện sản phẩm sau in ngay

bản in màu luôn ở trạng thái màu sắc rực rỡ nhất, tạo

trên máy in với sự lựa chọn phong phú các tuỳ chọn

nên sự nhất quán đáng ngạc nhiên cho sản phẩm in

hoàn thiện �ch hợp vào hệ thống.

từ ngày này sang ngày khác.

Đồng hành cùng sự phát triển của
doanh nghiệp
Dòng AccurioPress C4070 với những cải �ến mới, giúp
doanh nghiệp dễ dàng mở rộng hoạt động kinh doanh
của mình. Hệ thống mới tương thích với đa dạng loại
vật liệu hơn từ giấy mỏng đến giấy dày, từ giấy mỹ
thuật đến phong bì và nhiều hơn thế nữa. Tất cả được
hỗ trợ bởi cảm biến vật liệu mới, đảm bảo hoạt động
in ấn diễn ra trôi chảy, xuyên suốt.

Tăng hiệu quả công việc
Người vận hành bất kỳ hệ thống AccurioPress nào
cũng có thể �n tưởng vào thiết lập đơn giản, hệ thống
dẫn giấy cực kỳ đáng �n cậy, đặc biệt chất lượng hình
ảnh được kiểm soát tự động, giúp tăng năng suất và
sự ổn định. Bộ phận nghiên cứu và phát triển sản
phẩm của Konica Minolta luôn dành ưu �ên cho việc
đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của ngành in. Hơn thế
nữa, hệ thống AccurioPress liền mạch được �ch hợp
các phần mềm ứng dụng khác nhau từ danh mực đầu
tư, sẽ làm cho công việc kinh doanh của doanh nghiệp
càng thuận lợi hơn.
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THÀNH PHẨM TỰ ĐỘNG VỚI
HỆ THÔNG THÀNH PHẨM INLINE TU-510
Trải nghiệm đầu ra hoàn chỉnh với hệ thống cấn, xén inline TU-510 mới. Bộ phận hoàn thiện này thực hiện cấn
và xén trực �ếp các tài liệu đơn giản ra dạng thành phẩm cuối cùng, sẵn sàng cho việc đóng gói và vận chuyển.
TU-510 có các tuỳ chọn tạo nếp gấp; cắt danh thiếp, bưu thiếp và đục lỗ. Ngoài ra, TU-510 còn cung cấp tuỳ
chọn cắt, gấp các banner dài đến 51” và đưa vào khay giấy đầu ra để đạt hiệu suất cao nhất cho công việc
in ấn.

TĂNG CƠ HỘI
MỞ RỘNG KINH DOANH

XÉN TRÀN VIỀN 4 MẶT
CUỐI CÙNG CŨNG XUẤT HIỆN

• Tự động hoá quy trình làm việc để giảm chi phí

Bộ hoàn thiện mới này cung cấp khả năng tự động hoá �ên �ến

nhân công và tránh được những lỗi không cần thiết do

giúp mọi chi �ết được cắt tỉa hoàn toàn. Toàn bộ bài in quảng

yếu tố con người.

cáo, tờ rơi, bưu thiếp, danh thiếp... được cắt hoàn thiện đến

• Đầu ra được hoàn thiện đầy đủ, sẵn sàng cho việc đóng

từng đơn vị thành phẩm cuối cùng. Bộ hoàn thiện mới với sự

gói và vận chuyển.
• Tự động hoá các lệnh in thông thường như: danh thiếp,
bưu thiếp, tờ rơi.
• Tối đa hoá sản lượng bằng cách in nhiều tờ giấy lớn hơn.
• Tích hợp thêm các bộ phận hoàn thiện khác như: khâu,
dán, gắn lò xo... để tăng khả năng hoàn thiện cho sản
phẩm chỉ trong thời gian in.
• Tránh các đường nứt ở phần mực in với tuỳ chọn tạo
đường cấn.
• Tăng khả năng thành phẩm với tuỳ chọn đục lỗ.

�nh vi, chuyên nghiệp giúp cho sản phẩm in được hoàn thiện
đến bước cuối cùng và sẵn sàng giao đến tay khách hàng. Đây
cũng chính là bộ hoàn thiện nội tuyến đầu �ên của ngành và
tương thích với máy in kỹ thuật số AccurioPress mới.
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IN ÂN SÁNG TẠO
CÔNG NGHỆ CẢI TIÊN

Hệ thống tối ưu hoá chất lượng thông minh, sáng tạo ;IQ-501; tạo nên sự nhất quán và
nâng cấp khả năng chồng màu chính xác lên một cấp độ mới. IQ-501 cung cấp khả năng tự
động kiểm soát vị trí hình ảnh cũng như chồng màu chính xác. Điều này có thể thực hiện
được với vòng lặp khép kín độc quyền của Konica Minolta, hệ thống kiểm soát chất lượng
sẽ kiểm tra bản in đầu ra và thực hiện hiệu chỉnh theo thời gian thực nếu kết quả có sai
lệch. Hệ thống IQ-501 cũng cung cấp khả năng cân chỉnh màu sắc một cách hoàn toàn tự
động. Tất cả những điều này mang lại khả năng vận hành trơn tru cho hệ thống, tăng năng
suất và tránh lãng phí một cách đáng kể.
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ĐỂ LỰA CHỌN ACCURIPOPRESS C4070/C4080

ĐƠN GIẢN, HIỆU QUẢ

Cảm biến vật liệu thông minh, trình tối ưu
hoá chất lượng thông minh và nhiều tuỳ chọn
hoàn thiện nội tuyến.

MỞ RỘNG KHẢ NĂNG IN ẤN

Đáp ứng tốt nhu cầu ngày càng đa dạng và
sáng tạo của thị trường in ấn.

TRẢI NGHIỆM LIỀN MẠCH

CHẤT LƯỢNG HOÀN HẢO

Với công nghệ hình ảnh và công nghệ mực in
toner rất riêng của Konica Minolta.

KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG
VẬT LIỆU IN ẤN TƯỢNG

Định lượng giấy lên đến 360 g/m2. Linh hoạt
tuyệt vời khi có thể in cả banner, bao thư và
in phủ hoạ �ết.

CẤU HÌNH LINH HOẠT

Với danh mục ứng dụng của Konica Minolta

V ớ i d ả i s ả n p h ẩ m t h à n h p h ẩ m đ ầ y đ ủ các
�nh năng hoàn thiện

CHẤT LƯỢNG ỔN ĐỊNH

KHÔNG CẦN THỢ GIỎI VỀ MÀU

Chế độ kiểm tra và tối ưu hoá chất lượng bản
in liên tục trong quá trình sản xuất.

Tái tạo màu sắc chính xác, điều chỉnh dễ dàng
ngay cả với người không có kinh nghiệm về
màu sắc.

NHIỀU LỢI ÍCH VỚI NHỮNG
TÍCH HỢP CÔNG NGHỆ MỚI

IN TỐC ĐỘ CAO, SẢN LƯỢNG
LỚN KHÔNG CẦN THỢ IN GIỎI

Như công nghệ tạo điểm trame và chồng màu
mới nhất của Konica Minolta

Nhờ những cải �ến công nghệ liên tục, người
vận hành máy in AccurioPress không cần phải
có tay nghề cao về in ấn.
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NHỮNG LỢI THÊ CỦA BẠN VỚI

AccurioPress C4080/C4070
CẢI THIỆN QUY TRÌNH SẢN XUÂT

HIỆU SUẤT BỀN VỮNG
AccurioPress C4080
– Lên đến 81 trang màu khổ A4 trên phút

SẴN SÀNG CHO VIỆC
TẠO ẤN PHẨM HOÀN CHỈNH

– Lên đến 45 trang màu khổ A3 trên phút

– Làm sách nhỏ 50 tờ với bìa trang trí và tuỳ chọn gấp,

– Lên đến 71 trang màu khổ A4 trên phút

cắt, bo góc.

AccurioPress C4070
– Lên đến 39 trang màu khổ A3 trên phút

– Đóng gáy hoàn hảo cho sách lên đến 300 trang.
– Đóng kim lên đến 100 tờ .
– Tự động cắt danh thiếp và bưu thiếp nội tuyến.
– Cắt tràn viền banner và poster.
– Cắt xén hoàn chỉnh nội tuyến với tuỳ chọn xén bốn
mặt, gấp, đục lỗ.

ĐƠN GIẢN - HIỆU QUẢ
– Tự động cân chỉnh tần thứ
– Tự động canh bài tự trở
– Tự động tạo proﬁle
– Điều chỉnh thời gian thực
– Loại sản phẩm lỗi
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ĐỘ TIN CẬY CAO
– Nền tảng cơ khí tuổi thọ cao, vật tư bền bỉ
– Chồng bon chính xác mặt trước và mặt sau
– Cơ chế sấy linh động

TRÌNH IN VÀ QUẢN LÝ IN
CAO CẤP
– Lựa chọn linh động trình quản lý in ấn:
EFI hoặc Konica Minolta
– Tích hợp vào quy trình làm việc kết hợp.

DỄ SỬ DỤNG
– Cân chỉnh tự động thời gian thực
– Cài đặt danh mục vật liệu in đơn giản
– Giao diện trực quan

ĐIỀU KHIỂN DỄ CÁC
VẬT LIỆU PHỨC TẠP
– Công nghệ nạp gió, tách giấy �ên �ến.
– Lên đến 11 khay giấy.
– Chiều dài giấy in banner lên đến:
51” (in một mặt), 34” (in hai mặt)

CHẤT LƯỢNG HÌNH ẢNH
HOÀN HẢO

KIỂM SOÁT VẬT LIỆU IN
TOÀN DIỆN

– Công nghệ S.E.A.D. X và độ phân giải
3,600 x 2,400 dpi với 256 mức xám

– Định lượng giấy lên đến 360 gsm

– Công nghệ mực in Simitri HDe

– In phong bì với bộ sấy �êu chuẩn

– Tuỳ chọn cảm biến độ dày và chủng loại giấy

– Công nghệ kiểm soát mật độ mực in

Cảm biến vật liệu
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ĐỒNG HÀNH CÙNG THÀNH CÔNG
KHÔNG GÌ LÀ KHÔNG THỂ

Máy in thương mại

Sẵn sàng giao hàng

Dòng AccurioPress C4070 hỗ trợ tuyệt vời cho công việc kinh

Dòng AccurioPress C4070 có mức độ tự động hoá và sản xuất với

doanh và tận dụng tối đa khoản đầu tư của bạn. Nó có tốc độ,

chất lượng ở mức cao nhất. Với các tuỳ chọn hoàn thiện nội

năng suất và thời gian hoạt động cao giúp thời gian quay vòng

tuyến chuyên nghiệp, bạn có thể tạo ra các sản phẩm làm sẵn chỉ

khoản đầu tư ngắn nhất. Sự đáp ứng đa dạng chủng loại vật liệu

bằng một nút nhấn. Trình tối tưu hoá chất lượng thông minh

in với độ dày lên đến 360 gsm và chiều dài lên đến 51” cũng là

IQ-501 đảm bảo rằng chất lượng in luôn được kiểm tra và điều

một lợi thế tuyệt vời khi so sánh với các loại hình in truyền

chỉnh một cách hoàn toàn tự động trong suốt quá trình sản xuất.

thống. Các vấn đề về chất lượng màu sắc, vốn là những thách

Cùng với vật liệu in đa dạng và năng suất cao làm cho Accurio-

thức thực sự đối với các loại hình in truyền thống, thì đối với

Press C4070 trở nên một khoản đầu tư chắc chắn và sinh lợi dễ

máy in kỹ thuật số AccurioPress C4070 lại là điều hết sức dễ

dàng trong tương lai.

dàng; nhờ bao gồm nhiều chức năng quản lý màu �ên �ến, tự
động và quan trọng là chúng dễ sử dụng. Hơn nữa, một hệ thống
kiểm tra có thể được trang bị để đảm bảo rằng chỉ có những bản
in hoàn hảo nhất mới có thể rời khỏi nhà in của bạn.

HÃY LÀM NGƯỜI TIÊN PHONG
VÌ TƯƠNG LAI “XANH” CỦA DOANH NGHIỆP

Phát triển bền vững
Konica Minolta thúc đẩy phát triển bền vững và �ch hợp các
quan điểm về môi trường và xã hội vào chiến lược kinh doanh
của mình. Trong việc xây dựng doanh nghiệp của mình, bạn có
thể dựa vào các sản phẩm của Konica Minolta để cũng cố mãng
“xanh” trong chiến lược phát triển doanh nghiệp. Cam kết ngăn
chặn sự nóng lên toàn cầu, Konica Minolta cố gắng giảm lượng
khí thải CO2 trong quá trình sản xuất, phân phối và trong quá
trình sử dụng sản phẩm - thậm chí còn nghiêm ngặt hơn so với
yêu cầu của Nghị định thư Kyoto. Konica Minolta kêu gọi khách
hàng của mình bù đắp lượng CO2 không thể tránh khỏi trong quá
trình sản xuất in của cả ngành công nghiệp. Cuối cùng, cùng với
các chuyên gia từ Climate Partner, Konica Minolta đưa ra một
khái niệm mới và sâu sắc cho các thiết bị sản xuất chuyên nghiệp.
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SERVER IN
HIỆN ĐẠI NHẤT
MANG LẠI TRẢI NGHIỆM TUYỆT VỜI
IC-609*1 /IC-607*2
KONICA MINOLTA CONTROLLER

IC-317 *1
FIERY IMAGE CONTROLLER

Konica Minolta IC-609 mang lại hiệu quả mạnh mẽ cho quy trình

Cung cấp quy trình làm việc và quản lý công việc và nâng cao

làm việc bao gồm độ phân giải 2400 dpi ở mọi tốc độ máy in,

mức độ tự động hoá, Fiery IC-317 giúp giảm chi phí nhân công,

RIP xử lý tốc độ cao, độ chính xác cao trong tái tạo màu sắc,

cắt giảm thời gian khấu hao và giảm thiểu những lỗi không đáng

chức năng quản lý màu đầy đủ, tương thích cao với các công cụ

có cũng như tránh lãng phí. Chế độ xem trước hình ảnh in và

kiểm soát in trên hệ thống.

khả năng sắp xếp các lệnh in hợp lý giúp công việc thuận �ện,
không bị gián đoạn. IC-317 còn hỗ trợ �nh năng in dữ liệu biến
đổi, mang lại nhiều lợi ích mở rộng hơn cho khách hàng.

IC-419*1 & 2
INTERNAL FIERY IMAGE
CONTROLLER

Đây là giải pháp �ch hợp server màu chuyên nghiệp của EFI
nhưng �ết kiệm chi phí. Giúp quản lý màu linh hoạt, hỗ trợ
ngôn ngữ in PCL và một loạt �nh năng bảo mật. Giải pháp này
cải thiện �nh dễ sử dụng của hệ thống AccurioPress, đơn giản
hoá quy trình làm việc, nâng cao chất lượng bản in, làm cho
bất kỳ cấu hình nào cũng trở nên giải pháp lý tưởng cho công
* 1 Cho AccurioPress C4080/C4070
* 2 Cho AccurioPrint C4065

việc kinh doanh của các cơ sở in ấn.

XÂY DỰNG QUY TRÌNH
CÔNG VIỆC LIỀN MẠCH VỚI
AccurioPro được phát triển dựa vào chuyên môn về công nghệ
chính xác và 80 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hình ảnh và in
ấn. AccurioPro thể hiện cam kết của Konica Minolta trong việc
phát triển công nghệ định hình thị trường, với nhiều �nh năng
cho phép doanh nghiệp của bạn phát triển lớn mạnh hơn.
AccurioPro, bộ giải pháp kỹ thuật số của Konica Minolta dành
cho in ấn chuyên nghiệp, là một trong những công cụ linh hoạt
và mạnh mẽ nhất trong ngành giúp tối ưu hoá quy trình và hoạt

Bộ �nh năng toàn diện mà AccurioPro cung cấp bao gồm trình

động sản xuất in. AccurioPro giúp nâng cao hiệu quả công việc,

quản lý tập trung, phần mềm xử lý quy trình làm việc tự động,

tăng tốc độ mở rộng thị trường và dịch vụ, đồng thời giúp giảm

công cụ quản lý màu sắc, �ch hợp liền mạch các công nghệ in

đáng kể chi phí nhân lực - tất cả lợi ích trên sẽ giúp cải thiện rõ

khác nhau và kết nối đầy đủ với tất cả các hệ thống tuỳ chọn

ràng lợi nhuận cho công ty của bạn.

của Konica Minolta từ đầu vào đến đầu ra.
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SƠ ĐỒ HỆ THỐNG MÁY IN ACCURIOPRESS
Hệ thống
Tuỳ chọn kiểm tra
tự động

Cảm biến vật
liệu in thông
minh
IM-101

Đơn vị chính
UK-301
Giao �ếp Video
VI-515
Bộ kiểm tra nâng cao
UK-311
Bộ kiểm tra dữ liệu
biến đổi
UK-312

Khay đặt tay
MB-509

Khay chứa
giấy banner
MK-761
Khay nạp tài liệu
tự động
DF-713

Khay ra
giấy
OT-511

Giá đỡ giấy
banner
MK-760
Bộ nạp giấy 2 khay
PF-602m
Bộ sưởi ẩm
HT-504 (EU)
HT-505 (US/JP)
Khay đặt tay
MB-508

Bộ chuyển �ếp
RU-510

Bộ chuyển �ếp
RU-702

Bộ tối ưu hoá
chất lượng
thông minh
IQ-501
Bộ giao diện
video
VI-514

Bộ dán sách
PB-503

Bộ chuyển
�ếp có khay
ra giấy
RU-518m
Bộ giữ ẩm
HM-103

Bộ phận khâu tay sách
SD-513
Bộ phận gấp tay sách
FD-504
Bộ phận xén TU-503
Bộ cấn CR-101

AccurioPress
C4080/ C4070
AccurioPrint
C4065

Đóng kim
SD-506

Bộ chứa giấy
dung lượng lớn
LS-507

Bộ gấp
FD-503

Đơn vị hoàn thiện
TU-510
Tạo đường cấn CR-102
Tạo đường xẻ TU-504
Bộ đục lỗ PE-102
Bộ đục lỗ PE-101
Bộ xử lý banner MK-764
Tạo đường cấn CR-103
Bộ chia name card JS-507
Hộp xả phế liệu MK-765

Tuỳ chọn cho phần thân của máy in
Nắp máy quét OC-511
Bàn làm việc WT-511
Đèn cảnh báo MK-744C
Đầu đọc thẻ xác thực AU-201S
Máy sưởi ẩm khay giấy HT-511
Bộ sấy cho in phong bì EF-107

Bộ đục lỗ
PK-525
Khay đỡ giấy
banner
MK-761
Bộ hoàn thiện tất cả
trong một
FS-532m

Bộ nạp giấy
PF-707m
Máy hút ẩm
HT-506
Bộ kết nối khay nạp
FA-502
Bộ nạp giấy banner
dung lượng lớn
LU-202XLm
Máy sưởi ẩm
HT-503(HT-515/JPN)
Tuỳ chọn in phong bì
MK-746

Khay nạp phía trước
PI-502

Bộ đóng kim
SD-510

Khay ra
OT-512

Bộ nạp giấy dung
lượng lớn
LU-202m
Máy sưởi ẩm
HT-503
Tuỳ chọn in
phong bì
MK-746

Controller
Konica Minolta Embedded Controller
(IC-609 for C4080 & C4070)
(IC-607 for C4065)
Nâng cấp ổ cứng UK-112
Bộ kit Adobe PDF Print Engine (APPE)
UK-220 cho C4080 & C4070
Fiery Controller (Server type) IC-317
Fiery Controller (Embeddedtype) IC-419
Bộ giao �ếp video VI-515
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CẤU HÌNH VÀ TUỲ CHỌN
CẤU HÌNH HỆ THỐNG

TUỲ CHỌN

Độ phân giải

3,600 x 2,400 dpi x 256 mức xám

KM Image Controller

IC-609

Định lượng giấy

62 – 360 g/m2

EFI external Controller

IC-317

Khổ giấy

330.2 x 487.7 mm

EFI internal Controller

IC-419

330.2 x 862 mm (Khổ in 2 mặt tối đa)

Paper Feeding Unit

PF-602m

330.2 x 1300 mm (khổ in một mặt tối đa)

Dehumidiﬁer heater
Paper feeding unit

HT-504

Lượng giấy nạp

Tối đa: 15,390 tờ

Kích thước (WxDxH)

31.49” x 35.55” x 42.36”

Dehumidiﬁer heater

HT-506

Trọng lượng

316 kg

PFU connec�on Kit

FA-502

Large capacity feeding unit

TỐC ĐỘ

Dehumidiﬁer heater f. LU

AccurioPress C4080

Envelop prin�ng guidef. LU

PF-707m

LU-202m
HT-503
MK-746

Khổ A4 – Tốc độ tối đa trên phút

81 ppm

Large capacity feeding unit (banner)

LU-202XLm

Khổ A3 – Tốc độ tối đa trên phút

45 ppm

Mul� bypass feeding

MB-508

AccurioPress C4070

Banner Paper Feeder kit

MK-760

Khổ A4 – Tốc độ tối đa trên phút

71 ppm

Mul� bypass tray

Khổ A3 – Tốc độ tối đa trên phút

39 ppm

Intelligent Media Sensor

IM-101

Output Tray

OT-511

Relay Unit

RU-518m

AccurioPrint C4065
Khổ A4 – Tốc độ tối đa trên phút

66 ppm

Khổ A3 – Tốc độ tối đa trên phút

37 ppm

Humidiﬁer
Intelligent Quality Op�mizer
*1

KONICA MINOLTA IMAGE CONTROLLER IC-609
Kiểu

Tích hợp

Hệ điều hành

Linux

CPU

Intel Core i5 6500

Xung nhịp

3.2 GHz

RAM

16 GB

HDD

2 TB (2 x 1TB)

Ngôn ngữ in

Adobe PostSript 3; PDF v1.7; APPE v4.6 (with UK-220); TIFF (v6); PPML v2.2

Hệ điều hành
ứng dụng

Windows 8.1/10; Windows Server 2012/R2/2016/2019; Mac OS X 10.11–14

Auto Inspec�on Unit
Envelop Fusing Unit

KONICA MINOLTA IMAGE CONTROLLER IC-607

*2

Kiểu

Tích hợp

Hệ điều hành

Linux

CPU

Intel® Pen�um® Processor G4400

Xung nhịp

3.3 GHz

RAM

16 GB

HDD

2 TB (2 x 1TB)

Ngôn ngữ in

Adobe PostSript 3; PDF v1.7; APPE v4.6 (with UK-220); TIFF (v6); PPML v2.2

Hệ điều hành
ứng dụng

Windows 8.1/10; Windows Server 2012/R2/2016/2019; Mac OS X 10.11–15

FIERY IMAGE CONTROLLER IC-317

*1

Kiểu

Gắn ngoài

Hệ điều hành

Windows 10

CPU

Intel® CoreTM I5-6500

Xung nhịp

3.2 GHz up to 3.6 GHz Turbo

RAM

8 GB

HDD

1 TB

Ngôn ngữ in

Adobe® PostScript® Levels 1, 2, 3, APPE 5, PDF/X-1a, 3, và 4, EPS, Microso�
Oﬃce: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pub (qua Hot Folders)
JPEG, 1-bit TIFF, TIFF (tuỳ chọn qua gói Fiery Graphic Arts Pro), Fiery FreeForm™
Plus, PPML v3.0, PDF/VT 1 & 2, Creo VPS
Windows 8.1/10; Windows Server 2012/R2/2016/2019; Mac OS X 10.11–14

Hệ điều hành
ứng dụng

Purge Unit

MB-509

HM-103
IQ-501
RU-702
UK-301
EF-107

Long Sheet Kit (Output)

MK-761

Trimmer Unit

TU-510

Creasing kit (Downwards)

CR-102

Creasing kit (Upwards)

CR-103

Center Slit kit

TU-504

CD Perfora�on kit

PE-102

FD Perfora�on kit

PE-103

Banner paper kit

MK-764

Business Card kit

JS-507

Folding and Punching Unit

FD-503

Stacking Unit

LS-507

Handcart

LC-502

Booklet Making Unit

SD-506

Booklet Making Unit

SD-513

Square Folding Kit

FD-504

Sli�er Kit

TU-503

Creaser Kit

CR-101

Perfect Binding Unit

PB-503

Stapling Unit

FS-532m

Saddle S�tcher Kit

SD-510

Punch Kit

PK-525

Post Inserter Kit

PI-502

Output Tray Unit

OT-512

Long Sheet Kit (Output)

MK-761

*1 Dành cho AccurioPress C4080/4070
*2 Dành cho AccurioPrint C4065

*1&2

FIERY IMAGE CONTROLLER IC-419
Kiểu

Tích hợp

Hệ điều hành

Linux

CPU

Intel® Pen�um® Processor G4400

Xung nhịp

3.3 GHz

RAM

8 GB

HDD

500 GB
Adobe PostScript Levels 1, 2, 3, APPE 5, Định dạng Microso� Oﬃce:
doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pub (qua Hot Folders)

Ngôn ngữ in
Hệ điều hành
ứng dụng

Windows 8.1/10; Windows Server 2012/R2/2016/2019; Mac OS X 10.11–14

– Tất cả các thông số kỹ thuật tham chiếu trên giấy khổ A4, định lượng 80 gsm
– Sự hỗ trợ và sẵn có của các thống số kỹ thuật và chức năng được liệt kê sẽ khác nhau; tuỳ thuộc vào hệ điều
hành, ứng dụng, giao thức mạng cũng như cấu hình mạng và hệ thống.
– Tuổi thọ đã nêu của các vật tư �êu hao dựa trên các điều kiện hoạt động cụ thể như độ phủ trang in cụ thể (ở
đây là 5% với trang A4) . Tuổi thọ thực tế của mỗi vật tư �êu hao sẽ khác nhau, tuỳ thuộc vào điều kiện sử
dụng và các biến số khác bao gồm: độ phủ trang in, kích thước trang, nhiệt độ, độ ẩm môi trường đặt máy.
– Một số hình ảnh minh hoạ trong brochure có các phù kiện tuỳ chọn.
– Thông số kỹ thuật và phụ kiện dựa trên thông �n có sẵn tại thời điểm này, có thể thay đổi mà không cần báo
trước.

TP. HCM: L17-11, tầng 17, toà nhà Vincom Center số 72 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Q. 1
Hotline: (028) 3863 9555
Hà Nội: 21 Phố Đỗ Quang, Trung Hoà, Cầu Giấy. Hotline: (024) 3523 5555
Email: info@stsvietnam.vn
Website: stsvietnam.vn

Cần Thơ: 315 Đường 30 Tháng 4, Xuân Khánh, Ninh Kiều. Hotline: (029) 237 33933
Đà Nẵng: 49 Điện Biên Phủ, Chính Gián, Hải Châu. Hotline: 1900 55 8809

