
CHO BẢN IN CHẤT LƯỢNG HƠN 
CẢ TUYỆT VỜI 
Dòng máy in Canon imagePROGRAF PRO-521, PRO-541 và 
PRO-561 mới, với đến 12 màu mực, sẵn sàng thoả mãn sức sáng 
tạo của mọi nhiếp ảnh gia khó tính nhất. Khả năng tái tạo màu 
sắc sống động và bản in chất lượng trên cả tuyệt vời.

 

SẮC MÀU  
KHÔNG BIÊN GIỚI

PRO-521
Khổ rộng tối đa Khổ rộng tối đa Khổ rộng tối đa

24”
PRO-541

44”
PRO-561

60”

Nhiều lựa chọn 
kết nối

Bộ nạp giấy phụ 
(tuỳ chọn)

Phủ Chroma bảo vệ
và tăng cảm quang Vận hành bền bỉ

CO

Ổ cứng
dung lượng lớn

500
GB

Màn hình cảm ứng

4.3”

Chiều dài đầu in
lên đến 1.28”

Ước tính lượng giấy
còn lại

AUTO

Nhận dạng giấy
Tự động

AUTO

Nhiều giải pháp in



HỆ THỐNG CƠ KHÍ
                    ĐỘ TIN CẬY CAO 
Dòng máy in PRO sử dụng khung máy liền 
khối, tạo độ tin cậy và độ chắc chắn cao trong 
quá trình vận hành. Hệ thống máy in chắc chắn, 
ổn định giúp tạo các bản in chất lượng và 
độ chính xác cao. Nhất là việc chồng màu lên 
đến 12 màu riêng biệt. Ngoài ra, cũng giúp cho 
máy in có thể hoạt động ở tốc độ cao mà vẫn 
đảm bảo tính chính xác.

HỆ THỐNG HÚT 
              CHÂN KHÔNG
Hệ thống hút chân không hoạt động nhờ 
hệ thống quạt công suất cao. Giúp giữ 
bề mặt in phẳng đều, giấy in di chuyển 
chính xác giữa các lần nạp. Việc nạp giấy 
chính xác và ổn định giúp tạo bản in 
có độ chính xác chồng màu cao; tránh 
hiện tượng lệch màu, sọc hình dù in ở 
tốc độ nhanh nhất.

NẠP GIẤY TỰ ĐỘNG
Chỉ đơn giản lắp cuộn giấy vào khay nạp, 
mọi việc từ nạp giấy, chọn giấy, cài đặt, đưa 
về trạng thái sẵn sàng in, máy sẽ tự động làm  
giúp bạn. Điều này có ý nghĩa thiết thực trong 
việc giảm bớt lượng công việc thủ công 
nhàm chán, tốn sức và tốn thời gian. Ngoài ra, 
việc tự động xử lý nạp giấy từ đầu giúp tránh 
tiếp xúc trực tiếp vào bề mặt cuộn giấy, gây 
những lỗi in không đáng có cho các loại giấy 
in đắt tiền.

ĐỈNH CAO
CHẤT LƯỢNG VÀ ĐỘ TIN CẬY

HỆ THỐNG CƠ KHÍ CHÍNH XÁC VÀ THÔNG MINH
HỖ TRỢ TỐI ĐA CHO CÔNG VIỆC IN ẤN

Gây ấn tượng cho khách hàng với các bản in sống động và chất lượng như ảnh chụp. Từ các studio ảnh 
chuyên nghiệp đến các nhà thiết kế, yêu cầu ngày càng tăng về chất lượng ảnh như độ bão hoà màu cao, 
chiều sâu hình ảnh tốt, chuyển tone mịn màng, tái tạo được nhiều sắc độ tinh tế vùng skin tone... Những 
điều đó chỉ có thể thực hiện được với một hệ thống in có dải màu rộng với độ chính xác và độ tin cậy cực 
cao.
Dòng máy in ảnh khổ lớn chuyên nghiệp Canon imagePROGRAF PRO-521, PRO-541 và PRO-561, 
với 12 màu pigment riêng biệt, tự tin đáp ứng được yêu cầu cao trong lĩnh vực nhiếp ảnh dành cho các 
chuyên gia.

TỰ ĐỘNG NHẬN DẠNG
VÂT LIỆU IN 
Hệ thống đa cảm biến tiên tiến giúp 
nhận dạng vật liệu in một cách hoàn toàn 
tự động với cơ sở dữ liệu được nạp sẵn. Máy in sẽ tự động 
thực hiện chuỗi công việc từ nạp, lựa chọn, cài đặt và chuyển 
sang trạng thái sẵn sàng một cách tự động với yêu cầu 
giám sát tối thiểu. Giúp giảm lượng công việc,  tiết kiệm nhân 
công và thời gian một cách đáng kể, ngay cả khi sử dụng xen 
kẽ nhiều loại vật liệu in khác nhau.

TỰ ĐỘNG ƯỚC TÍNH
LƯỢNG GIẤY CÒN LẠI 
Dòng máy in PRO được trang bị tính năng
tự động tính toán lượng giấy còn lại của cuộn giấy và hiển thị 
thường trực trên màn hình chính máy in. Giúp thuận tiện hơn 
trong việc kiểm soát vật liệu. Hơn nữa, tránh việc in mã vạch khi 
chuyển đổi sang cuộn vật liệu mới, làm mất nhiều thời gian và 
hao phí vật liệu.
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ĐẦU IN FINE  
Dòng máy in PRO mới được trang bị 
đầu phun FINE  12 màu riêng biệt. 
Chiều dài đầu in lên đến 1.28”, sử dụng 
mực in pigment. Với 12 hàng vòi phun, cho 
tổng cộng 18.432 vòi phun, độ phân giải 
vật lý lên đến 2400x1200 dpi, kích thước 
hạt mực đạt đến 4 pl. Máy có thể in với 
tốc độ cao nhất mà vẫn đạt được 
chất lượng ở mức cao khi so sánh với các 
dòng máy in trong cùng phân khúc.

BỘ XỬ LÝ L-COA PRO
Bộ xử lý L-COA PRO được Canon tích hợp 
vào dòng máy PRO là dòng chip xử lý đa 
năng, cao cấp, chuyên dụng. Giúp máy 
có thể xử lý được đồ hoạ độ phân giải cao 
một cách nhanh chóng và giúp quá trình 
in sản lượng cao không bị gián đoạn.CHỨC NĂNG 

BÙ TẦN THỨ 
TỰ ĐỘNG
Dòng máy in PRO được tích hợp 
cảm biến tắc vòi phun, có thể 
nhận biết chính xác vòi phun nào 
đang bị tắc và thực hiện xử lý tạm 
thời bằng cách in bù vào điểm bị 
tắc, giúp bản in luôn đạt trạng 
thái chất lượng cao nhất trong bất 
kỳ hoàn cảnh nào.

MÀN HÌNH CẢM ỨNG 4.3”  
Màn hình cảm ứng rộng 4.3”, hiển thị nhiều 
thông tin cần thiết trong quá trình vận hành 
như: lượng giấy, lượng mực, tài liệu in... 
Tất cả các cài đặt đều có thể dễ dàng 
thực hiện thông qua màn hình.

IN TRỰC TIẾP TỪ 
USB
In trực tiếp file JPEG 
và PDF từ USB mà 
không cần dùng đến 
máy tính 

TÚI CHỨA GIẤY ĐẦU 
RA ĐIỂU KHIỂN 
NHIỀU TRẠNG THÁI
Túi chứa giấy đầu ra có thể 
“xếp hình” thành nhiều 
trạng thái khác nhau, phù hợp 
với nhu cầu từng bài in như: 
dạng phẳng, dạng xếp chồng, 
dạng túi hứng.

THAY MỰC “NÓNG”
Việc thay mực có thể diễn ra 
trong khi máy vẫn đang in mà 
không làm gián đoạn công việc.

IN TRÀN LỀ TỰ DO   
In tràn lề với 52 kích thước cho sẵn 
trên hầu hết các loại giấy tiêu chuẩn, 
không tự động xén, làm mất chi tiết 
hình in. Đặc biệt, có hỗ trợ tính năng 
in tràn viền tuỳ chọn, nghĩa là khổ in 
tràn viền không nhất thiết phải theo 
khổ mặc định.

CHỨC NĂNG THU CUỘN
Với tuỳ chọn hệ thống nạp phụ, 
ngoài chức năng là cuộn nạp 
thứ cấp, còn có thể được sử dụng 
như một bộ thu cuộn tự động. 
Giúp việc in giấy cuộn liên tục trở 
nên dễ dàng hơn, ít sai sót không 
đáng có và giúp các công đoạn gia 
công sau in thuận tiện hơn.

 

 

3 LỰA CHỌN HỘP MỰC
3 loại dung tích hộp mực 700ml, 
330ml, 160ml, giúp linh động hơn 
trong việc lựa chọn hộp mực có 
dung tích phù hợp với tần suất in cho 
từng màu, giúp tiết kiệm chi phí.

3

18,432 
NOZZLES
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SẮC MÀU  
KHÔNG BIÊN GIỚI
MỰC IN LUCIA PRO
MỰC IN PIGMENT CẢI TIẾN 

Công nghệ mực in vi sắc tố LUCIA PRO, giúp 
tạo bản in màu sắc sống động và hiệu suất in cao. 
Nhờ vào công nghệ này, sự mượt mà của 
bài in được nâng lên rất nhiều, giảm tán xạ 
ánh sáng từ bề mặt vật liệu in giúp cải thiện 
độ bóng của hình ảnh in.

HỆ THỐNG MỰC IN 12 MÀU

Hệ thống mực in 12 màu riêng biệt, với 
màu Blue và Red kết hợp với màu CO làm 
tăng không gian màu lên một đẳng cấp 
cao hơn, tạo sự sống động cho bản in. Màu 
Photo Cyan, Photo Magenta và Photo Grey 
là những màu bổ sung giúp tái tạo tinh tế 
vùng skin tone. Hệ thống 12 màu mực của 
dòng PRO tạo ra các bản in sống động, 
mượt mà, chất lượng cao nhất.

PBK
MBKCO

PM
M

PC

C

B

GYY

R

PGY

4



KIỂM SOÁT TẦN THỨ 
TỰ ĐỘNG
Một tính năng tiêu chuẩn của dòng máy 
imagePROGRAF PRO là khả năng kiểm soát 
tần thứ tự động. Máy in được tích hợp đa cảm biến 
quét tờ in, để nhận biết sự thiếu hụt tần thứ do 
máy in khác nhau, sự thay đổi của các yếu tố 
tiêu hao theo thời gian và đưa ra quyết định 
điều khiển lượng mực được phun phù hợp. 
Điều này giúp đồng bộ được chất lượng sản phẩm 
giữa các máy khác nhau, giữa các vật liệu in 
khác nhau cũng như khả năng tái bản tài liệu in 
chính xác, mà không cần thêm bất cứ chi phí 
nào khác.

Được hỗ trợ bởi giải pháp Canon to Canon. Sự 
phối hợp liền mạch giữa các sản phẩm trong 
hệ sinh thái Canon, hình ảnh  chụp bởi 
máy ảnh kỹ thuật số EOS của Canon và được in 
trên máy in imagePROGRAF PRO của Canon 
sẽ cho kết quả chất lượng tối ưu. Giải pháp 
đầu vào và đầu ra này gọi là Crystal-fidlity. 
Giải pháp này tạo ra chất lượng hình ảnh 
cực kỳ trung thực mà không có bất kỳ giới hạn 
nào.  

LỚP PHỦ CO (CHROMA OPTIMIZER)
Để nâng cao chất lượng bản in, lớp phủ CO được thêm vào. Lớp phủ 
có tác dụng tăng phản xạ ánh sáng, giúp tăng độ bền sáng cho lớp 
mực in. Ngoài ra, lớp phủ CO còn có tác dụng tạo hiệu ứng bóng làm 
tăng chất lượng hình ảnh.

Các bản in được áp dụng lớp phủ CO sẽ giúp cho phần màu sắc 
được sống động hơn, phần màu đen có chiều sâu, tạo cảm giác 
3 chiều, lớp phủ CO còn có công dụng tạo cảm giác màu sắc 
chân thực và ít thay đổi khi xem màu ở nhiều môi trường ánh sáng 
khác nhau.

CHROMA OPTIMIZER 
(LỚP PHỦ TRONG SUỐT )

LỚP CO  GIÚP 
TĂNG PHẢN XẠ 
ÁNH SÁNG ĐẾN 
BẢN IN

GIẤY GLOSSY  /
SEMI GLOSSY 
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BẢO MẬT MẠNH MẼ
IN ẤN DỄ DÀNG 
BẢO MẬT IN ẤN
Khi chế độ bảo vệ được kích hoạt, để tiến hành 
in ấn, người dùng bắt buộc phải nhập đúng 
mật mã tại màn hình điều khiển. Điều này giúp 
tránh rò rỉ  tài liệu , tăng cường bảo mật và 
giảm thiểu lỗi do con người.

Ổ CỨNG MÃ HOÁ
Để tránh rò rỉ thông tin quan trọng từ ổ cứng 
máy in, thông tin về lệnh in và các thông tin khác 
được mã hoá trước khi được ghi hoặc lưu trữ lên 
ổ đĩa cứng của máy in

XOÁ ĐĨA AN TOÀN
Tính năng xoá đĩa an toàn sẽ mã hoá dữ liệu 
của đĩa cứng bằng cách sử dụng dữ liệu và 
mã hoá ngẫu nhiên, khiến việc khôi phục 
dữ liệu bị ghi đè hầu như bất khả thi. 
Điều này đặc biệt hữu ích để xoá những 
dữ liệu mang tính bảo mật cao. 

GIAO THỨC BẢO MẬT
Dữ liệu cũng được truyền an toàn thông qua 
các giao thức bảo mật cao như 
IPSec,SNMPv3, SSL/TLS và xác thực 8021.1x

QUYỀN QUẢN TRỊ CAO NHẤT 
CHO QUẢN TRỊ VIÊN
Quản trị viên có thể hạn chế người dùng sử dụng 
các kết nối Ethernet, Internet, USB, Wi-Fi, ổ đĩa USB 
gắn ngoài để ngăn chặn việc sử dụng sai mục đích. 
Việc sử dụng giao thức FTP và Telnet cũng có thể 
bị hạn chế. Quản trị viên cũng có thể hạn chế 
người dùng cấp thấp xem thông tin, thực hiện 
thay đổi cài đặt, ngăn chặn tất cả việc sử dụng 
menu thông qua giao diện người dùng từ xa. 
Điều này ngăn các cài đặt và quy trình làm việc của 
máy in bị thay đổi dẫn đến làm gián đoạn 
công việc.
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ACCOUNTING MANAGER
Tiện ích Accouting Manager cho phép 
người dùng theo dõi chính xác tiêu hao mực, 
giấy in, tính giá sản phẩm in đơn lẻ hoặc 
in hàng loạt cho một hoặc nhiều máy in, cho 
từng bộ phận hoặc cho từng người dùng 
thông qua quản lý tập trung. Khi được cài đặt, 
có thể kích hoạt thông qua phần mềm 
Direct Print- -And Share

QUICK UTILITY TOOLBOX
Một công cụ quản lý nhanh nhiều máy in 
trong hệ thống. Cho phép xem thông tin về 
máy in như lượng mực, loại vật liệu in, 
lượng vật liệu còn lại... cũng như tìm kiếm 
thông tin hướng dẫn sử dụng sản phẩm 
thông qua giao diện web. 

POSTERARTIST LITE
Tạo và in poster chuyên nghiệp dễ dàng với 
nhiều mẫu, kho hình ảnh và clip art phong 
phú, đa dạng chủ đề, phù hợp với nhiều 
mục đích ứng dụng  

GIẢI PHÁP 
QUẢN LÝ VÀ IN ẤN
PROFESSIONAL PRINT & LAYOUT
Phần mềm miễn phí Professional Print & Layout kết hợp với 
giải pháp sử dụng dòng máy ảnh kỹ thuật số EOS, là một trình tạo 
layout và in ấn vô cùng thuận tiện và chuyên nghiệp với những 
tính năng nổi bật:

•     Tự động sắp xếp hình ảnh
•      In dữ liệu Exif của file ảnh
•      Điều khiển tắt/mở chế độ in phủ CO
•      Dàn hình với chu kỳ lặp lại
•      Chức năng tạo layout nâng cao
•      Chức năng năng soft proof cho phép xem trước màu in

MEDIA CONFIGURATION TOOL
Phần mềm Media Configuration Tool cho phép người dùng quản lý, 
tạo mới, cập nhật vật liệu cho máy in. Phần mềm gồm các chức năng 
tiêu biểu dưới đây: 

•      Thêm vật liệu in mới
•      Thay đổi thông tin vật liệu
•      Thay đổi thứ tự và tên hiển thị vật liệu in
•      Chia sẽ thông tin lưu trữ trên Media Configuration Tool       
giữa tất cả các dòng máy PRO-521, PRO-541 và PRO-561, làm 
giảm khối lượng công việc cho người quản lý máy 

 

FREE  LAYOUT PLUS
Tạo poster, bản tin nội bộ và các dạng tài 
liêu khác chỉ với vài thao tác đơn giản từ tài 
liệu được tạo bởi Microsoft Office, Poster-
Artist và các ứng dụng khác. Chức năng 
kéo thả hàng loạt ảnh hoạt động trực 
quan, hiệu quả. Bốn chức năng chính gồm: 
in cắt ghép ảnh khổ lớn (tiling), tạo layout  
bố cục tiêu chuẩn, tạo layout bố cục tự do, 
tạo tay gấp folder. 

DIRECT PRINT AND SHARE
Direct Print And Share là công cụ in và  
quản lý in mạnh mẽ, cung cấp quy trình in ấn 
khổ lớn hiệu quả. Cho phép xem trước và 
in hàng loạt các định dạng file như JPEG, 
PDF, TIFF mà không cần khởi động ứng dụng 
xử lý ảnh. Chức năng in với Shortcut, 
hoạt động tương tự với Hot Folder trong các 
ứng dụng RIP chuyên nghiệp, chỉ cần kéo thả 
file cần in vào shortcut được tạo với các 
thông số in được cài đặt trước như chất lượng in, 
loại giấy, khổ giấy... Nhữ ng tính năng này 
giúp nâng cao khả năng sử dụng và hiệu quả 
công việc cho người dùng.
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CÔNG NGHỆ PRO-521 PRO-541 PRO-561
Kiểu máy in In phun 12 màu, 24”/610 mm In phun 12 màu, 44”/1118 mm In phun 12 màu, 60”/1524mm
Công nghệ đầu phun Công nghệ phun nhiệt Canon, 12 màu trên một cụm đầu in

Số vòi phun 18,432 (1,536 x 12 màu)
Ðộ phân giải tối đa 2400 dpi x 1200 dpi
Ðộ phân giải thực (vật lý) 600 dpi x 2

hoặc nhỏ hơn

Có thể hiệu chuẩn nếu cần thiết
Ðộ chính xác

Kích thước giọt mực Nhỏ nhất 4 Picoliter trên mỗi màu

Dung tích hộp mực
Mua riêng 160ml/ 330ml/ 700ml
Theo máy 160ml 330ml

Loại mực in Mực pigment gốc nước 12 màu - Photo Black, Matte Black, Cyan, Magenta, Yellow, Photo Cyan, Photo Magenta, Grey, Photo Grey, Red, Blue, Chroma Optimizer
Ngôn ngữ in

Cổng cắm USB In trực tiếp từ USB

Cổng kết nối USB Tích hợp, tốc độ cao. Full speed (12Mbit/s), High speed (480 Mbit/s), Bulk transfer series B (4pins)

Bộ nhớ trong 3GB, ổ cứng 500 GB (ổ cứng mã hoá)

Tích hợp IEEE 802.3 10 base-TX/ Auto Negotiation, IEEE 802.3ab 1000 base-T/ Auto Negotiation, IEEE 802.3x Full Duplex. SNMP: Canon-MIB, HTTP, TCP/IP (IPv4/IPv6)

LAN không dây

THÔNG TIN VẬT LIỆU IN PRO-521 PRO-541 PRO-561 

Vào / ra vật liệu in

Chiều rộng vật liệu
Ðộ dày vật liệu

Khổ in rộng tối thiểu

Chiều dài in tối đa

Ðường kính cuộn vật liệu tối đa

Cuộn/ Tờ rời: 152.4 - 610 mm
Cuộn/ Tờ rời: 0.07 - 0.8 mm
Cuộn: 101.6 mm ngoại trừ vật liệu dạng vải và canvas. 200 mm cho vải và canvas. Dạng tờ rời: 203.2 mm
Cuộn: 18 m (Tuỳ thuộc vào hệ điều hành và ứng dụng máy tính). Tờ rời: 2133.6 mm
170 mm trở xuống
2” hoặc 3”
Giấy cuộn: Top: 20 mm, Bottom: 3mm, Side: 3mm. Dạng tờ rời: Top: 20 mm, Bottom: 20 mm, Side: 3 mm
Giấy cuộn: Top, Bottom: 3 mm. Giấy cuộn (In tràn lề): Top, Bottom, Side: 0 mm. Dạng tờ: Top: 3 mm, Bottom: 20 mm, Side: 3 mm

Cuộn/ Tờ rời: 152.4 - 1118 mm Cuộn/ Tờ rời: 152.4 - 1524 mm

Lõi cuộn vật liệu
Khuyến nghị

Có thể in được

Cuộn thu vật liệu (tuỳ chọn) Hoạt động hai chiều, có thế thu hoặc nạp vật liệu

Khuyến nghị: 515mm (JIS B2), 594mm (ISO A1), 10”, 14”, 17”, 24 “     

Cuộn: 1 cuộn giấy tiêu chuẩn đầu vào, đầu ra giấy phía trước. Cuộn nạp giấy phụ: 1 cuộn (Tuỳ chọn đối với PRO-521/541, Tiêu chuẩn đối với PRO-561)
Tờ rời: Nạp giấy phía trước, bằng tay

Khuyến nghị: 515mm (JIS B2), 594mm (ISO A1), 841mm (ISO A0),  
10”, 14”, 17”, 24 “, 36”, 42”, 44”     

Có thể in: 257mm (JIS B4), 297mm (ISO A3), 329 (ISO A3+), 420mm 

(ISO A2), 6”, 8”, 12”, 16”, 20”, 22”, 300mm, 500mm, 600mm và có 

thể tuỳ chỉnh cho cuộn khổ  từ 154.5mm đến 610mm

Có thể in: 257mm (JIS B4), 297mm (ISO A3), 329 (ISO A3+), 420mm 
(ISO A2), 6”, 8”, 12”, 16”, 20”, 22”, 300mm, 500mm, 600mm, 800mm, 
1000mm và có thể tuỳ chỉnh cho cuộn khổ  từ 152.4mm đến 
1118mm

Khuyến nghị: 515mm (JIS B2), 594mm (ISO A1), 728mm (JIS B1),  
841mm (ISO A0), 1030mm (JIS B0),  10”, 14”, 17”, 24 “, 36”, 42”, 44”, 
50”, 54”, 60”     
Có thể in: 257mm (JIS B4), 297mm (ISO A3), 329 (ISO A3+), 420mm 
(ISO A2), 6”, 8”, 12”, 16”, 20”, 22”, 30”, 300mm, 500mm, 600mm, 
800mm, 1000mm và có thể tuỳ chỉnh cho cuộn khổ  từ 152.4mm 
đến 1524mm

Khổ in tràn lề (chỉ dành cho giấy cuộn)

Sức chứa khay hứng giấy Ở vị trí tiêu chuẩn: 1 tờ, ở vị trí phẳng: Khổ A2 xoay ngang, giấy glossy, dưới 10 tờ; giấy tráng phủ, ít hơn 20 tờ

Hướng ra giấy Phía trước máy in, mặt in ở trên.

YÊU CẦU VỀ ĐIỆN VÀ VẬN HÀNH PRO-521 PRO-541 PRO-561
Nguồn điện AC 100-240V (50-60Hz)

In: 93W hoặc ít hơn
Chế độ Sleep: 2.0W hoặc ít hơn
Tắt máy: 0.3W hoặc ít hơn

In: 107W hoặc ít hơn
Chế độ Sleep: 2.0W hoặc ít hơn
Tắt máy: 0.3W hoặc ít hơn

In: 97W hoặc ít hơn
Chế độ Sleep: 2.0W hoặc ít hơn
Tắt máy: 0.3W hoặc ít hơn

46 dB (in với giấy Glossy, in ảnh, tốc độ in: Standard
Chế độ chờ: 35 dB hoặc ít hơn
(Ðo theo tiêu chuẩn ISO7779)

48 dB (in với giấy Glossy, in ảnh, tốc độ in: Standard
Chế độ chờ: 35 dB hoặc ít hơn
(Ðo theo tiêu chuẩn ISO7779)

6.4 Bels hoặc nhỏ hơn
(Ðo theo tiêu chuẩn ISO7779)

6.4 Bels hoặc nhỏ hơn
(Ðo theo tiêu chuẩn ISO7779)

Nhiệt độ: 15 độ C - 30 độ C, Ðộ ẩm: 10% - 80% RH

Tiêu thụ điện năng

Môi trường vận hành

Chứng nhận môi trường

Pressure

Power

PHỤ KIỆN VÀ VẬT TƯ TIÊU HAO PRO-521 PRO-541 PRO-561

Phụ kiện

Chân máy SD-21 
Bộ nạp giấy phụ RU-23 (tuỳ chọn)

RH2-29 (tuỳ chọn)
RU-43 (tuỳ chọn) RU-63 (bắt buộc)

Ðầu chuyển lõi giấy 2”/3” RH2-46 (tuỳ chọn) RH2-66 (tuỳ chọn)

Vật tư tiêu hao

Mực in PFI-51(160ml)/ PFI-53(330ml)/ PFI-57(700ml)
Ðầu in PF-10

Dao cắt giấy CT-07
Hộp mực thãi MC-30

KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG PRO-521 PRO-541 PRO-561
Kích thước
W x D x H (mm) /
Trọng lượng (kg)
(Không bao gồm
mực và đầu in)

 1110 x 984 x 1168 (Bộ hứng giấy mở)
1110 x 766 x 1168 (Bộ hứng giấy đóng)
Xấp xỉ: 102 kg

1593 x 984 x 1168 (Bộ hứng giấy mở)
1593 x 766 x 1168 (Bộ hứng giấy đóng)
Xấp xỉ: 124 kg
1593 x 984 x 1168 (Bộ hứng giấy mở)
1593 x 766 x 1168 (Bộ hứng giấy đóng)
Xấp xỉ: 145 kg

1999 x 984 x 1168 (Bộ hứng giấy mở)
1999 x 766 x 1168 (Bộ hứng giấy đóng)
Xấp xỉ: 143 kg
1999 x 984 x 1168 (Bộ hứng giấy mở)
1999 x 766 x 1168 (Bộ hứng giấy đóng)
Xấp xỉ: 171kg

1110 x 984 x 1168 (Bộ hứng giấy mở)
1110 x 766 x 1168 (Bộ hứng giấy đóng)
Xấp xỉ: 119 kg

Kích thước đóng gói
W x D x H (mm) / 
Cân nặng (kg)

Printer (Ðơn vị in + 
Pallet)

 

Chân đế + bộ hứng
giấy

Máy in (Ðơn vị in với
chân đế và pallet)

Bộ nạp giấy phụ 1244 x 562 x 461 mm
Xấp xỉ: 26 kg

1727 x 562 x 461 mm
Xấp xỉ: 33 kg

1820 x 915 x 1042 mm
Xấp xỉ: 177 kg

2133 x 562 x 461 mm
Xấp xỉ: 42 kg

2227 x 915 x 1022 mm
Xấp xỉ: 212 kg

TỐC ĐỘ IN PRO-521 PRO-541 PRO-561

Plain Paper*

LOẠI VẬT LIỆU CHẾ ĐỘ IN
(Level 5)
Standard

High

Heavyweight Coated 
Paper HG*

Standard
High

Highest

Glossy Photo Paper 
HG 170*

Standard
High

Highest

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT

Tốc độ in dựa trên cài đặt mặc định, sử dụng hình ảnh ISO JIS SCID N5 và không bao gồm các hoạt động xử lý dữ liệu, truyền dữ liệu trước khi in. 
Tốc độ in có thể thay đổi tuỳ thuộc và cấu hình hệ thống, phần mềm in, độ phức tạp của tài liệu in, chế độ in, loại giấy được sử dụng...

Ðơn vị in + Chân đế +
Bộ hứng giấy.

1324 x 902 x 1024 mm

1111 x 797 x 223 mm
Xấp xỉ: 23 kg

Ðơn vị in + Bộ nạp giấy
+ Chân đế + Bộ hứng
giấy

Email: info@stsvietnam.vn
Website: stsvietnam.vn

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

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


