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Dễ sở hữu: Chi phí đầu tư thấp - Tổng chi phí sử dụng thấp

MÁY ĐA CHỨC NĂNG THÔNG MINH
Thiết kế cho công việc ngày nay
MÁY ĐA CHỨC NĂNG THÔNG MINH
Thiết kế cho công việc ngày nay

Được thiết kế cho văn phòng năng động,  đòi hỏi năng 
suất cao, dòng sản phẩm đa chức năng này  cho ra bản 
đầu tiên nhanh cùng với tốc độ cao.  Trong mỗi máy đã 
tích hợp sẵn cổng kết nối thẻ nhớ USB, chức năng quét, 
bộ  đảo  mặt  bản  in/chụp  và  bộ tách tác vụ. Dòng sản 

phẩm  này  được  thừa  hưởng độ  tin cậy cao của công 
nghệ Kyocera và cụm trống có tuổi thọ lớn sẽ làm giảm 
tần suất  bảo trì sửa chữa máy xuống còn

/lần  bảo  trì.  Các  yếu  tố  này sẽ làm giảm thiểu việc 
sửa chữa và tăng thời gian hoạt động của máy. 

   bản 200.000
in

Tối ưu hóa  Thiết kế của Kyocera - Thành quả của bạn

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

Dễ lắp đặt, Dễ cài đặt, Dễ sử dụng.
Tổng chi phí vận hành thấp.
Tốc độ in/chụp: 20; 25 và 30 trang A4/phút.
Các chức năng: in, sao chụp, quét màu và fax chọn thêm.
Dung lượng chứa giấy lên tới 1.600 tờ , có thể sử dụng loại 

2giấy dày lên tới 256g/m.
Số người sử dụng máy từ 10 đến 20.
Màn hình cảm ứng màu thân thiện và sống động.

*

• 
• 
• 

• 

• 

Thiết kế cân đối và giảm thiểu tiếng ồn.
Tuổi thọ trống và các vật tư cao, hiệu quả và tin cậy.
Linh hoạt  và  đáp ứng  được nhiều  nhu cầu  khác nhau của 

khách hàng.
Bộ nạp bản gốc và bộ tách tác vụ có sẵn trong cấu hình tiêu 

chuẩn.
Thiết kế  đặc biệt  cho các văn phòng vừa và nhỏ.  Lý tưởng 

cho mọi tổng công ty, nhóm làm việc và các bộ phận cùng sử 
dụng. 

Hiệu quả và tiết kiệm

Dễ sử dụng với mọi người

In nhanh và bảo mật

Dễ dàng thay thế

Khay giấy

Tài liệu chuyên nghiệp

Bộ nạp và đảo
bản gốc tự động **

Bộ hoàn thiện bản in/chụp
có dập ghim - 500 tờ

* 
** 

Cần lắp thêm PF-471
Hình ảnh trên là FS-6525MFP / FS-6530MFP với DF-470, AK-470 và PF-471

Màn hình cảm ứng màu
thân thiện và sống động

2 khay giấy x 500 tờ
Cảm biến thông minh xác định

nhiểu khổ giấy khác nhau

In trực tiếp từ thẻ nhớ USB

Mực và hộp mực thải

2

PF-470
Khay giấy 500 tờ + Hộc chứa giấy

 (Chọn thêm)

PF-471
2 khay giấy x 500 tờ

 (Chọn thêm)

AK-470
Giá đỡ bộ hoàn thiện

 
(Lắp cùng DF-470)

DF-470 (Chọn thêm)
Bộ hoàn thiện bản
in/chụp - 500 tờ

Ra đời để tạo sự khác biệtRa đời để tạo sự khác biệt

Sự khác biệt của Kyocera:
* T
* T
* T
* T

hiết bị đa chức năng và in toàn diện
ối ưu hóa tổng chi phí sử dụng (TCO)
in cậy với vật tư có độ bên cao
iên tiến với công nghệ mới và cải tiến

Với phương châm “Khách hàng là trên hết”, 
của cộng đồng bằng cách mang lại giá trị tối đa cho khách hàng qua việc gia tăng sự thỏa mãn nhu cầu của họ. 
Hướng tới một “Thiết bị quản lý tài liệu” cùng với sự cân bằng giữa lợi ích kinh tế và sinh thái, Kyocera đã thành 
công trong việc phát triển một thiết bị quản lý tài liệu đúng nghĩa được áp dụng nhiều công nghệ mới sẽ giúp 
khách hàng tối ưu hóa năng suất văn phòng, giảm thiểu tổng chi phí sử dụng và thân thiện với môi trường. 

Kyocera phấn đấu trở thành một công ty đóng góp cho sự phát triển 



Dễ sử dụng: Các chức năng In, Sao chụp, Quét màu và Fax

In & Sao chụp
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Tiết kiệm chi phí với in và sao chụp ghép trang

In và sao chụp hai mặt

Tiết kiệm lên đến 50% giấy !

Tiết kiệm lên đến 75% giấy !

Có thể ghép tới 25 bản gốc 
vào 1 mặt giấy.

Giảm thiểu đáng kể không gian lưu
trữ tài liệu và dễ dàng tìm kiếm.

* Bộ tách tách vụ được tích hợp sẵn sẽ giúp phân phối

bản in vào các khay khác nhau một cách dễ dàng.

Thời gian khởi động và hoàn thành nhanh

Thời gian khởi động và hoàn thành nhanh

Phân tách bộ khi sao chụp nhân bản

FS-C8520MFP / FS-C8525MFP

FS-6525MFP / FS-6530MFP

Chia bộ trở nên dễ dàng với tính năng phân tách bộ

23
giây

20
giây

11
giây

8
giây

14
giây

Bản đầu tiên

Bản đầu tiên

Màu

Đơn sắc

Khởi động

Khởi động

Bộ 1             Bộ 2             Bộ 3

* Cần lắp thêm bộ nạp và đảo bản gốc

1 mặt > 2 mặt 2 mặt > 2 mặt

Không có bộ hoàn thiện bản chụp Có bộ hoàn thiện bản chụp (Chọn thêm)

Bộ 1             Bộ 2             Bộ 3 

* Hoạt động theo luồng - Nhiều tác vụ có thể được 

thực hiện cùng lúc. Bao gồm in, sao chụp, quét và fax 

(chọn thêm).

CÁC CHỨC NĂNG CHUYÊN NGHIỆP
Cho văn phòng hiện đại

CÁC CHỨC NĂNG CHUYÊN NGHIỆP
Cho văn phòng hiện đại
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Dễ sử dụng: Các chức năng In, Sao chụp, Quét màu và Fax

Quét & Fax

Quét màu

Fax (Chọn thêm) Hộp văn bản

Độ phân giải cao nhất

Tốc độ quét lớn nhất 40 trang/phút

600 dpi

* Cần lắp thêm bộ Fax

Mức 1
Chất lượng trung bình
Kích thước nhỏ

Mức 5
Chất lượng cao
Kích thước lớnPDF

PDF

Số lượng địa chỉ nhận cùng lúc

Email Lên tới 100

Lên tới 5 thư mục (SMB/FTP)

Lên tới 100

Thư mục (SMB/FTP)

Fax *

Fax chuyển tiếp

Fax qua mạng

Giảm thiểu đáng kể chi phí !

• Quét /In từ thẻ nhớ USB với các định dạng PDF, TIFF, JPEG, 
XPS.   Hình ảnh  của  tài  liệu  được xử lý ngay trên màn hình 
điều khiển của máy mà không cần dùng đến máy tính.

• 
• 

Đa nhiệm: Chức năng in và quét có thể thực hiện cùng lúc.
Với phương thức nén PDF tăng cường, hình ảnh có thể được 

quét với chất lượng và độ lớn khác nhau.

FTP/SMB/Email/Fax nhiều địa chỉ

• 

• 

Có khả năng quét một lần rồi gửi văn bản tới nhiều địa chỉ khác 
nhau (Email, thư mục ...)

Tối đa có 200 địa chỉ và 20 chương trình địa chỉ có thể được lưu 
trữ cho chức năng quét.    LDAP cũng hoàn toàn có khả năng ứng
dụng.

• Chuyển tiếp bản fax bất kỳ đến một máy fax khác hoặc chuyển tiếp 
tới địa chỉ email hay thư mục trên máy tính  (SMB/FTP). 

Fax

FTP/SMB

Email

PDF TIFF

XPSJPEG

Fax

FTP/SMB

Email

PDF TIFF XPSJPEG

USB

• Fax qua mạng cho phép gửi và nhận bản fax (kể cả trường hợp gửi, 
nhận bản fax ra nước ngoài) với công nghệ  fax Super G3  bằng  máy
tính.

Máy tính

Cài đặt
Network Fax

Driver

Đường điện thoại

LAN
Hub

* Cần kết nối với mạng Fax

• Có thể xử lý cả văn bản khổ A3
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Dễ bảo trì: Dễ dàng bảo trì mà không cần dụng cụ đặc biệt - Nhiều tính năng đáp ứng nhu cầu Khách hàng

Tăng cường bảo mật

Ÿ Giao thức bảo mật dữ liệu SSL
Với việc sử dụng  SSL (Secure Socket Layer),  việc  bảo mật  thông tin 
được tăng cường khi cấu hình thiết bị và tải dữ liệu từ xa, ngăn chặn 
xem trộm và sửa đổi dữ liệu.

Ÿ

Ÿ

Thẻ chứng thực * (Chọn thêm)

In bảo mật (Có sẵn)

Người sử dụng có thể sử dụng thẻ chứng 
thực để truy cập và sử dụng thiết bị một 
cách an toàn và hiệu quả.

Ÿ Dấu hiệu bảo mật (Watermark)
Dòng sản phẩm đa chức năng thông minh này cung cấp các dấu hiệu bảo mật trên văn 
bản khi bạn in ra và nó sẽ bộc lộ rõ ràng khi văn bản đó được sao chụp lại. Điều này sẽ 
giúp phân biệt đâu là bản gốc, đâu là bản chụp.

Bản gốc

* Thiết bị đọc thẻ phải được lắp vào máy

Bản in
(Có dấu bảo mật)

Bản chụp
(Bộc lộ chữ “Copy”)

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Giảm thiểu kẹt giấy và cong giấy với đường dẫn giấy cải tiến.
Gỡ giấy kẹt  nhanh và dễ dàng  bằng  động tác mở cửa đơn giản nếu 
xảy ra kẹt giấy.
Ngăn chặn  hiện tượng  xiên giấy hoặc  lệch ảnh  bằng các tấm chỉnh 
hướng giấy bên trong khay.
Duy trì chất lượng hình ảnh cao với hệ thống dàn quét tự động xử lý 
nhiễu.
Ngăn chặn  hiện tượng  cong giấy và tăng cường hiệu suất sấy với bộ 
phận chống ẩm.
Thay thế trống, hộp từ và bảo trì nhanh, dễ dàng mà không cần dụng 
cụ đặc biệt.

THIẾT KẾ THÔNG MINH - Mang lại chất lượng và hiệu quảTHIẾT KẾ THÔNG MINH - Mang lại chất lượng và hiệu quả

CÁC TÍNH NĂNG BẢO MẬT
Bảo vệ tài liệu, dữ liệu
và thông tin của bạn

Bàn điều khiển đa chức năng

Ÿ Dễ dàng nhận biết tình trạng thiết bị và các tác vụ được 
thực hiện nhờ hệ thống đèn báo rõ ràng.

Ÿ Bàn điều khiển dễ sử dụng 
với   màn   hình   cảm  ứng
màu.  Các  biểu  tượng lớn 
và sống động.

Đèn báo tách tác vụ        Đèn báo tình trạng thiết bị

MÀN HÌNH CẢM ỨNG THÂN THIÊNMÀN HÌNH CẢM ỨNG THÂN THIÊN

5

Người sử dụng có thể chọn in bảo mật để lưu 
lệnh in trên máy. Tài liệu chỉ được in ra khi 
nhập vào đúng mật khẩu đã được chỉ định 
bằng bàn điều khiển của máy.



Dễ kiểm soát: Dễ dàng kiểm soát và quản lý tài khoản, hạn mức in / sao chụp

PHÂN LUỒNG DỮ LIỆU VỚI
Ứng dụng HyPAS
PHÂN LUỒNG DỮ LIỆU VỚI
Ứng dụng HyPAS

Máy Đa chức năng KYOCERA tích hợp HyPAS cho phép sử dụng hoặc tùy biến
các ứng dụng giúp chuyển các tác vụ phức tạp thành quy trình đơn giản 

Dịch vụ Web

Các ứng dụng
được gắn vào

Các ứng dụng
máy chủ

D
u

y
ệ
t W

e
b

Nền tảng kết hợp cho các giải pháp tiên tiến

HyPAS của Kyocera - Một nền tảng giải pháp phần mềm đầy sức mạnh và có 
thể nâng cấp, tối ưu hóa hiệu suất các máy đa chức năng danh tiếng của 
Kyocera thông qua khách hàng bằng cách các tổ hợp ứng dụng phần mềm 
được thiết kế nhằm đáp ứng và vượt quá sự mong đợi về tài liệu của người sử 
dụng. HyPAS thật độc đáo khi nó kết hợp cả Java và Dịch vụ Web cung cấp khả 
năng mở nhiều hơn và nền tảng linh hoạt hơn cho phép cải tiến tổ hợp với hệ 
thống sẵn có của doanh nghiệp.

HyPAS: Hybrid Platform for Advanced Solutions* 

HyPAS của KYOCERA mang đến sự dồi dào các lợi ích, gồm:

In từ thiết bị di động và điện toán đám mâyIn từ thiết bị di động và điện toán đám mây

* Người sử dụng
* Các nhà quản lý và chủ doanh nghiệp

* Bộ phận Quản trị mạng

 có được lợi ích trong việc sử dụng đơn giản và nhanh hơn. Kết quả là gia tăng năng suất và hiệu quả.
 thu được lợi nhuận từ việc chi phí hoạt động thấp và tối đa hóa lợi nhuận nhờ vào việc tối 

ưu hóa các thiết bị văn bản và cải tiến luồng dữ liệu của máy đa chức năng.
 có được các ưu điểm của tổ hợp máy đa chức năng Kyocera liền mạch với các giải pháp hiện có để duy 

trì sự toàn vẹn và bảo mật của tài liệu cũng như hình ảnh trên thiết bị.

In từ thiết bị di động Điện toán đám mây

Sức mạnh bởi

In từ thiết bị di động của KYOCERA cho phép bạn in và quét tài 
liệu bằng cách sử dụng điện thoại thông minh hay máy tính 
bảng với máy in và máy đa chức năng. Ứng dụng in từ thiết bị di 
động nhanh chóng tìm kiếm máy in và máy đa chức năng 
thông qua mạng không dây để in ảnh, văn bản hoặc trang web 
đang lưu trữ trên thiết bị di động với nhiều định dạng như PDF, 
JPEG, TXT và HTML.

Ứng dụng kết nối điện toán đám mây của KYOCERA cho phép 
người sử dụng đăng tải, lưu trữ tệp tin trên điện toán đám mây 
(Sử dụng ứng dụng Evernote) ngay từ bàn điều khiển cảm ứng 
của máy. Khi cần bản in của bất kỳ tài liệu nào đã lưu trữ, người 
sử dụng có thể in trực tiếp từ ứng dụng Evernote.

iPhone

iPhone

iPad

iPad

Android

AndroidMáy tính

In

Quét

Ứng dụng
In từ Di động

Định tuyến
Wi-Fi

Đồng bộ hóa

Ứng dụng Evernote

Quét & in trực tiếp từ
màn hình cảm ứng

Điện toán
       Đám mây
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Dễ kiểm soát: Dễ dàng kiểm soát và quản lý tài khoản, hạn mức in / sao chụp

Một  người  sử dụng  có thể
truy  cập  và  quản  lý thông
tin  qua  chứng  thực  mạng
trong Windows Server bằng
Kerberos hoặc NTLM.

Chứng thực mạng

KYOCEERA NET VIEWER - Một giải pháp đơn cho quản lý thiết bị và in báo cáo của Người quản trị

Trung tâm điều khiển của Kyocera trên nền Web Sẵn sàng với IPv6

ID*****
PASSWORD

*******

Server

Toàn diện, thiết kế thông minh và thân thiện ! Thuận tiện và tiết kiệm thời gian !

Mang đến tổ hợp các chức năng.  Bao gồm đọc số đếm,
kiểm tra tình trạng, cấu hình thiết bị, in tài khoản,  cảnh
báo xung đột,... Tất cả các
chức  năng   có  thể  được
truy cập  từ một vị trí  của
Người quản trị.

KIỂM SOÁT VÀ QUẢN LÝ
Dễ dàng trong tầm tay của bạn

KIỂM SOÁT VÀ QUẢN LÝ
Dễ dàng trong tầm tay của bạn

Các tính năng nổi bật và độc đáo

Ÿ Chức năng gửi thông báo tác vụ đã hoàn thành qua email Ÿ

Ÿ

Chức năng lựa chọn màu tự động cho phép tiết kiệm bản in 
màu (Chỉ có ở FS-C8520MFP và FS-C8525MFP)
Chức năng  tự  động xử lý nền sẽ mang lại các hình ảnh đẹp
với nền rõ ràng khi bạn chụp hoặc quét bản gốc 2 mặt,  báo 
chí, hóa đơn...

Bản gốc                                     Bản chụp

Kyocera Net Viewer cho phép Người quản lý truy cập chức năng 
quản lý từ xa qua mạng ngay trên chính máy tính của họ. Tính 
năng gồm:
* Dễ dàng thu thập dữ liệu về số đếm.
* Xử lý thông tin về số lượng và chi phí bản in, chụp, fax , quét.
* Tối ưu hóa sử dụng thiết bị thông qua sự  phân tích số lượng 
bản in/chụp, khổ giấy hay sử dụng.
* Đặt hạn mức số lượng bản in/chụp và hạn chế sử dụng chức  
năng cho mỗi người sử dụng.

Thông qua trình duyệt web, Người 
quản trị có thể truy cập vào trung tâm 
điều khiển có sẵn trên máy để kiểm tra 
tình trạng của thiết bị, cấu hình, tài 
khoản, cảnh báo từ một vị trí.

Máy đa chức năng thông minh này hỗ trợ 
Ipv6 để tương thích với hạ tầng mạng trong 
tương lai.

KYOCERA có các hoạt động xúc tiến để dành được các danh hiệu 
về môi trường khác nhau nhằm cung cấp những sản phẩm an 
toàn, tiện nghi cho khách hàng sử dụng và giảm thiểu các tác hại 
lên môi trường.

* Giảm thiểu rác thải: Vật tư có tuổi thọ cao

* Các linh kiện được tái chế
* Vật liệu không độc
* Tiết kiệm mực: Các tính năng in tiết kiệm linh hoạt

Tuổi thọ trống
FS-C8520MFP / FS-C8525MFP 200.000 bản in/chụp
FS-6525MFP / FS-6530MFP 300.000 bản in/chụp

* Tiết kiệm điện năng:
0,9w - Điện năng tiêu thụ chỉ còn  trong chế 

độ nghỉ.
- Sử dụng LED màu trắng.

Gìn giữ Hành tinh xanhGìn giữ Hành tinh xanh

Cá nhân hóa cài đặt, phím 
tắt hay dùng và lựa chọn 
ngôn ngữ được sẵn sàng 
trong thiết lập của người sử 
dụng.

Dấu Eco (Nhật Bản) Danh hiệu môi trường
EcoLeaf (Nhật Bản)

Luật  thúc đây mua các
“sản phẩm xanh” (Nhật Bản)7



Máy màu Máy đơn sắc

FS-C8520MFP FS-C8525MFP FS-6525MFP FS-6530MFP

Đặc tính kỹ thuật

- Phương thức tạo ảnh

 CPU-

- Tốc độ
- 
- 

Một mặt
Hai mặt

- Thời gian cho bản in đầu tiên

- Thời gian khởi động

- Độ phân giải

- Bàn điều khiển

- PDL

- Bộ nhớ

- Giao diện với máy tính

- Định lượng giấy

- Dung lượng giấy
- Tối đa

- Tiêu chuẩn

- Khổ giấy

- Loại giấy

- Kích thước (RxSxC)

- Trọng lượng

- Tuổi thọ ống mực

- Tuổi thọ trống

- Chu kỳ bảo trì

- Giao thức hỗ trợ

Chức năng In

- 
- 

Hệ điều hành máy tính tương thích
(Driver & Phần mềm)

- Chức năng in hai mặt

- Ngôn ngữ in

KX Driver, KX(XPS) Driver, PCL/KPDL/XPS Mini Driver, Status Monitor, KM-NET Admin, KM-NET Viewer, KM-NET for Direct Printing.
Windows XP, Server 2003/2008, Vista, 7

Kprint: Windows XP, Server 2003
Cài đặt nhanh: Windows XP, Server 2003/2008, Vista

PPD Driver: MAC OS X Version 10.2 hoặc mới hơn

Chức năng Quét

- Loại quét

- Độ phân giải

- Định dạng file

- Tốc độ quét
- Đơn sắc

- Màu

- Kiểu quét

Chức năng Sao chụp

- Độ phân giải

- Tốc độ sao chụp (A4)

- Thời gian cho bản chụp đầu tiên

Chức năng Fax (Chọn thêm)

- Phương thức truyền

- Phương thức nén

- Phím quay số 1 chạm

- Danh bạ địa chỉ

- Tốc độ truyền

- Số line điện thoại

- Định lượng giấy 

- Dung lượng 

- Khổ giấy

Thông tin khác

- 
- 

Bộ nạp và đảo
bản gốc

- Bộ đảo mặt bản in / chụp

- Bộ phân tách tác vụ

Vật tư tiêu hao

- Mực

- Bộ vật tư thay thế

Bộ phận chọn thêm

- Bộ hoàn thiện bản in/chụp

- Khay giấy

- Bộ phân Fax

- Bộ thẻ chứng thực (IC Card)

- Giao diện mạng tốc độ cao

- Bàn phím USB

PowerPC464 800MHz

Laser quang dẫn

20/20 trang/phút (A4)
16/16 trang/phút (A4)

25/25 trang/phút (A4)
20/20 trang/phút (A4)

25 trang/phút (A4)
25 trang/phút (A4)

30 trang/phút (A4)
28 trang/phút (A4)

Dưới 8 giâyĐơn sắc: 10 giây; Màu: 12 giâyĐơn sắc: 11 giây; Màu: 14 giây

Dưới 23 giây

600x600 dpi

Dưới 20 giây

1200x1200 dpi; 600x600 dpi

Màn hình cảm ứng màu 4,3 inch

PRESCRIBE

Chuẩn: 1,5 GMB (Tối đa: 2 GB)

1000BASE-T (Chọn thêm)/100BASE-TX/10BASE-T; USB Host; USB 2.0
2 2Khay gầm: 60-256 g/m ; Khay tay: 60-256 g/m

1.600 tờ với PF-471

1 khay gầm x 500 tờ; 1 khay tay x 100 tờ

Khay gầm: A3 - A5R; Khay tay: A3 - A6R

Giấy thường, giấy sần, giấy nhẵn, giấy tái sử dụng, giấy đã in tiêu đề,
hóa đơn, giấy màu, giấy đục lỗ, tiêu đề thư, giấy dày, bìa, custom (1-8)

(Khay tay: Phim trong, giấy nhãn, thẻ, phong bì, bìa)

590 mm x 590 mm x 748 mm

80 kg

Đen: 12.000 trang A4, Màu: 6.000 trang A4

200.000 trang

200.000 trang

ICP/IP (IPv4/IPv6); NetBEUI; LPD; RAW; SMTP; POP3; FTP; SMB; LDAP; SNMP (v1/v3); HTTP(S); IPP; IPP over SSL; WSD (in/quét)

2 2Khay gầm: 60-163 g/m ; Khay tay: 45-256 g/m

Chuẩn: 1 GB (Tối đa: 1,5 GB)

Giấy thường, giấy sần, giấy nhẵn, giấy tái sử dụng, giấy đã in tiêu đề,
hóa đơn, giấy màu, giấy đục lỗ, tiêu đề thư, giấy dày, bìa, custom (1-8)

(Khay tay: Phim trong, giấy nhãn, thẻ, phong bì)

590mm x 590mm x 694mm

52,2 kg

15.000 trang A4

300.000 trang

300.000 trang

Có sẵn trong cấu hình tiêu chuẩn

PCL6(5e,XL), KPDL3 (PostScript3 Equivalent), XPS

Màu và đơn sắc

600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi

PDF, JPEG, TIFF, XPS

40 trang/phút (200/300 dpi); 20 trang/phút (400/600 dpi)

40 trang/phút (200/300 dpi); 20 trang/phút (400/600 dpi) 20 trang/phút (200/300 dpi); 10 trang/phút (400/600 dpi)

40 trang/phút (200/300 dpi); 20 trang/phút (400/600 dpi)

Quét vào Email, quét vào FTP, quét vào SMB, WSD, quét vào thẻ nhớ USB

600 x 600 dpi

Màu/Đơn sắc: 20 trang/phút Màu/Đơn sắc: 25 trang/phút 25 trang/phút 30 trang/phút

Dưới 7,8 giâyĐơn sắc: Dưới 11,7 giây; Màu: Dưới 13,6 giây

Super G3

MH/MR/MMR/JBIG

100

200

33,6 Kbps

Đơn

Một mặt: 45 - 160 g/m2; Hai mặt: 50 - 120 g/m2   50 tờ (50 - 80 g/m2)

50 tờ (50 - 80 g/m2)

Tối đa: A3 (11”x17”)

Có sẵn trong cấu hình tiêu chuẩn

Có sẵn trong cấu hình tiêu chuẩn

Đen (TK-899 K); Màu C/M/Y (TK-899 C/M/Y)

MK-895 A; MK-895 B

TK-479

MK-479; MK-470

DF-470 + AK-470 (Dạng treo, sức chứa 500 tờ, có dập ghim)
Định lượng giấy: 52 - 256 g/m2: Khả năng dập ghim: 90 g/m2: Vị trí dập ghim: (1 ghim: Trước/Sau, 2 ghim: Giữa)

PF-470 (1 khay x 500 tờ) & PF-471 (2 khay x 500 tờ)

Fax System (U)

Card Authentication Kit (B) / (B) AC

Gigabit Ethernet IB-50

Chọn thêm

Document Solutions

Nhà phân phối chính thức sản phẩm Kyocera tại Việt Nam
Trụ sở chính:  5 Nguyễn Ngọc Vũ, Quận Cầu Giấy, Hà Nội - Tel: (04) 38223888
Chi nhánh: 31/5 Hoàng Dư Khương, Quận 10, TP Hồ Chí Minh - Tel: (08) 38626888    
Website: http://www.sieuthanh.com.vn    Fax: (04) 39422125 / (08) 38626988
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