
DocuCentre-V 7080 / 6080

Dẫn đầu trong sự hài lòng hoàn hảo.

DocuCentre-V 7080 / 6080
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Bộ phận chọn thêm

Sự hoạt động thân hiện với sinh thái

 

Bàn điều khiển được khởi động nhanh

Tiêu thụ điện năng thấp đến mức tuyệt vời

Có trách nhiệm với môi trường

Mang đến sản phẩm đầu ra hoàn thiện bao gồm cả "Gấp chữ Z nửa tờ" và "Gấp ba" với bộ hoàn thiện C3 mới

Bộ hoàn thiện C3
Bộ hoàn thiện C3

 

tạo sách

Bộ hoàn thiện C3 

 

tạo sách + bộ gấp 

 

giấy CD1

Bộ hoàn thiện D2 + 

 

Bộ gấp giấy D2

Bộ hoàn thiện D2 

 

tạo sách + 

 

Bộ gấp giấy D2

Độ dày dập ghim 50 hoặc 65 tờ*3 50 hoặc 65 tờ*3 50 hoặc 65 tờ*3 100 tờ*4 100 sheets∗4

Tự động cắt ghim － － － ○ ○

Đục lỗ
2/4 lỗ*1 hoặc

2/3 lỗ*2

2/4 lỗ*1 hoặc

 

2/3 lỗ*2

2/4 lỗ*1 hoặc

 

2/3 lỗ*2

2/4 lỗ*1 hoặc

 

3 lỗ*5

2/4 lỗ*1 hoặc

 

3 lỗ*5

Dập ghim gáy sách － ○ ○ － ○

Gấp đơn － ○ ○ － ○

Gấp ba － － ○ ○ ○∗7

Gấp chữ Z nửa tờ － － ○ ○ ○∗7

Chèn bìa － － － ○ ○

Dung lượng

khay*7

Khay ra 500 tờ 500 tờ 500 tờ 500 tờ 500 tờ

Khay hoàn thiện 3000 tờ 1500 tờ 1500 tờ 2000 tờ 2000 tờ

Khay giấy chuẩn có thể
chứa được 4.350 tờ

Sức chứa tối đa đến 8.600
tờ cho phép in lượng lớn

Tiết kiệm năng lượng thông minh

Khi quét hoặc gửi fax

*6 *7

*6 *7

∗1: Cần lắp thêm bộ 2/4 Hole Punch Kit.  ∗2: Cần lắp thêm bộ US 2/3 Hole Punch Kit.  ∗3: Cần lắp thêm  bộ C3 Finisher Staple Unit 65 tờ.  ∗4: Ít hơn với 

giấy nhiều khổ. ∗5: Cần lắp thêm bộ US 3 Hole Punch Kit.  ∗6: Cần lắp thêm bộ Folder Unit CD1. Có thể được kèm với Bộ hoàn thiện C3.  ∗7: Cần lắp 

thêm bộ Folder Unit D2.  ∗8: Giấy 64 gsm.  Bộ hoàn thiện C3 hoặc C3 tạo sách cần phải có bộ Transport Unit S1.

Các khay giấy tiêu chuẩn (4 khay) có 
thể chứa được 4.350 tờ trong khi 
khay tay có thể chứa được 100 tờ
Máy có thể lắp thêm một khay giấy 
dung lượng cao sức chứa 2.000 tờ

* Giấy 80 gsm

Dòng máy DocuCentre-V 
7080/6080 được tích hợp 
chức năng quản lý năng 
lượng thông minh theo các 
chức năng được thực hiện bởi 
người dùng. Điều này giúp 
giảm thiểu năng lượng tiêu 
hao và giảm khi thải CO . Đề 2

giảm tiếng ồn, dàn quét và 
thiết bị đầu ra ra không phát ra 
tiếng ồn khi không hoạt động.

Bàn điều khiển được khởi động sau khoảng 3 giây sau khi phím nguồn 
được ấn - Đây là một cash thông minh khác để đảm bảo sự thân thiện với 
môi trường

Kiểm tra mức độ thân thiện với sinh thái khi in thông qua 5 bước.
Càng nhiều lá hiển thị, thì càng nhiều các hoạt động thân thiện với 
sinh thái.

Máy DocuCentre-V 6080 đạt mức tiêu thụ điện năng 4,7 kWh, đáp ứng 
được tiêu chuẩn của chương trình ENERGY STAR Quốc tế nhằm giảm 
thiểu điện năng tiêu hao

Tiêu thụ điện năng của:
* DocuCentre-V 6080: 4,7 kWh
*DocuCentre-V 7080: 5,2 kWh 

Nguồn được
kích hoạt

Nguồn
 không
được kích 
hoạt

Máy có khả năng nâp cấp tối đa lên 
tới 7 khay với sức chứa lên tới 8.600 
tờ giúp giảm thiểu việc bổ xung giấy 
khi in với khối lượng lớn
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Thông số kỹ thuật DocuCentre-V 7080 / 6080
Thông số kỹ thuật cơ bản / Chức năng sao chụp

Mục DocuCentre-V 7080 DocuCentre-V 6080

Loại Dạng đúng

Dung lượng bộ nhớ 4 GB (Tối đa 4 GB)

Dương lượng ổ cứng*1 160 GB hoặc lớn hơn (Sử dụng: 128 GB)

Độ phân giải quét 600 × 600 dpi

Độ phân giải in 2400 dpi hoặc tương đương x 600 dpi

Thời gian sấy Khoảng 30 giây. 
(Tính từ khi bật máy với nhiệt độ phòng là 23ºC) 

Khổ bản gốc Tối đa 297 x 432 mm (A3, 11 x 17”) cho cả tờ rời và sách

Khổ giấy Tối đa A3, 11 x 17”, [12 x 18” (305 x 457 mm) when using Bypass Tray]

Tố thiểu A5 [Postcard (100 x 148mm), Quadrate NO. 3 Khi sử dụng khay tay]

Độ 
xóa lề

Lề đầu 4,0 mm, Lề đuôi 4,0 mm, Lề trái và phải 4,0 mm

Định lượng
Giấy*2

Khay 1, 2, 3, 4 52 đến 200 gsm

Khay tay 52 đến 250 gsm

Bản chụp đầu tiên

Tốc độ
sao chup
liên tục*3

Dung
lượng
khay
giấy*4

Hệ
điều hành
máy tính
hỗ trợ *4

Sau 3 giây (A4 ngang)

B5 Ngang 79 trang/phút 68 trang/phút

A4 Ngang 75 trang/phút 65 trang/phút

A4/B5 55 trang/phút 47 trang/phút

B4 44 trang/phút 39 trang/phút

A3 37 trang/phút 33 trang/phút

 

Chuẩn 500 tờ x 2 khay + 1.490 tờ + 1.860 tờ + khay tay 100 tờ

Chọn thêm HCF (A4 1 khay) : 2.000 tờ
HCF (A4 2 khay) : 2.000 tờ x 2 khay

Tối đa 8.600 tờ [4 khay + HCF (A4 2 khay)*5]

Khay giấy ra *4*6 500 tờ (A4 ngang) (Khay đỡ)

Điện nguồn AC220-240 V +/- 10 %, 10 A, 50 / 60 Hz 

Tiêu thụ nguồn
tối đa 

2,2 kW hoặc ít hơn (AC220 V +/- 10 %)
2,4 kW  (AC240 V +/- 10 %)hoặc ít hơn
Chế độ ngủ : 2.0 W hoặc ít hơn
Chế độ nguồn thấp : 162 W hoặc ít hơn

Kích thước Rộng 620 x Sâu 804 x Cao 1.153 mm

Trọng lượng*8 195 kg

Chức năng in

Chỉ mục Mô tả

Loại Built-in type

Tốc độ in liên tục *1

 

Same as the Basic Specifications / Copy Function

Độ phân giải in 1200 × 1200 dpi

Ngôn ngữ in 
(PDL)

Chuẩn PCL5, PCL6

Chọn thêm Adobe  PostScript 3TM

PLC6 
(Chuẩn) 

Windows Server 2003 (32bit), Windows Vista (32bit), Windows Server

 

2008 (32bit), Windows 7 (32bit), Windows 8 (32bit), Windows 8.1 (32bit), 
Windows Server 2003 (64bit), Windows Vista (64bit), Windows Server

 

2008 (64bit), Windows 7 (64bit), Windows Server 2008 R2, Windows

 

8 (64bit), Windows Server 2012 (64bit), Windows 8.1 (64bit), Windows 
Server  2012 R2 (64bit)

Mac OSX 
(Chuẩn) 

Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, OS 
X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks

Adobe

 

PostScript 3 

 

Driver 
(Chọn thêm) 

Windows Server 2003 (32bit), Windows Vista (32bit), Windows Server

 

2008 (32bit), Windows 7 (32bit), Windows 8 (32bit), Windows 8.1 (32bit), 
Windows Server 2003 (64bit), Windows Vista (64bit), Windows Server

 

2008 (64bit), Windows 7 (64bit), Windows Server 2008 R2, Windows

 

8 (64bit), Windows Server 2012 (64bit), Windows 8.1 (64bit), Windows 
Server  2012 R2 (64bit), Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow 
Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks

Giao diện
kết nối

Chuẩn Ethernet 100BASE-TX / 10BASE-T, USB2.0

Chọn thêm Ethernet 1000BASE-T

Ghi chú: WSD: Dịch vụ Web trên thiết bị (Web Services on Device) 
Ghi chú: XPS: Dặc tính kỹ thuật giấy XML (XML Paper Specification). 

Ghi chú: XPS: Dặc tính kỹ thuật giấy XML (XML Paper Specification). 

Bộ nạp vào đảo bản gốc

Chỉ mục DocuCentre-V 7080 DocuCentre-V 6080

Khổ bản gốc Tối đa: A3, 11 x 17”
Tối thiểu: A5*1

Định lượng giấy 38 - 200 gsm (Quét 2 mặt: 50 - 200 gsm)

Capacity∗2

 

250 tờ

Tốc độ nạp giấy 75 trang/phút (A4 ngang, một mặt) 65 trang/phút (A4 ngang, một mặt)

*1: Khổ giấy tối thiểu là 139,7 x 139,7 mm.  ∗2: Giấy 64 gsm. 

Khay dung lượng lớn (HCF - A4 1 khay) (Chọn thêm)

Chỉ mục Mô tả 

Khổ giấy A4 ngang, Letter ngang, B5 ngang

Định lượng giấy 52 - 200 gsm

Kích thước Rộng 389 x Sâu 610 x Cao 380 mm

Trọng lượng 29 kg

Khay dung lượng lớn (HCF - A4 2 khay) (Chọn thêm)

Chỉ mục Mô tả 

Khổ giấy A4 , Letter  B5 , 7.25 x 10.5”  (267 x 184 mm)ngang ngang, ngang ngang

Định lượng giấy 52 - 200 gsm, Khay tay: 52 - 250 gsm

Kích thước Rộng 600 x Sâu 694 x Cao 990 mm

Trọng lượng 72 kg

Chức năng Fax (Chọn thêm)

Chỉ mục Mô tả

Khổ bản gốc Tối đa: A3, Tài liệu dài (Dài nhất 600 mm)

Khổ giấy in Tối đa: A3, 11 x 17”
Tối thiểu: A5

Thời gian truyền 2 giây hoặc hơn nhưng không quá 3 giây *1

 

Kiểu truyền ITU-T G3

Số line PBX, PSTN. Tối đa 3 line*2 (G3-3port)

Khay đỡ giấy ra sắp so-le (Chọn thêm)

Chỉ mục Mô tả  

Khổ giấy Tối đa: A3, 12 x 18” (305 x 457 mm)
Tối thiểu: Postcard (100 x 148mm)

Định lượng giấy 52 - 250 gsm

Dung lượng*1 500 tờ

*1: Giấy 64 gsm 

Chức năng Quét

Chỉ mục Mô tả

Loại Quét màu

Khổ bản gốc 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi

Tốc độ quét*1 Đen trắng: 100 trang/phút, Màu : 100 trang/phút
Quét bản gốc 2 mặt cùng lúc: Đen trắng và Màu: 200 trang/phút
[Giấy chuẩn của Fuji Xerox (A4 ngang), 200 dpi, Quét vào thư mục]

Giao diện Chuẩn Ethernet 100BASE-TX / 10BASE-T

Chọn thêm Ethernet 1000BASE-T

*1: Tốc độ quét phụ thuộc vào từng loại tài liệu

Bộ gập giấy Folder Unit D2 (Chọn thêm)

Chỉ mục Mô tả

Gấp Chữ Z
nửa tờ 

Khổ giấy: A3, 11 x 17”, B4
Định lượng giấy: 60 - 90 gsm

Gấp ba Khổ giấy: A4, Letter
Định lượng giấy: 60 - 90 gsm

Dung lượng 
giấy *1

Gấp ba 40 tờ

Kích thước *2 Rộng 200 x Sâu 725 x Cao 1165 mm

Trọng lượng 40 kg

Ghi chú: Là bộ phận chọn thêm cho bộ hoàn thiện D2 Finisher / D2 Finisher tạo sách
*1: Giấy 64 gsm  *2: Kích thước khi được lắp

Bộ gập giấy Folder Unit CD1 (Chọn thêm)

Chỉ mục Mô tả 

Gấp Chữ Z
nửa tờ

Khổ giấy: A3, 11 x 17”, B4
Định lượng giấy: 60 to 90 gsm

Gấp ba Khổ giấy: A4, Letter
Định lượng giấy: 60 to 90 gsm

Dung lượng  
giấy *1

Gấp ba 40 tờ

Cấp nguồn*2 AC220-240 V, 0.6 A, 50 / 60 Hz

Tiêu thụ điện năng
tối đa 

120 kW hoặc ít hơn (AC 220 - 240 V +/- 10 %)

Kích thước *3 Rộng 232 x Sâu 726 x Cao 991 mm

Trọng lượng 53 kg

Ghi chú:  C3 Finisher / C3 Finisher tạo sáchLà bộ phận chọn thêm cho bộ hoàn thiện
*1: Giấy 64 gsm.  *2: Nguồn được cấp riêng.  *3:  Kích thước khi được lắp

*1: Dung lượng ổ cứng không được dùng toàn bộ cho khách hàng.  2: Được tính toán khi sử dụng giấy 
được khuyến nghị bởi Fuji Xerox. Việc in sẽ có thể không thực hiện chính xác vì phụ thuộc vào điềukiện 
sử dụng. *3: Tốc độ có thể giảm xuống theo sự hiệu chỉnh chất lượng hình ảnh. Hiệu suất có thể bị giảm 
xuống phụ thuộc vào loại giấy.  *4: Giấy 80 gsm.  *5: Khi khay dung lượng lớn (HCF - A4 2 khay) được 
dùng, dung lượng khay tay là  250 tờ.  *6: Giấy 64 gsm. *7: Chế độ nguồn thấp khong được thiết lập khi 
xuất xưởng.  *8: Không bao gồm hộp mực và khay giấy ra.

*

*1: Khi tài liệu khổ A4 với khoảng 700 ký tự được truyền trong chế độ hình ảnh tiêu chuẩn (8 x 3.85 lines / 
mm) và trong chế độ tốc độ cao (28.8 kbps or faster, JBIG). Chỉ cho biết thời gian để truyền các thông tin 
hình ảnh và không bao gồm thời gian kiểm soát truyền thông. Tổng thời gian giao tiếp sẽ khác nhau tùy 
thuộc vào nội dung của các tài liệu, các loại máy nhận được fax, và tình trạng đường.  *2: Số lượng line 
fax lên tới cổng.

*1: Tốc độ có thể giảm phụ thuộc vào sự hiệu chỉnh chất lượng hình ảnh. Tốc độ có thể cũng giảm phụ 
thuộc vào thuộc tính của tài liệu *2: Vui lòng tham khảo trên website chính thức của Fuji Xerox để biết hệ 
điều hành máy tính mới nhất được hỗ trợ.



Thông số kỹ thuật DocuCentre-V 7080 / 6080
Bộ hoàn thiện D2 Finisher / D2 Finisher tạo sách (Chọn thêm)

Chỉ mục Bộ tạo sách D2 Finisher Bộ tạo sách D2 Finisher tạo sách

Loại Khay ra  Chia bộ / Xếp chồng

Khay hoàn thiện

Khay hoàn thiện

Khay hoàn thiện

Khay hoàn thiện

Chia bộ (Xếp so-le) / Xếp chồng (Xếp so-le)

Khay tạo sách

Khay tạo sách

Khay tạo sách

Khay tạo sách

− Chia bộ / Xếp chồng

Khổ giấy Khay ra 

Khay ra 

Khay ra 

Tối đa: A3, 12 x 18” (305 x 457 mm)
Tối thiểu: Postcard (100 x 148mm)

Tối đa: A3, 12 x 18” (305 x 457 mm)
Tối thiểu: B5, 8 x 10”

Tối đa: A3, 12 x 18” (305 x 457 mm)
Tối thiểu: B5

− Tối đa: A3, 12 x 18” (305 x 457 mm)
Tối thiểu: A4, Letter

Định lượng
giấy

52 to 250 gsm

52 to 200 gsm

− 60 to 220 gsm

500 sheets (A4)

[Without Stapling]
A4 : 3000 sheets
B4 or larger : 1500 sheets
Mixed Size Stacking∗2 : 350 sheets
[With Stapling]
A4 : 200 sets, or 3000 sheets
B4 or larger : 100 sets, or 1500 sheets

[Without Stapling]
A4 : 2000 sheets
B4 or larger : 1500 sheets
Mixed Size Stacking∗2 : 300 sheets
[With Stapling]
A4 : 200 sets, or 2000 sheets
B4 or larger : 100 sets, or 1500 sheets

− 20 sets∗3

Dập ghim Dung lượng*1

 

100 sheets (80 gsm or less)∗4

Khổ giấy Tối đa: A3, 11 x 17”
Min. : B5 LEF

Vị trí Single stapling, Dual stapling , 4 place∗5

Đục lỗ Số lượng
lỗ

2-hole / 4-hole punch or 2-hole / 3-hole punch (US Specifications)∗6

Khổ giấy

Định lượng

Định lượng

Định lượng giấy

giấy

giấy

52 - 200 gsm

Booklet 
Finishing 

Dung lượng − Dập ghim gáy sách: 15 tờ *7

 

Gập giữa: 5 tờ
Gập đơn: 1 tờ

Khổ giấy

Khổ giấy

− Tối đa: A3, 12 x 18” (305 x 457 mm)
Tối thiểu: A4, Letter

− Dập ghim gáy sách: 60 - 90 gsm *8

 

Gập giữa: 60 - 105 gsm
Gập đơn: 60 - 220 gsm

 

Tối đa: A3
Tối thiểu: B5

Tối đa: A3, 11 x 17” 
Tối thiểu: B5 ngang

64 - 220 gsm 60 - 220 gsm

Dung lượng
giấy *1

200 tờ

Cấp nguồn *10 AC220-240 V +/- 10 %, 0.8 A, 50 / 60 Hz

Tiêu thụ điện năng
tối đa

203 W hoặc ít hơn (AC 220 - 240 V +/- 10%)

Kích thước Rộng 1045 x Sâu 725 x Cao 1165 mm
Rộng 1245 x Sâu 725 x Cao 1165 mm 
(Khi bộ Folder Unit D2 được lắp)

Rộng 1050 x Sâu 725 x Cao 1165 mm
Rộng 1250 x Sâu 725 x Cao 1165 mm 
(Khi bộ Folder Unit D2 được lắp)

Trọng lượng 105 kg
145 kg (Với bộ Folder Unit D2)

135 kg
175 kg (  Folder Unit D2)Với bộ

 

Bộ hoàn thiện C3 Finisher / C3 Finisher tạo sách  (Chọn thêm)

Chỉ mục Bộ hoàn thiện C3 Finisher Bộ hoàn thiện C3 Finisher tạo sách

Loại Khay ra Chia bộ / Xếp chồng

Khay 

Khay 

Khay 

Khay 

hoàn thiện  

hoàn thiện  

hoàn thiện  

hoàn thiện  

Chia bộ (Xếp so-le) / Xếp chồng (Xếp so-le)

Khay

Khay

Khay

Khay

tạo sách

tạo sách

tạo sách

tạo sách

− Chia bộ / Xếp chồng

Khổ giấy Khay ra

Khay ra

Khay ra

Tối đa: A3, 12 x 18” (305 x 457 mm)
Tối thiểu: Postcard (100 x 148mm)

Tối đa: 12 x 18” (305 x 457 mm)
Tối thiểu: Postcard (100 x 148mm)

Tối đa: A3, 12 x 18” (305 x 457 mm)
Tối thiểu: B5

Tối đa: 12 x 18” (305 x 457 mm)
Tối thiểu: B5, 8 x 10”

− Tối đa: A3, 12 x 18” (305 x 457 mm)
Tối thiểu: B5

Định lượng
giấy

52 - 250 gsm

52 - 250 gsm

− 60 - 105 gsm *1

Dung

Dung

Bộ chèn

lượng

lượng

giấy *2

giấy *1

bìa *9

500 tờ (A4)

[Không dập ghim]
A4 : 3.000 tờ
B4 lớn hơn: 1500 tờ
Xếp chồng nhiều khổ *3: 300 tờ
[Dập ghim]
A4 : 200 bộ (Ghim đơn) , 100 bộ (ghim 
đôi) , hoặc 3.000 tờ
B4 hoặc lớn hơn : 100 tờ, hoặc 1.500 tờ
Xếp chồng nhiều khổ*3: 70 bộ hoặc 200 tờ

Xếp chồng nhiều khổ*3: 70 bộ hoặc 200 tờ

[ ]Không dập ghim
A4 : 1500 sheets
B4 lớn hơn: 1500 tờ
Xếp chồng nhiều khổ *3: 300 tờ
[Dập ghim]
A4 : 200 bộ hoặc 1.500 tờ
B4 lớn hơn: 100 bộ hoặc 1.500 bộ

− 20 bộ *4

 Dập ghim Dung lượng 50 tờ (90 gsm hoặc ít hơn *5)

Khổ giấy Tối đa A3, 11 x 17”, Tối thiểu B5 LEF, 8 x 10” 
(203 x 254 mm)

Tối đa A3, 11 x 17”, Tối thiểu B5

Vị trí Ghim đơn, Ghim đôi

Đục lỗ *6 Số lượng
lỗ

2 lỗ / 4 lỗ hoặc 2 lỗ / 3 lỗ (Thông số kỹ thuật US)

Khổ giấy

Khổ giấy

Định lượng

Định lượng

giấy

giấy

52 - 200 gsm

Tạo sách Dung lượng − Dập ghim gáy sách: 16 tờ *8

 

Gập giữa: 5 tờ
Gập đơn: 1 tờ

− Tối đa: A3, 11 x 17”
Tối thiểu: B5

− Dập ghim gáy sách: 60 - 105 gsm
Gập giữa: 60 - 105 gsm
Gập đơn: 60 - 105 gsm

Kích thước *9 Rộng 788 x Sâu 589 x Cao 1056 mm
Rộng Sâu Cao 1023 x  726 x  1056 mm 

 

(Khi bộ Folder Unit CD1 được lắp) (Khi bộ Folder Unit CD1 được lắp)

Rộng Sâu Cao 850 x  589 x  1056 mm
Rộng Sâu Cao 1082 x  726 x  1056 mm 

 Trọng lượng 48 kg
100 kg ( )Khi bộ Folder Unit CD1 được lắp ( )Khi bộ Folder Unit CD1 được lắp

65 kg
117 kg 

 

   

Vì sự an toàn của bạn

  

Ghi chú: Bộ hoàn thiện C3 Finisher cần phải có Transport Unit S1.
Ghi chú: Bộ hoàn thiện C3 Finisher tạo sách cần phải có Transport Unit S1.

*1: Định lượng cơ bản của tờ bìa bằng hoặc nhỏ hơn 250 gsm.  *2: Giấy 64 gsm.  ∗3: Khi giấy khổ lớn được 

xếp chồng trên giấy khỏ nhỏ hơn.  *4: Khi giấy ra cùng khổ.  *5: Lên tới 65 tờ có thể được dập ghim khi bộ 
dập ghim 65 tờ cho bộ hoàn thiện C3 Finisher được lắp. Tuy nhiên, phụ thuộc vào loại giấy việc dập ghim có 
thể không đúng.  *6: Chọn thêm.  *7: Đục 3 lỗ không dùng được.  *8: Dung lượng dập ghim gáy sách phụ 
thuộc vào độ dày của tờ bìa. Quyển sách tạo ra có thể không trùng khít bởi còn phụ thuộc vào khổ hoặc loại 
giấy.  *9: Kết nối bên trong thân máy được loại trừ.

*1: Giấy 64 gsm.  *2: Khi giấy khổ lớn được xếp chồng trên giấy khỏ nhỏ hơn.  *3: Giấy có thể không được 
chấp nhận bởi phụ thuộc vào loại giấy và các tình trạng khác.  *4: Dung lượng dập ghim là 65 tờ cho khổ 
giấy lớn hơn A4 hoặc khổ letter. Dung lượng có thể dưới 100 cho giấy dày hơn 80 gsm. *5: 4 vị trí dập ghim 
chỉ có với giấy A4 ngang, letter ngang. *6: Đục 4 chỉ có với các khổ giấy này. *7: Khi tờ bìa được áp dụng thì 
tối đa là 14 tờ. *8: Độ dày của bìa được hỗ trợ lên tới 220 gsm, với bìa từ 91 đến 220 gsm, Giấy tư 64 đến 80 
gsm có thể được dùng cho trang chữ.  *9: Không có gì được in trên tờ giấy đặt trên bộ chèn bìa.  *10: Nguồn 
được cấp riêng biệt.

A3 , 11 x 17” , B4, A4, A4 ngang , Letter, Letter ngang , B5 ngang, 7.25 x 10.5” 
ngang (267 x 184 mm), 8 x 10” (203 x 254 mm) , 8 x 10” ngang (254 x 203 mm), 
16K ngang (267 x 194 mm), Covers A4 ngang (223 x 297 mm), 9 x 11” (229 x 
279 mm), 215 x 315 mm, 8.5 x 13” (216 x 330 mm) , Legal, 11 x 15”(279 x 381 
mm), 8K (267 x 388 mm)

A3 , 11 x 17” , B4, A4, A4 ngang , Letter, Letter ngang , B5 ngang, 7.25 x 10.5” 
ngang (267 x 184 mm), 8 x 10” (203 x 254 mm) , 8 x 10” ngang (254 x 203 mm), 
16K ngang (267 x 194 mm), Covers A4 ngang (223 x 297 mm), 9 x 11” (229 x 279 
mm), 215 x 315 mm, 8.5 x 13” (216 x 330 mm) ,  8K (267 x 388 mm)

Ghi chú:
1) Nếu các phương tiện lưu trữ (chẳng hạn như ổ đĩa cứng) bị lỗi, mất dữ liệu, không lưu dữ liệu, đăng ký 
thiết lập dữ liệu… có thể xảy ra. Trong các trường hợp này, Fuji Xerox chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại 
nào phát sinh từ việc mất dữ liệu.
2) Vật tư thay thế sẽ được sản xuất trong vòng ít nhất 7 năm tính từ khi sản phẩm không còn được sản 
xuất.
3) Các thông số kỹ thuật của sản phẩm và các chi tiết khác trong danh mục này có thể thay đổi mà không 
thông báo trước.
Tất cả các tên sản phẩm và tên công ty được đề cập trong tài liệu này là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã 
đăng ký của công ty tương ứng.

Cấm sao chép: 
Xin lưu ý rằng việc sao chụp dưới đây là bị cấm bởi pháp luật gồm: tiền tệ trong nước và nước ngoài, chứng khoán chính phủ cấp, trái phiếu quốc 
gia, trái phiếu địa phương, tem bưu chính chưa sử dụng, bưu thiếp… Tem chứng nhận quy định của pháp luật. Sao chép tác phẩm nghệ thuật được 
bảo hộ quyền tác giả (các tác phẩm văn học, tác phẩm âm nhạc, tranh vẽ, chạm khắc, bản đồ, tác phẩm điện ảnh, bản vẽ, nhiếp ảnh…) không được 
phép trừ khi tái bản với mục đích sử dụng cá nhân, gia đình sử dụng hoặc khác dụng tương tự với một số lượng hạn chế.

Trước khi sử dụng các sản phẩm, đọc các sách hướng 
dẫn cẩn thận để có cách sử dụng thích hợp. Sử dụng các 
sản phẩm với nguồn điện và điện áp phù hợp. Hãy chắc 
chắn rằng máy đã có dây trung tính nối đất đất để tránh 
sốc điện dẫn đến trường hợp bị điện giật hoặc đoản mạch.

CÔNG TY CP SIÊU THANH HÀ NỘI
Nhà phân phối chính thức tại Việt Nam

Trụ sở chính
5 Nguyễn Ngọc Vũ - Cầu Giấy - Hà Nội 

Website: www.sieuthanh.com.vn
Tel: 04. 38223888   Fax: 04. 39422125

31/5 Hoang Dư Khương
Phường 12, Quận 10, TPHCM

Tel: 08. 38626888   Fax: 08. 38626988

Chi nhánh phía Nam
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