
Công nghệ thân thiện môi trường được sử dụng trong thiết kế hệ thống, mang đến 
mức độ tiêu thụ năng lượng thấp vượt bậc trong phân khúc. Chỉ số TEC của dòng 
máy bizhub 958 đạt giá trị tiêu chuẩn của ENERGY STAR Program Ver 2.0. Mức độ 
tiêu thụ năng lượng trong chế độ ngủ của dòng máy cũng đạt 0.5 W, kết quả làm 
giảm lượng khí thải CO2.

• Xin vui lòng đọc và tuân thủ theo hướng dẫn sử dụng để đảm bảo vận hành thiết bị an toàn. 
• Chỉ vận hành thiết bị khi sử dụng đúng thông số kĩ thuật về nguồn điện và điện áp. 
• Việc lắp đặt dây nối đất không đúng yêu cầu kĩ thuật có thể dẫn đến cháy nổ hoặc chập điện. 
    Xin vui lòng lắp đặt dây nối đất phù hợp (Chỉ áp dụng khu vực Đài Loan và Philippines). 

Yêu cầu sử dụng an toàn

958170929-01- Được in trên Hệ Thống Máy In Công Nghiệp Accurio PRESS.

Từ kế hoạch tư vấn, thiết kế hệ thống, đến vận hành, Konica Minolta cung cấp một giải 
pháp tổng thể giúp tối ưu hóa và kiểm soát chi phí in ấn cho môi trường doanh nghiệp.

http://www.biz.konicaminolta.com/services/ops

Bảo vệ môi trường & hệ sinh thái

• Đạt chứng nhận Energy Star

• Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS

• Tuân thủ tiêu chuẩn WEEE

• Nguyên liệu mực in thân thiện môi trường

• Nhà máy sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO

http://www.biz.konicaminolta.com/bw/958_808_758/index.html
Để biết thêm thông tin về sản phẩm và các giải pháp in ấn cho văn phòng, vui lòng tham khảo trang web hoặc gọi cho chúng tôi theo thông tin liên lạc bên dưới:

Tất cả sản phẩm KONICA MINOLTA đều được thiết kế với mục tiêu thân thiện với môi trường.

Hình dạng, cấu hình và/hoặc những thông số kĩ thuật của sản 
phẩm có thể được thay đổi mà không thông báo. Sản phẩm này 
có thể không được phát hành ở  một vài khu vực.

Bioplastic Recycled
PC/ABS
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*1 Tuỳ chọn

Konica Minolta bizhub 958 và bộ hoàn thiện (tuỳ chọn).
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*1 PCR (vật liệu tái chế sau tiêu dùng): tỉ lệ vật liệu tái chế khu vực đô thị được dùng trong nguyên liệu 
tái chế.

* Các giá trị được đo tại hiệu điện thế 220-230 V
* Chỉ số TEC được áp dụng cho The International ENERGY STAR Program Version 2.0

Lượng khí thải CO2 hàng năm: Chỉ số TEC × 52 tuần × hệ số khí thải
(Từ tháng 11, 2011 theo công bố từ Bộ Môi Trường Nhật Bản.)

Biểu đồ thể hiện mức độ tiêu thụ năng lượng đạt tiêu chuẩn của The International 
Energy Star Program

Chức năng phóng to màn hình hiển thị biến chữ và các phím bấm trở nên to rõ, 
dễ sử dụng hơn. Chức năng còn lại giúp chuyển đổi màu của màn hình hiển thị 
trong khi vẫn giữ cùng tỉ lệ tương phản. Giúp cải thiện tầm nhìn và khả năng nhận 
biết hỗ trợ người dùng cao tuổi hoặc người dùng có thị lực yếu.

Phóng to và chuyển đổi màu của màn hình hiển thị

Konica Minolta đã đạt được nhiều bước tiến lớn trong công nghệ xử lí nguyên liệu 
tái chế độc quyền. Tăng sử dụng PC/PET tái chế và tăng tỉ lệ PCR*1 đến tương 
đương 70%. Tỉ lệ nguyên liệu tái chế này chiếm 21% tổng trọng lượng của toàn bộ 
lượng nhựa cấu thành thân máy chính. Tỉ lệ nguyên liệu tái chế sử dụng cho bề mặt 
thân máy cũng được tăng đến tương đương 74%.

Sử dụng vật liệu tái chế

PC/ABS
tái chế

Mức độ tiêu thụ năng lượng thấp vượt bậc trong phân khúc

Các chức năng hỗ trợ tầm nhìn và tăng sự chú ý, nâng cao khả năng vận hành

Công nghệ cải tiến đóng góp làm giảm tác động môi trường
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KONICA MINOLTA, logo và biểu tượng KONICA MINOLTA,  định vị thương 
hiệu “Giving Shape to Ideas", bizhub, INFO-Palette, PageScope, logo 
PageScope, Simitri, Simitri với Biomass, Emperon, i-Option,  Konica Minolta 
Optimised Print Services và những logo tương ứng đã được đăng kí thương 
hiệu  và là thương hiệu của KONICA MINOLTA, INC.
Google, Android, Google Cloud Print đã được đăng kí thương hiệu và là  thương 
hiệu và  của Google Inc. tại Mĩ và các quốc gia khác.
MAC OS, AirPrint và logo AirPrint đã được đăng kí thương hiệu và là thương hiệu 
của Apple Inc. tại Mĩ và các quốc gia khác.
Bluetooth đã được đăng kí thương hiệu và là thương hiệu của Bluetooth SIG, Inc.
Microsoft, Windows và O�ce đã được đăng kí thương hiệu và là thương hiệu 
của Microsoft Corporation tại Mĩ và các quốc gia khác.
Mopria đã được đăng kí thương hiệu và là thương hiệu của Mopria Alliance Inc.
Felica đã được đăng kí thương hiệu và là thương hiệu của Sony Corporation.
NFC đã được đăng kí thương hiệu và là thương hiệu của NFC Forum.
MIFARE đã được đăng kí thương hiệu và là thương hiệu của NXP B.V.
Tất cả các thương hiệu khác và tên sản phẩm đã được đăng kí thương hiệu và là 
thương hiệu của những công ti hoặc tổ chức tương ứng.
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CÔNG TY TNHH KONICA MINOLTA 
BUSINESS SOLUTIONS VIỆT NAM

VĂN PHÒNG HÀ NỘI

Lầu 10, Tòa nhà Vinaconex, 
34 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: +84 (0)24 3776 7023/24
Fax: +84 (0)24 3776 7025

Website

http://www.konicaminolta.vn | or |
http://www.biz.konicaminolta.com

Email

infovn@konicaminolta.vn

VĂN PHÒNG HỒ CHÍ MINH

Phòng 3, Lầu 8, Bitexco Financial Tower, 
2 Hải Triều, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: +84 (0)28 3915 4242
Fax: +84 (0)28 3915 3670



T h ô n g S ố K ĩ T h u ậ t

Khay ra giấy OT-508

Bộ cấp giấy dung lượng lớn
LU-303
Nâng cao năng suất cấp giấy 
của máy bizhub lên đến 3,000 
tờ 1 lần với khổ giấy đến A4 
và định lượng 80 g/m2.

Bộ cấp giấy dung lượng lớn
LU-205
Nâng cao năng suất cấp giấy 
của máy bizhub lên đến 2,500 
tờ 1 lần với khổ giấy đến SRA3 
và định lượng 80 g/m2.

Bộ ghim bấm SK-602
* Tương thích FS-536/FS-536SD/FS-537SD.

Bộ ghim bấm MS-10A
* Tương thích FS-537/FS-537SD.

*1 PI-507 và JS-602 không thể được lắp đặt cùng một lúc.

Cấu hình hệ thống

Bộ hoàn thiện FS-537
Bộ hoàn thiện năng suất 
cao cho phép bấm ghim đa 
năng lên đến 100 tờ.

Bộ hoàn thiện FS-537SD
Bộ hoàn thiện năng suất cao 
cho phép bấm ghim đa năng, 
đóng sách ghim lồng, gấp đôi, 
gấp ba. 

Bộ gấp chữ Z ZU-609
Hỗ trợ chức năng gấp 
giấy chữ Z.

Bộ bấm lỗ PK-523
Được lắp đặt trong bộ hoàn 
thiện  FS-537/FS-537SD cho 
khả năng bấm lỗ. 
(hỗ trợ giấy định lượng lên 
đến 300 g/m2)

Bộ bấm lỗ PK-520
Được lắp đặt trong bộ hoàn 
thiện  FS-536/FS-536SD cho 
khả năng bấm lỗ. 
(hỗ trợ giấy định lượng lên 
đến 300 g/m2)

Bộ chèn giấy PI-507*1

Khi được lắp đặt cùng bộ hoàn thiện  
FS-537/FS-537SD, cho phép chèn thêm 
tờ bìa, tờ in hoặc vận hành bộ hoàn thiện 
một cách thủ công.

Bộ chia tách giấy JS-602 *1 
Khi được lắp đặt cùng  
FS-537/FS-537SD, bộ này trở 
thành khay ra giấy và tách giấy 
cho các chức năng fax/in/copy.

Lưu ý: Một vài bộ tuỳ chọn có thể không được liệt kê.

Must
Select

Must
Select

Select
One

Select
One

Select
One

Có thể chọn 1 trong những bộ tuỳ chọn tương thích (không bắt buộc).

Chọn 1 trong những bộ tuỳ chọn tương thích (bắt buộc).

Giá đỡ bàn phím mở rộng KH-102

Bàn làm việc mở rộng 
WT-506

Bàn làm việc mở rộng WT-513
Tương thích màn hình mở rộng.

Khay mở rộng hỗ trợ
cấp giấy khổ banner MK-715
Được sử dụng khi in banner.

Bộ Fax FK-516
Tương thích line 1 / line 2.

Ổ cứng HD-524
Chức năng sao lưu, đồng bộ dữ liệu.

Bộ nhận diện cấp giấy 2 tờ UK-501
Hỗ trợ bộ nạp bản gốc tự động.

Bộ Fax FK-515
Tương thích line 3 / line 4.
* Yêu cầu MK-742.

Bàn phím mở rộng cho bộ Fax: MK-742

Bộ đóng dấu cho bộ Fax: SP-501

Bộ xác thực người dùng
AU-102 
Nhận diện sinh trắc học.

* Yêu cầu WT-506 hoặc WT-513.

Bộ giao tiếp mở rộng EK-610
Mở rộng kết nối USB / Hướng dẫn bằng giọng nói.

Bộ giao tiếp mở rộng EK-611
Mở rộng kết nối USB / Bluetooth LE / 
Hướng dẫn bằng giọng nói.

Bàn phím mở rộng KP-101

Bộ nhận diện scan/copy bảo mật SC-508
* Yêu cầu 2 bộ SC-508.

Bộ nâng cấp UK-212
Bộ kết nối mạng LAN không dây.

Select
One

Select
One

Mount Kit MK-735
Tương thích bộ xác thực nhận diện thẻ từ. 
Được lắp đặt ẩn bên trong mặt trước máy.

Bộ xác thực người dùng
AU-201S 
Nhận diện thẻ từ.

* Yêu cầu WT-506 hoặc MK-735.
   Tuy nhiên, AU-102 không thể
   được lắp đặt cùng WT-506.

Bộ dẫn giấy
RU-515

Bộ dẫn giấy
RU-515

Bộ hoàn thiện FS-536
Bộ hoàn thiện gọn nhẹ, ít tiếng ồn, 
năng suất cao cho phép bấm ghim 
đa năng lên đến 50 tờ.

Bộ hoàn thiện FS-536SD
Bộ hoàn thiện gọn nhẹ, ít tiếng ồn, năng 
suất cao cho phép bấm ghim đa năng, 
đóng sách ghim lồng, gấp đôi, gấp ba.

i-Option

Encrypted PDF or PDF/A (1a/1b)

Voice guidance*1

Searchable PDF

Barcode font (Code39, QR Code, PDF417)

Unicode font

OCR font (OCR-A, OCR-B (PCL))

File format extension package

ThinPrint function

Server-less Pull Printing function

TPM function Not available in China.

Note

i-Option LK-102 v3

i-Option LK-104 v3

i-Option LK-105 v4

i-Option LK-106

i-Option LK-107

i-Option LK-108

i-Option LK-110 v2

i-Option LK-111

i-Option LK-114

i-Option LK-115 v2

Model Function

*1 Local Interface Kit EK-610 or EK-611 is required.

Space Requirements  Dimensions (unit: mm)

05/2016

bizhub 958/808/758 + OT-508

bizhub 958/808/758 + RU-515 + FS-537SD + LU-205 bizhub 958/808/758 + RU-515 + FS-536SD + LU-303
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Thông số kĩ thuật Specifcations

bizhub 958/808/758 Thông số kĩ thuật - Tổng quát

Loại máy
Độ phân giải copy Scan
    In
Độ sâu hình ảnh
Dung lượng bộ nhớ
Dung lượng ổ cứng
Loại bản gốc
Kích thước bản gốc tối đa
Kích thước giấy

Kích thước chừa lề

Thời gian khởi động*8 (23°C,điện thế tiêu chuẩn)

Thời gian copy bản đầu tiên*9

Tốc độ copy (A4)
Độ co giãn  Độ co giãn cố định
hình ảnh Độ phóng đại
 Độ thu nhỏ
 Chế độ chọn sẵn
 Độ thu phóng
 Độ thu phóng theo 
 từng chiều riêng biệt
Dung lượng  Khay 1 / Khay 2
cấp giấy Khay 3
 Khay 4
 Khay tay
Dung lượng cấp giấy tối đa (80 g/m2) *10

Định lượng giấy *11 Khay giấy chính
  Khay tay
Số lượng bản copy tối đa cho 1 lệnh
In 2 mặt -  Kích thước giấy
Đảo trở tự động

  Định lượng giấy
Yêu cầu nguồn điện

Điện năng tiêu thụ tối đa
Kích thước [Rộng] × [Sâu] × [Cao]

Trọng lượng
Yêu cầu về không gian [Rộng] × [Sâu]*12

Máy In / Copy / Scan đa chức năng - Giao diện đồ hoạ
600 dpi × 600 dpi
1,800 dpi (tương đương) × 600 dpi
256 mức độ chuyển tầng thứ
4 GB
250 GB
Tờ rời, sách, vật thể
A3 (11" × 17")
Khay giấy chính: SRA3*1, A3 đến A5,
12-1/4" × 18" (A3 khổ rộng (311.1 mm × 457.2 mm)),
12" × 18" (A3 khổ rộng (304.8 mm × 457.2 mm)), 11" × 17" đến 8-1/2" × 11",
5-1/2" × 8-1/2", 8" × 13"*2, 16K*3, 8K, Postcard
Khay tay: SRA3, A3 to A5, B6*4, A6*4,
12" × 18" (A3 khổ rộng (304.8 mm × 457.2 mm)), 
11" × 17" to 5-1/2" × 8-1/2", 8" × 13" *5, 16K, 8K, 
Postcard (A6 (4" × 6" Card)), Bao thư*6, Index paper, 
Banner paper (Rộng: 210 mm đến 297 mm (8-1/4" to 11-11/16"), 
Dài: 457 mm đến 1,200 mm (18" to 47-1/4"))*7

Lề trên: tối đa 4.2mm hoặc nhỏ hơn (5mm đối với giấy mỏng),
Lề dưới: tối đa 3.0mm hoặc nhỏ hơn,
Lề phải / trái: tối đa 3.0mm hoặc nhỏ hơn
*Mỗi lề chừa 4.2 mm trong quá trình in.
55 giây hoặc thấp hơn 99 giây hoặc thấp hơn  22 giây hoặc thấp hơn

55 giây hoặc thấp hơn 99 giây hoặc thấp hơn  22 giây hoặc thấp hơn

3.2 giây hoặc thấp hơn  3.6 giây hoặc thấp hơn
95 trang/phút 80 trang/phút 75 trang/phút
1: 1±0.5% hoặc thấp hơn
1: 1.154/1.224/1.414/2.000
1: 0.866/0.816/0.707/0.500
3 loại
25 đến 400% (mỗi bước điều chỉnh 0.1%)
25 đến 400% (mỗi bước điều chỉnh 0.1%)

500 tờ (lên đến SRA3)
1,500 tờ (lên đến A4)
1,000 tờ (lên đến A4)
150 tờ (lên đến SRA3)
6,650 tờ
52 đến 256 g/m2

52 đến 300 g/m2

1 đến 9,999 bản
SRA3, A3 đến A5, B6*4, A6*4,
12-1/4" × 18" (A3 khổ rộng (311.1 mm × 457.2 mm)), 
12" × 18" (A3 khổ rộng (304.8 mm × 457.2 mm)),  11" × 17" đến
5-1/2" × 8-1/2"*4, 7-1/4" × 10-1/2", 8" × 13", 16K, 8K,
Postcard (A6 (4" × 6" Card))
52 đến 256 g/m2

AC220 đến 240 V AC220 đến 240 V 10 A (50/60 Hz)
15 A (50/60 Hz)
3.6 kW hoặc thấp hơn 2.1 kW hoặc thấp hơn
670 × 820 × 1,232 mm (26-3/8" × 32-5/16" × 48-1/2")
*Thân máy chính + Bộ nạp bản gốc
Xấp xỉ 200 kg (440-15/16 lb)
1,008 × 1,419 mm (39-11/16" × 55-7/8")

*1  Khay 2 có thể cấp giấy SRA3.
*2  Có 4 loại khổ giấy có thể lựa chọn: 8-1/2" × 13-1/2"       , 8-1/2" × 13"       , 8-1/4" × 13"       , và 8" × 13"       . Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ 

nhà cung cấp dịch vụ.
*3  Cấp giấy theo cạnh dài.
*4  Cấp giấy theo cạnh ngắn.
*5  Có 6 loại khổ giấy có thể lựa chọn:: 8-1/2" × 13-1/2"       , 220 mm × 330 mm       , 8-1/2" × 13"       , 8-1/4" × 13"       , 

8-1/8" × 13-1/4"       , và 8" × 13"       . Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ nhà cung cấp dịch vụ.
*6  Hiện tượng nhăn giấy hoặc các lỗi in có thể xảy ra do loại giấy, điều kiện lưu trữ bao thư cũng như điều kiện đặt máy MFP.
*7  Tính năng in trên giấy khổ dài (banner) chỉ có thể thực hiện từ PC.
*8  Có thể thay đổi phụ thuộc vào môi trường vận hành và cách sử dụng máy.
*9  Giấy A4, cấp giấy theo cạnh dài / sử dụng khay đầu tiên / scan từ mặt kính.
*10  Với bộ tuỳ chọn được lắp đặt.
*11  Nếu giấy có định lượng từ 210 g/m2 trở lên được sử dụng, chất lượng hình ảnh có thể không được như mong đợi.
*12  Yêu cầu đã bao gồm không gian để mở khay giấy chính, các khay mở rộng của khay tay được mở ra.

*1  Tốc độ khi scan bản gốc A4 bằng bộ nạp bản gốc tự động với độ phân giải 300 dpi hoặc thấp hơn.
*2  Tuỳ chọn.
*3  Hỗ trợ hệ điều hành 32bit (x86) hoặc 64bit (x64).

bizhub 808 bizhub 758bizhub 958 Loại   Máy scan màu
Chuẩn giao tiếp kết nối   Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)
Driver   TWAIN Driver, HDD TWAIN Driver
Giao thức kết nối   TCP/IP (FTP, SMB, SMTP, WebDAV) (IPv4/IPv6)
Tốc độ scan *1 1 mặt 120 opm 
(Màu / Đen trắng)  2 mặt 240 opm
Kích thước scan   Tối đa A3 (11" × 17")
Định dạng đầu ra   TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, XPS, Compact XPS, 
  OOXML (pptx, xlsx*2, docx*2), Searchable PDF*2, PDF/A*2, 
  Linearised PDF*2

Độ phân giải scan Push 200 dpi / 300 dpi / 400 dpi / 600 dpi
 Pull 100 dpi / 200 dpi / 300 dpi / 400 dpi / 600 dpi
Các chức năng scan chính   Scan to E-Mail, Scan to FTP, Scan to BOX (HDD), Scan to PC (SMB),
  Network TWAIN, Scan to WebDAV, Scan to Me, Scan to Home, 
  Scan to USB, Scan to Scan Server, Scan to Web Service (WSD-Scan), 
  Device Pro�le for Web Services (DPWS) 
Các chức năng scan khác   Multi-Method Send, Authentication at the time of E-Mail send 
  (SMTP authentication, POP before SMTP), S/MIME, Annotation
Hệ điều hành được hỗ trợ*3    Windows Vista / 7 / 8.1 / 10

Thông số kĩ thuật - Scan

Bộ xử lí hình ảnh  Được tích hợp
Bộ vi xử lí  MB86S72 (1.6GHz)
Dung lượng bộ nhớ  4 GB
Tốc độ in  Tương đương tốc độ copy (khi sử dụng cùng 1 bản gốc)
Dung lượng ổ cứng  250 GB
Độ phân giải in  1,800 dpi (tương đương) × 600 dpi (trong chế độ chuẩn) hoặc 
  1,200 dpi × 1,200 dpi (trong chế độ 1,200 dpi)*1

Ngôn ngữ mô tả trang (Drivers) PCL5e/c Emulation, PCL6 (XL ver. 3.0) Emulation, 
  PostScript 3 Emulation (3016), XPS (Ver. 1.0)
Giao thức kết nối   TCP/IP (LPD, Raw, SMB, IPP), AppleTalk, IPX/SPX
Hệ điều hành  PCL Windows Vista*2 / 7*2 / 8.1*2 / 10*2

được hỗ trợ  Windows 2008*2 / 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2
 PS Windows Vista*2 / 7*2 / 8.1*2 / 10*2

  Windows 2008*2 / 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2
  Mac OS X 10.7 / X 10.8 / X 10.9 / X 10.10 / X 10.11(Intel)
  Linux
 XPS Windows Vista*2 / 7*2 / 8.1*2 / 10*2

  Windows 2008*2 / 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2
Fonts PCL European 80 fonts
 PS European 137 fonts 
Chuẩn giao tiếp kết nối Ethernet (1000BaseT/ 100BaseTX/ 10BaseT), USB 2.0 / 1.1

Thông số kĩ thuật - In

*1  Tốc độ in thấp hơn.
*2  Hỗ trợ hệ điều hành 32bit (x86) hoặc 64bit (x64).

Loại  Bộ nạp bản gốc tự động - scan / copy 2 mặt cùng 1 lúc
Kích thước bản gốc được hỗ trợ Tối đa A3 (Chế độ Fax: tối đa 1,000 mm)
Kích thước bản gốc hỗn hợp Hỗ trợ
Chế độ nhận dạng bản gốc Canh giữa
Định lượng giấy được hỗ trợ Giấy mỏng: 35 đến 49 g/m2 (1 mặt)
  Giấy Plain: 50 đến 210 g/m2 (1 mặtmặt / 2 mặt), 
  50 đến 128 g/m2 (bản gốc hỗn hợp)   
Dung lượng cấp giấy  Tối đa 300 tờ (80 g/m2)
Tốc độ nạp*1  1 mặt Màu / Đen trắng: 80 opm 
 2 mặt Màu / Đen trắng: 160 opm
Yêu cầu nguồn điện  Cung cấp từ thân máy MFP
Kích thước [Rộng] × [Sâu] × [Cao] 618 × 575 × 180 mm (24-5/16" × 22-5/8" × 7-1/16")
Trọng lượng  Xấp xỉ 15.1 kg (33-5/16 lb)

Bộ nạp bản gốc tự động

*1  Khi copy bản gốc A4, độ phân giải 600 dpi.

Chuẩn giao tiếp  Super G3
Đường dây tương thích Public Switch Telephone Network, Private Branch Exchange,
  Fax Communication Line
Mật độ đường truyền  G3 (8 dot/mm × 3.85 line/mm, 600 × 600 dpi)
Tốc độ bộ thu phát  2.4 đến 33.6 kbps
Chế độ nén  MH/MR/MMR/JBIG
Kích thước giấy gửi  Tối đa A3 (Hỗ trợ giấy dài tối đa 1,000 mm) 
Kích thước giấy nhận   Tối đa A3 (Hỗ trợ giấy dài tối đa 1,000 mm)
Tốc độ truyền phát  Thấp hơn 3 giây (A4, V.34, 33.6 kbps, JBIG) 
Dung lượng bộ nhớ  Dùng chung với thân máy
Số lượng Abbr. Dials  2,000
Số lượng Program Dials 400
Số lượng Group Dials  100
Sequential Multiple Station Transmission Tối đa 600

Fax Kit FK-516 , Fax Kit FK-515 (Tuỳ chọn) 

Giao thức kết nối  SMTP, POP
Chế độ kết nối  Chế độ đầy đủ
Kích thước giấy gửi  A3, B4, A4
Kích thước giấy nhận   Tối đa A3
Độ phân giải  200 × 100 dpi, 200 × 200 dpi, 400 × 400 dpi, 600 × 600 dpi
Chuẩn giao tiếp kết nối Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) 
Chế độ fax màu  Hỗ trợ internet fax màu
Định dạng  Gửi: TIFF-F, Nhận: TIFF-F
  Màu / Đen trắng: TIFF (RFC3949 Pro�le-C)

Internet Fax

Type
Support Paper Type

Support Paper Size

Mode
Stacking  Output Tray 1
capacity
 Output Tray 2

 Output Tray 3
 (Relay Unit top surface)
Staple capacity

Power Requirements
Max. Power Consumption
Dimensions [W] × [D] × [H]
Weight

*1  Long edge feed
*2  Short edge feed

Finisher FS-537 (Optional)
Applicable   Finisher FS-537/FS-537SD
Number of holes   2 holes, 3 holes, 4 holes
Support Paper Type (Weight)  Thin paper (52 to 59 g/m2), Plain paper (60 to 90 g/m2), 
   Thick paper (91 to 300 g/m2)
Support Paper Size  A3 to A5, 
   11" × 17" to 5-1/2" × 8-1/2", 8" × 13", 16K, 8K
Power Requirements  Supplied from Finisher FS-537/FS-537SD
Dimensions [W] × [D] × [H]  147 × 639 × 234 mm (5-13/16" × 25-3/16" × 9-3/16") 
Weight   Approx. 4.5 kg (9-15/16 lb)

Punch Kit PK-523 (Optional) 

Applicable   Finisher FS-536/FS-536SD
Number of holes   2 holes, 3 holes, 4 holes
Support Paper Type (Weight)  Thin paper (52 to 59 g/m2), Plain paper (60 to 90 g/m2), 
   Thick paper (91 to 300 g/m2)
Support Paper Size  A3 to A5, 
   11" × 17" to 7-1/4" × 10-1/2", 16K, 8K
Power Requirements  Supplied from Finisher FS-536/FS-536SD
Dimensions [W] × [D] × [H]  61 × 492 × 142 mm (2-3/8" × 19-3/8" × 5-9/16") 
Weight   Approx. 1.8 kg (3-15/16 lb)

Punch Kit PK-520 (Optional) 

Applicable   Finisher FS-537/FS-537SD
Paper Type   Thin paper, Plain paper
Paper Size   A3, B4, 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8K
Paper Weight   52 to 90 g/m2

Power Requirements  Supplied from Finisher FS-537/FS-537SD
Dimensions [W] × [D] × [H]  101 × 506 × 186 mm (4" × 19-15/16" × 7-5/16") 
Weight   Approx. 4.5 kg (9-15/16 lb)

Z Folding Unit ZU-609 (Optional) 

Applicable   Finisher FS-537/FS-537SD
Support Paper Type (Weight) Plain paper (60 to 90 g/m2)
   Thick paper (91 to 209 g/m2)
Support Paper   Upper Tray A4, B5, A5*1

Size   8-1/2" × 11", 7-1/4" × 10-1/2"*2, 5-1/2" × 8-1/2",16K
  Lower Tray SRA3, A3 to A5*1

   12-1/4" × 18" (A3 wide (311.1 × 457.2mm)), 11" × 17" to 5-1/2" × 8-1/2"*1, 
   16K, 8K
Paper Capacity   200 sheets (Plain paper, 80 g/m2)
Power Requirements Supplied from Finisher FS-537/FS-537SD
Dimensions [W] × [D] × [H] 513 × 635 × 222 mm (20-3/16" × 25" × 8-3/4") 
Weigh   Approx.12 kg (26-7/16 lb)

Post Inserter PI-507 (Optional) 

Applicable   Finisher FS-537/FS-537SD
Support Paper Type (Weight)  Plain paper (60 to 90 g/m2)
Support Paper Size  A3 to B5, A4*1, A5*1

   11" × 17" to 7-1/4" × 10-1/2", 5-1/2" × 8-1/2"*1, 8" × 13", 16K, 8K 
Power Requirements  Supplied from Finisher FS-537/FS-537SD
Max. Power Consumption  5 W or less
Dimensions [W] × [D] × [H]  341 × 537 × 149 mm (13-7/16" × 21-1/8" × 5-7/8") 
Weight   Approx.1.75 kg (3-7/8 lb)

Job Separator JS-602 (Optional) 

*1  Short edge feed

*1  Short edge feed

Finisher
Thin paper / Plain paper (52 to 90 g/m2) , Thick paper (91 to 220 g/m2),  
Transparency, Envelope, Label sheet,  Letterhead paper, Tab paper
A3 to A5, B6*1, A6*1, 11" × 17" to 5-1/2" × 8-1/2", 16K, 8K, 
Postcard (A6 (4" × 6" Card))
Sort, Group, O�set Sort, O�set Group, Staple
200 sheets (52 to 90 g/m2)
20 sheets (91 to 220 g/m2, special paper)
3,000 sheets (52 to 90 g/m2, A4*1 or smaller, B5 or larger)
1,500 sheets (52 to 90 g/m2, B4 or larger)
500 sheets (52 to 90 g/m2, A5 or smaller)
20 sheets (91 to 220 g/m2, special paper)
100 sheets (52 to 90 g/m2)
20 sheets (91 to 220 g/m2, special paper)
100 sheets (Thin paper, Plain paper 52 to 80 g/m2)
30 sheets (Plain paper 81 to 90 g/m2)
35 sheets (Coated paper 81 to 90 g/m2)
2 sheets (Thick paper 91 to 209 g/m2 Cover sheets only)
Supplied from the MFP main body
140 W or less
622 × 692 × 1,031 mm (24-1/2" × 27-1/4" × 40-9/16")
Approx. 47 kg (103-5/8 lb)

Type
Support Paper Type

Support Paper Size

Mode
Staple capacity

Maximum Number of Sheets that 
can be Centrestapled
Maximum Number of Folded Sheets

Stacking  Output Tray 1
capacity
 Output Tray 2

 Output Tray 3
 (Relay Unit top surface)
 Folding output tray

Power Requirements
Max. Power Consumption
Dimensions [W] × [D] × [H]
Weight

Finisher FS-537SD (Optional)

*1  Short edge feed

Finisher
Thin paper / Plain paper (52 to 90 g/m2) , Thick paper (91 to 220 g/m2),  
Transparency, Envelope, Label sheet,  Letterhead paper, Tab paper
Centre Staple: 52 to 90 g/m2

Half-Fold: 52 to 209 g/m2

(more than 91 g/m2 Thick paper can be used only as a cover page)
Tri-Fold: 52 to 90 g/m2

A3 to A5, B6*1, A6*1, 11" × 17" to 5-1/2" × 8-1/2", 16K, 8K, 
Postcard (A6 (4" × 6" Card))
Centre Staple, Half-Fold: SRA3, A3, B4, A4*1, 11" × 17", 8-1/2" × 14", 
8-1/2" × 11"*1, 8K
Tri-Fold: A4*1, 8-1/2" × 11"*1, 16K*1

Sort, Group, O�set Sort, O�set Group, Staple
100 sheets (Thin paper, Plain paper 52 to 80 g/m2)
30 sheets (Plain paper 81 to 90 g/m2)
35 sheets (Coated paper 81 to 90 g/m2)
2 sheets (Thick paper 91 to 209 g/m2 Cover sheets only)
20 (52 to 90 g/m2) sheets, or 
19 (90 g/m2) sheets + Thick (209 g/m2) 1 sheet
Half-Fold: 5 sheets or Thick (91 to 209 g/m2) 1 sheet,
Tri-Fold: 3 sheets 
200 sheets (52 to 90 g/m2)
20 sheets (91 to 220 g/m2, special paper)
2,500 sheets (52 to 90 g/m2, A4*1 or smaller, B5 or larger)
1,500 sheets (52 to 90 g/m2, B4 or larger)
500 sheets (52 to 90 g/m2, A5 or smaller)
20 sheets (91 to 220 g/m2, special paper)
100 sheets (52 to 90 g/m2)
20 sheets (91 to 220 g/m2, special paper)
1 to 5 sheets: 35 sets
6 to 10 sheets: 30 sets
11 to 20 sheets: 10 sets
Half-Fold (1 to 5 sheet): 35 sets
Tri-Fold (1 sheet): 50 sets,  (2 sheet): 40 sets,  (3 sheet): 30 sets
Supplied from the MFP main body
140 W or less
622 × 692 × 1,031 mm (24-1/2" × 27-1/4" × 40-9/16")
Approx. 73 kg (160-15/16 lb)

Type
Support Paper Type

Support Paper Size

Mode
Stacking  Output Tray 1
capacity
 Output Tray 2

 Output Tray 3
 (Relay Unit top surface)
Staple capacity

Power Requirements
Max. Power Consumption
Dimensions [W] × [D] × [H]
Weight

Finisher FS-536 (Optional)

*1  Short edge feed

Finisher
Thin paper / Plain paper (52 to 90 g/m2) , Thick paper (91 to 220 g/m2),  
Transparency, Envelope, Label sheet,  Letterhead paper, Tab paper
A3 to A5, B6*1, A6*1, 11" × 17" to 5-1/2" × 8-1/2", 16K, 8K, 
Postcard (A6 (4" × 6" Card))
Sort, Group, O�set Sort, O�set Group, Staple
200 sheets (52 to 90 g/m2)
20 sheets (91 to 220 g/m2, special paper)
3,000 sheets (52 to 90 g/m2, A4*1 or smaller, B5 or larger)
1,500 sheets (52 to 90 g/m2, B4 or larger)
500 sheets (52 to 90 g/m2, A5 or smaller)
20 sheets (91 to 220 g/m2, special paper)
100 sheets (52 to 90 g/m2)
20 sheets (91 to 220 g/m2, special paper)
50 sheets (Thin paper, Plain paper 52 to 90 g/m2)
30 sheets (Thick paper 91 to 120 g/m2)
15 sheets (Coated paper 121 to 209 g/m2)
Supplied from the MFP main body
105 W or less
528 × 641 × 1,023 mm (20-5/8" × 25-1/4" × 40-1/4")
Approx. 36 kg (79-3/8 lb)

Type
Support Paper Type

Support Paper Size

Mode
Staple capacity

Maximum Number of Sheets that 
can be Centrestapled
Maximum Number of Folded Sheets

Stacking  Output Tray 1
capacity
 Output Tray 2

 Output Tray 3
 (Relay Unit top surface)
 Folding output tray

Power Requirements
Max. Power Consumption
Dimensions [W] × [D] × [H]
Weight

Finisher FS-536SD (Optional)

*1  Short edge feed

Finisher
Thin paper / Plain paper (52 to 90 g/m2) , Thick paper (91 to 220 g/m2),  
Transparency, Envelope, Label sheet,  Letterhead paper, Tab paper
Centre Staple: 52 to 90 g/m2

Half-Fold: 52 to 90 g/m2

(more than 91 g/m2 Thick paper can be used only as a cover page)
Tri-Fold: 52 to 90 g/m2

A3 to A5, B6*1, A6*1, 11" × 17" to 5-1/2" × 8-1/2", 16K, 8K, 
Postcard (A6 (4" × 6" Card))
Centre Staple, Half-Fold: SRA3, A3, B4, A4*1, 11" × 17", 8-1/2" × 14", 
8-1/2" × 11"*1, 8K
Tri-Fold: A4*1, 8-1/2" × 11"*1, 16K*1

Sort, Group, O�set Sort, O�set Group, Staple
50 sheets (Thin paper, Plain paper 52 to 90 g/m2)
30 sheets (Thick paper 91 to 120 g/m2)
15 sheets (Coated paper 121 to 209 g/m2)
20 (52 to 90 g/m2) sheets, or 
19 (90 g/m2) sheets + Thick (209 g/m2) 1 sheet
Half-Fold: 5 sheets or Thick (91 to 209 g/m2) 1 sheet,
Tri-Fold: 3 sheets 
200 sheets (52 to 90 g/m2)
20 sheets (91 to 220 g/m2, special paper)
2,000 sheets (52 to 90 g/m2, A4*1 or smaller, B5 or larger)
1,500 sheets (52 to 90 g/m2, B4 or larger)
500 sheets (52 to 90 g/m2, A5 or smaller)
20 sheets (91 to 220 g/m2, special paper)
100 sheets (52 to 90 g/m2)
20 sheets (91 to 220 g/m2, special paper)
1 to 3 sheets: 20 sets
4 to 10 sheets: 10 sets
11 to 20 sheets: 5 sets
Tri-Fold (1 sheet): 30 sets
Tri-Fold (2 to 3 sheets): 10 sets
Supplied from the MFP main body
140 W or less
622 × 692 × 1,031 mm (24-1/2" × 27-1/4" × 40-9/16")
Approx. 60 kg (132-5/16 lb)

* Thời gian in tính từ thời điểm cả công tắc nguồn chính

 và công tắc nguồn phụ được chuyển từ OFF sang ON.

* Thời gian in tính từ thời điểm công tắc nguồn chính đang ở
 vị trí ON và công tắc nguồn phụ được chuyển từ OFF sang ON.

958170929-01- Được in trên Hệ Thống Máy In Công Nghiệp Accurio PRESS.



Công nghệ thân thiện môi trường được sử dụng trong thiết kế hệ thống, mang đến 
mức độ tiêu thụ năng lượng thấp vượt bậc trong phân khúc. Chỉ số TEC của dòng 
máy bizhub 958 đạt giá trị tiêu chuẩn của ENERGY STAR Program Ver 2.0. Mức độ 
tiêu thụ năng lượng trong chế độ ngủ của dòng máy cũng đạt 0.5 W, kết quả làm 
giảm lượng khí thải CO2.

• Xin vui lòng đọc và tuân thủ theo hướng dẫn sử dụng để đảm bảo vận hành thiết bị an toàn. 
• Chỉ vận hành thiết bị khi sử dụng đúng thông số kĩ thuật về nguồn điện và điện áp. 
• Việc lắp đặt dây nối đất không đúng yêu cầu kĩ thuật có thể dẫn đến cháy nổ hoặc chập điện. 
    Xin vui lòng lắp đặt dây nối đất phù hợp (Chỉ áp dụng khu vực Đài Loan và Philippines). 

Yêu cầu sử dụng an toàn

958170929-01- Được in trên Hệ Thống Máy In Công Nghiệp Accurio PRESS.

Từ kế hoạch tư vấn, thiết kế hệ thống, đến vận hành, Konica Minolta cung cấp một giải 
pháp tổng thể giúp tối ưu hóa và kiểm soát chi phí in ấn cho môi trường doanh nghiệp.

http://www.biz.konicaminolta.com/services/ops

Bảo vệ môi trường & hệ sinh thái

• Đạt chứng nhận Energy Star

• Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS

• Tuân thủ tiêu chuẩn WEEE

• Nguyên liệu mực in thân thiện môi trường

• Nhà máy sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO

http://www.biz.konicaminolta.com/bw/958_808_758/index.html
Để biết thêm thông tin về sản phẩm và các giải pháp in ấn cho văn phòng, vui lòng tham khảo trang web hoặc gọi cho chúng tôi theo thông tin liên lạc bên dưới:

Tất cả sản phẩm KONICA MINOLTA đều được thiết kế với mục tiêu thân thiện với môi trường.

Hình dạng, cấu hình và/hoặc những thông số kĩ thuật của sản 
phẩm có thể được thay đổi mà không thông báo. Sản phẩm này 
có thể không được phát hành ở  một vài khu vực.

Bioplastic Recycled
PC/ABS

*1

Fax
Colour

Internet
Fax

Mobile
Support

Biometric
Authentication

*1

IC-Card
Authentication

*1

*1 Tuỳ chọn

Konica Minolta bizhub 958 và bộ hoàn thiện (tuỳ chọn).
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*1 PCR (vật liệu tái chế sau tiêu dùng): tỉ lệ vật liệu tái chế khu vực đô thị được dùng trong nguyên liệu 
tái chế.

* Các giá trị được đo tại hiệu điện thế 220-230 V
* Chỉ số TEC được áp dụng cho The International ENERGY STAR Program Version 2.0

Lượng khí thải CO2 hàng năm: Chỉ số TEC × 52 tuần × hệ số khí thải
(Từ tháng 11, 2011 theo công bố từ Bộ Môi Trường Nhật Bản.)

Biểu đồ thể hiện mức độ tiêu thụ năng lượng đạt tiêu chuẩn của The International 
Energy Star Program

Chức năng phóng to màn hình hiển thị biến chữ và các phím bấm trở nên to rõ, 
dễ sử dụng hơn. Chức năng còn lại giúp chuyển đổi màu của màn hình hiển thị 
trong khi vẫn giữ cùng tỉ lệ tương phản. Giúp cải thiện tầm nhìn và khả năng nhận 
biết hỗ trợ người dùng cao tuổi hoặc người dùng có thị lực yếu.

Phóng to và chuyển đổi màu của màn hình hiển thị

Konica Minolta đã đạt được nhiều bước tiến lớn trong công nghệ xử lí nguyên liệu 
tái chế độc quyền. Tăng sử dụng PC/PET tái chế và tăng tỉ lệ PCR*1 đến tương 
đương 70%. Tỉ lệ nguyên liệu tái chế này chiếm 21% tổng trọng lượng của toàn bộ 
lượng nhựa cấu thành thân máy chính. Tỉ lệ nguyên liệu tái chế sử dụng cho bề mặt 
thân máy cũng được tăng đến tương đương 74%.

Sử dụng vật liệu tái chế

PC/ABS
tái chế

Mức độ tiêu thụ năng lượng thấp vượt bậc trong phân khúc

Các chức năng hỗ trợ tầm nhìn và tăng sự chú ý, nâng cao khả năng vận hành

Công nghệ cải tiến đóng góp làm giảm tác động môi trường
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KONICA MINOLTA, logo và biểu tượng KONICA MINOLTA,  định vị thương 
hiệu “Giving Shape to Ideas", bizhub, INFO-Palette, PageScope, logo 
PageScope, Simitri, Simitri với Biomass, Emperon, i-Option,  Konica Minolta 
Optimised Print Services và những logo tương ứng đã được đăng kí thương 
hiệu  và là thương hiệu của KONICA MINOLTA, INC.
Google, Android, Google Cloud Print đã được đăng kí thương hiệu và là  thương 
hiệu và  của Google Inc. tại Mĩ và các quốc gia khác.
MAC OS, AirPrint và logo AirPrint đã được đăng kí thương hiệu và là thương hiệu 
của Apple Inc. tại Mĩ và các quốc gia khác.
Bluetooth đã được đăng kí thương hiệu và là thương hiệu của Bluetooth SIG, Inc.
Microsoft, Windows và O�ce đã được đăng kí thương hiệu và là thương hiệu 
của Microsoft Corporation tại Mĩ và các quốc gia khác.
Mopria đã được đăng kí thương hiệu và là thương hiệu của Mopria Alliance Inc.
Felica đã được đăng kí thương hiệu và là thương hiệu của Sony Corporation.
NFC đã được đăng kí thương hiệu và là thương hiệu của NFC Forum.
MIFARE đã được đăng kí thương hiệu và là thương hiệu của NXP B.V.
Tất cả các thương hiệu khác và tên sản phẩm đã được đăng kí thương hiệu và là 
thương hiệu của những công ti hoặc tổ chức tương ứng.
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CÔNG TY TNHH KONICA MINOLTA 
BUSINESS SOLUTIONS VIỆT NAM

VĂN PHÒNG HÀ NỘI

Lầu 10, Tòa nhà Vinaconex, 
34 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: +84 (0)24 3776 7023/24
Fax: +84 (0)24 3776 7025

Website

http://www.konicaminolta.vn | or |
http://www.biz.konicaminolta.com

Email

infovn@konicaminolta.vn

VĂN PHÒNG HỒ CHÍ MINH

Phòng 3, Lầu 8, Bitexco Financial Tower, 
2 Hải Triều, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: +84 (0)28 3915 4242
Fax: +84 (0)28 3915 3670


