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Những chức năng đặc biệt như ID Copy, thiết lập in 1 mặt / in 2 mặt giờ đây được gán lên những phím chức năng riêng biệt.
Người dùng có thể sử dụng các chức năng này chỉ với 1 thao tác chạm, không cần truy cập vào trong nhiều mục cài đặt khác nhau.

Phím chức năng đặc biệt

Khả năng vận hành đơn giản để tối ưu hiệu quả công việc

Mở rộng các chức năng cơ bản,
hỗ trợ đa dạng các yêu cầu công việc

Một tính năng in mở rộng giúp sắp xếp nhiều trang riêng lẻ trong 1 tệp tin thành 1 
quyển sách dạng đóng ghim lồng.

* Yêu cầu bộ chọn thêm Auto Duplex Unit AD-509.

Tệp tin chứa nhiều trang có thể được in trên 1 tờ giấy. Trong chế độ 2in1, 2 trang 
được in trên 1 tờ giấy. Trong chế độ 4in1, 4 trang được in trên 1 tờ giấy.

Tính năng mở rộng 1 Đa dạng các tính năng copy và in

Thời gian khởi động và copy nhanh.

*1 WUT (Thời gian khởi động)

*2 FCOT (Thời gian copy bản đầu
 tiên)

:

:

Khoảng thời gian từ khi bật công tắc nguồn đến khi có thể bắt đầu 
thao tác copy.
Khoảng thời gian từ khi nhấn nút Start đến khi kết thúc quá trình 
copy bản đầu tiên.

Màn hình hiển thị 5 dòng hỗ trợ khả năng vận hành tốt hơn. Các thông báo hướng 
dẫn sử dụng các biểu tượng và hình ảnh hỗ trợ việc nhận biết thông tin dễ dàng. 
Khi một lỗi xảy ra, hướng dẫn với các hình ảnh đồ họa sẽ hiển thị trên màn hình.
Chức năng này giúp người dùng mất ít thời gian hơn so với việc dùng sổ tay hướng 
dẫn sử dụng.

Màn hình LCD tích hợp đèn nềnNăng suất cao
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Đa dạng các phương thức copy/in 2 mặt đáp ứng nhiều mục đích khác nhau.
- 1 mặt 2 mặt*1 : Tự động tạo ra bản sao 2 mặt từ các bản gốc 1 mặt.
- 2 mặt 1 mặt*2 : Tạo ra bản sao 1 mặt (2 tờ) từ bản gốc 2 mặt.
- 2 mặt 2 mặt*3 : Tự động tạo ra bản sao 2 mặt từ bản gốc 2 mặt. 

*1 Yêu cầu bộ chọn thêm Auto Duplex Unit AD-509.
*2 Yêu cầu bộ chọn thêm Reverse Automatic Document Feeder DF-625.
*3 Yêu cầu bộ chọn thêm Auto Duplex Unit AD-509 và Reverse Automatic Document Feeder DF-625.

Hỗ trợ in từ nền tảng Linux.
<Hệ điều hành Linux được hỗ trợ>
Red Hat Enterprise Linux 5 (CUPS Ver1.2.4) ×86
Red Hat Enterprise Linux 5 (CUPS Ver1.2.4) AMD64/Intel64
SUSE Linux Enterprise Desktop 11(CUPS Ver1.1.23) ×86
SUSE Linux Enterprise Desktop 11(CUPS Ver1.1.23) AMD64/ Intel64

Booklet print (In sách kiểu đóng ghim lồng)

N-up print (2in1, 4in1)

Duplex copy (Copy & in 2 mặt)

Hỗ trợ nền tảng Linux
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2 mặt 1 mặt
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Phím chức năng ID Copy

Phím chức năng In 1 mặt / In 2 mặt tự động
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Tốc độ

WUT*1

FCOT*2

22 trang/phút

15 giây

6.5 giây

20 trang/phút

2in1 4in1



Công nghệ mực độc quyền của Konica Minolta - hạt mực được polyme hóa giúp 
tối ưu chất lượng hình ảnh. Hạt mực chỉ cần được sấy ở nhiệt độ thấp giúp giảm 
điện năng tiêu thụ và lượng khí thải CO², và tiết kiệm tổng chi phí vận hành hệ 
thống. Lượng khí thải CO² trong suốt quá trình máy vận hành giảm đáng kể khi so 
sánh với hạt mực bột thông thường.

Công nghệ mực in Simitri với thành phần sinh học -
có nguồn gốc từ thực vật

So sánh mức độ thải khí CO² trong suốt quá trình máy vận hành 
giữa hạt mực Simitri và hạt mực bột thông thường.

Bất kì loại bản gốc có kích thước nhỏ nào như thẻ nhân viên, danh thiếp hoặc giấy 
phép lái xe - mặt trước và mặt sau của loại bản gốc này có thể được in ra trên 1 mặt 
của bản sao. Bản gốc có thể quét lên đến kích thước A5*1. Nhấn phím chức năng 
ID Copy trên bảng điều khiển để sử dụng tính năng đặc biệt này.

*1 Có thể đặt nhiều bản gốc lên mặt kính cùng một lúc (đảm bảo trong khoảng kích thước A5).

ID copy

Quét mặt trước Quét mặt sau
Sắp xếp lại trên 

1 mặt của bản sao

Tính năng mở rộng 2 Tạo ra bản sao 1 mặt từ thông tin trên 2 mặt của bản gốc có kích thước nhỏ

Tính năng mở rộng 3 Đa dạng các tính năng Scan màu

Với công nghệ độc quyền từ Konica Minolta - cơ chế tái sử dụng hạt mực đảm bảo 
tận dụng tối đa lượng mực cấp vào và không còn mực thải.

Kiểm soát chi phí và các tác động đến môi trường luôn là những ưu tiên hàng đầu

Với bộ chọn thêm Auto Duplex Unit AD-509, người dùng có thể tạo ra bản in hoặc 
bản sao 2 mặt giúp giảm số lượng giấy sử dụng.

Cơ chế tái sử dụng hạt mựcIn và Scan 2 mặt

1

2

1

2

* Bản gốc có thể quét: lên đến kích thước A5

Bất kì tài liệu bản gốc 2 mặt đều có thể được scan 2 mặt tự động với bộ chọn thêm 
Reverse Automatic Document Feeder DF-625.

Cleaning

Reused toner

Fresh toner

Developing
unit

Paper

Drum

Transferred to paper

Hạt mực Simitri

Hạt mực bột

khoảng 30%

Đen trắng Tông xám Màu

150dpi

300dpi

600dpi

46 trang/phút

46 trang/phút

23 trang/phút

38 trang/phút

16 trang/phút

-

20 trang/phút

8 trang/phút

-

Tốc độ Scan (1mặt/1 phút)

Client PC

Client PC

Server

USB memory

Scan E-mail

SMB

USB

FTP

Định dạng tệp tin 
được hỗ trợ

tif

TIFF

pdf

PDF

JPEG

Scan màu

Các tài liệu bản gốc đầy màu sắc ban đầu có thể được số hóa trở thành các tệp tin 
mà vẫn giữ được màu sắc. Chức năng Scan màu với tốc độ 20 trang/phút 
(150dpi)*1, giúp tăng tốc công việc của bạn. Định dạng tệp tin được hỗ trợ bao 
gồm TIFF, PDF, và JPEG.

*1 Tốc độ khi được trang bị bộ chọn thêm Reverse Automatic Document feeder DF-625.

* Khi được trang bị bộ chọn thêm Reverse Automatic Document feeder DF-625.

Hỗ trợ đa dạng các phương thức Scan

Tệp tin sau khi Scan có thể được lưu trực tiếp vào bộ lưu trữ USB, hoặc được gửi 
đến những điểm đến khác như E-mail*1, SMB*1 hoặc FTP*1. Định dạng tệp tin được 
hỗ trợ bao gồm TIFF, PDF và JPEG.

*1 Yêu cầu bộ chọn thêm Network Interface Card NC-504 hoặc PCL controller với NIC IC-209 và Panel 
MK-749.



Yêu cầu sử dụng an toàn

9251-3232-01

Bảo vệ môi trường & hệ sinh thái

http://www.biz.konicaminolta.com/bw/226_206/index.html
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