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SẴN SÀNG CHO CÔNG VIỆC

Với thế hệ mới của Bizhub, Konica Minolta đang thay đổi cách suy nghĩ về cách thức 

các thiết bị đa chức năng làm việc cho doanh nghiệp của bạn. Với ý tưởng là một thiết 

bị độc lập hoặc là một phần của chuỗi máy Bizhub lớn, dòng 306i nhỏ gọn cho phép 

bạn hoàn thành công việc một cách đơn giản, an toàn và thuận tiện.
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ĐƠN GIẢN
BẢO MẬT

THUẬN TIỆN



Dễ sử dụng

Điều khiển bizhub của bạn từ một bảng điều khiển lớn, đa chạm. Với đầy đủ màu 
sắc và hoạt động liền mạch, bạn sẽ cảm thấy quen thuộc ngay từ lần chạm đầu tiên 
nhờ giao diện người dùng trực quan, tương tự như điện thoại thông minh

Phím số cứng tùy chọn

Một bàn phím cứng với số và phím thao tác đơn giản có thể được thêm vào Bizhub của 

bạn dưới dạng một tuỳ chọn, dành cho những ai không thoải mái với thao tác trên 

bảng cảm ứng.

Hỗ trợ trực quan trên màn hình

Nếu bạn gặp vấn đề trong khi vận hành 

Bizhub của mình, chẳng hạn như kẹt giấy 

hoặc cần nạp giấy bổ sung, các chỉ dẫn 

hữu ích trên màn hình sẽ hướng dẫn bạn 

đến nguồn gốc của vấn đề và đưa ra gợi ý 

trực quan về cách giải quyết vấn đề 

nhanh chóng.

Bảng điều khiển cảm ứng 7-inch và giao diện người dùng mới

Information 
area Main area

ĐƠN GIẢN Sẽ khó để mà bị nhầm lẫn trong việc cài đặt. 
Với cùng giao diện người dùng trên tất cả các 
thế hệ máy Bizhub mới, các dòng máy 306i sẽ 
hướng dẫn bạn nhanh chóng qua mọi thao tác 
xử lý.

Giao diện người dùng thế hệ tiếp theo của Konica Minolta được thiết kế để giúp 
bạn hoàn thành các nhiệm vụ giản lược nhất có thể. Các biểu tượng và màu sắc rất 
dễ tiếp nhận và màn hình cảm ứng sẽ hướng dẫn bạn đến điểm đích cuối cùng chỉ 
trong một vài thao tác.

Giản lược các bước để tiếp cận được mục đích

Tiết kiệm thời gian băn khoăn với việc cài đặt mỗi khi bạn Sao chép hoặc Fax bằng 

cách nhập cài đặt mặc định từ màn hìnhkhoăn với chế độ tương ứng. Hoàn thành các 

cài đặt một lần và kết thúc công việc nhanh hơn vào lần tiếp theo.

Tùy chỉnh màn hình cảm ứng 

Lựa chọn từ một loạt các kiểu hiển thị sao cho phù hợp với mục đích của bạn. Nếu bạn 

chỉ cần thực hiện công việc thường ngày, hãy chọn Kiểu cơ bản. Hoặc hãy chọn Phong 

cách cổ điển cho giao diện với các cài đặt phong phú hơn.

Giao diện người dùng phù hợp

Vận hành trực quan giúp cho việc sử 
dụng Bizhub của bạn dễ dàng như việc 
điều khiển chiếc điện thoại thông minh 
của mình. Sử dụng cuộn và quẹt nhẹ để 
di chuyển giống như bạn làm trên máy 
tính bảng hoặc các thiết bị màn hình 
cảm ứng quen thuộc khác.

Khả năng hoạt động như thiết bị di động

Bảng phím số cứng 
là tuỳ chọn 

Kiểu đơn giản Kiểu cổ điển

ĐƠN GIẢN



Qúet virus bằng Bitdefender

Ðảm bảo dữ liệu của bạn an toàn khỏi vi-rút bằng trình quét vi-rút ngay lập tức bằng 

Bitdefender. Chọn giữa quét ngay lập tức hoặc chỉ định quét theo thời gian thông 

thường. Khi một mối đe dọa được phát hiện, nó sẽ tự động bị xóa, bảo vệ Bizhub của 

bạn khỏi thời gian chết và mất mát dữ liệu.

Bảo mật tập trung

Tránh các lỗ hổng nghiêm trọng trong bảo mật của bạn bằng cách kiểm tra menu 

Bảo mật nhanh. Tại đây, bạn sẽ tìm thấy tất cả các mục bảo mật mà chúng tôi 

khuyên bạn nên cài đặt khi máy của bạn được lắp đặt, tất cả cùng ở một nơi.

Thế hệ bảo mật mới nhất

Ði kèm với các tiêu chuẩn bảo mật cao nhất được tích hợp.

Các dịch vụ Bizhub Bảo mật

Với các dịch vụ Bizhub Bảo mật  của chúng tôi, 

chúng tôi điều chỉnh các cài đặt bảo mật theo nhu 

cầu của bạn, để dữ liệu của bạn được bảo vệ hoàn 

toàn. 

Nhận dạng người dùng

Khi chế độ này được kích hoạt, người dùng tự xác nhận mình vào Bizhub bằng cách 

nhập thông tin của mình vào bảng đăng nhập, do đó hãy đảm bảo các thông tin này 

sẽ không rơi vào tay kẻ xấu. Với chức năng này, cài đặt in có thể được thay đổi thông 

qua bảng điều khiển ngay cả sau khi bạn đã gửi lệnh in cho thiết bị.

ID & In

Sử dụng thẻ ID để truy cập vào Bizhub của 

bạn, cho phép sử dụng nhanh chóng, 

không gây phiền mà vẫn duy trì bảo mật 

văn phòng của bạn.

Thẻ ID xác thực

In trực tiếp từ thiết bị di động thông 

qua Wi-Fi với ứng dụng Konica 

Minolta Mobile Print. Bỏ qua các bước 

phụ để đưa tài liệu của bạn đến máy in 

và chỉ cần chạm vào thiết bị hỗ trợ 

NFC (Giao tiếp trường gần) trên bàn 

phím ở bên phải bảng điều khiển để 

kết nối hoặc kết nối qua Bluetooth *

Chạm để kết nối với thiết bị Android hoặc IOS

Bây giờ bạn có thể sử dụng giao thức mạng HTTP/2 mới hơn với Bizhub của mình, 

cho phép cải thiện kết nối với Internet và đám mây. Với HTTP/2, các yêu cầu phức hợp 

và phản hồi có thể được xử lý thông qua một kết nối TPS duy nhất và mã hóa bắt buộc 

của tất cả các giao tiếp giúp cho nó an toàn hơn nhiều khi hoạt động trên Web. 

Đi kèm với các tiêu chuẩn bảo mật cao nhất được tích hợp. 

Giữ kết nối mạng O�ce an toàn với chế độ bảo mật được cải tiến 

Với mô-đun LAN không dây mới, giờ đây bạn có thể đặt các chế độ bảo mật từ thiết bị 
chính. Mô-đun Realtek RTL8812 cho phép lọc địa chỉ MAC, các chức năng bảo mật 

cho bất kỳ kết nối nào và cập nhật mật khẩu tự động, do đó bạn có thể di chuyển dữ 

liệu xung quanh văn phòng của mình mà không lo ngại về nguy cơ mất dữ liệu hoặc 

các mối đe dọa bên ngoài.

Quét virus là một tuỳ chọn

Chỉ có sẵn ở giao diện Kiểu cổ điển

Xác thực qua thẻ ID là một tuỳ chọnIn dữ liệu In dữ liệu

In dữ liệu
Scan dữ liệu

Scan dữ liệu

BẢO MẬT Việc bảo mật sẽ không làm giảm tốc độ làm 
việc của bạn. Từ quét virus đến xác thực 
người dùng sẽ đảm bảo dữ liệu của bạn an 
toàn với một loạt các tính năng bảo mật.

•Mật khẩu quản trị viên

•Các quy tắc đặt mật khẩu

•Cài đặt kết nối web

•Cài đặt hiển thị cảnh báo bảo mật

•Cài đặt kết nối USB

*Kết nối thiết bị tùy chọn I / F kit FK-613 được yêu cầu. Bluetooth LE (năng lượng thấp) cần thiết cho thiết 

bị iOS. Môi trường mạng không dây LAN được yêu cầu. Konica Minolta Mobile Print có sẵn và miễn phí từ 

App Store cho các thiết bị iOS, cửa hàng ứng dụng Google cho các thiết bị Android và cửa hàng Microsoft 

cho Windows 10 Mobile.



Scan

Supported file
formats

email

SMB

FTP

USB

SSD (HDD)

USB Memory

Server

Box

Client PC

Client PC

PDF

PPTX

Compact
PDF

TIFF

Compact
XPS

XPS

JPG

Quét tài liệu trực tiếp sang định dạng PPTX để cho phép bạn mở và chỉnh sửa tài liệu 

trong Office PowerPoint (Office 2007 trở lên).

Chuyển đổi các tài liệu được quét thành các tệp PowerPoint có thể chỉnh sửa

Bây giờ bạn có thể quét sang Compact PDF, một định dạng nén giúp tiết kiệm dung 

lượng đáng kể so với các tệp PDF thông thường, đồng thời cải thiện chất lượng hình 

ảnh. Hơn nữa, nhờ CPU tốc độ cao, thời gian xử lý cũng được giảm xuống.

Tương thích với Compact PDF

Với CPU lõi tứ và 4GB bộ nhớ theo ý sử dụng của bạn, dòng 306i đã sẵn sàng để 

cung cấp hiệu suất cao trong một thời hạn ngắn. Và nếu điều đó không đủ, hãy 

thêm vào gói SSD tốc độ cao để truy xuất dữ liệu kịp thời bất cứ lúc nào.

Scan up to 55 pages per minute in both colour and black and white with the 

newly-improved high-speed automatic document feeder. Load up to 130 sheets at 

one time and scan in high-quality colour to a variety of document formats.

Phần cứng hiệu suất cao cho môi trường làm việc không căng thẳng

Thế hệ mới của bizhub áp dụng lưu trữ SSD (ổ đĩa trạng thái rắn), cho phép bạn truy 
cập dữ liệu nhanh hơn và ít rủi ro hơn, vì lưu trữ SSD ít bị lỗi hơn so với công nghệ 
ổ cứng HDD cũ.
SSD là một tuỳ chọn

SSD tốc độ cao

Loại bỏ sự phức tạp của việc chuyển tập tin giữa các thiết bị bằng cách truy cập trực 

tiếp bizhub của bạn từ nhiều loại thiết bị di động. Hãy tìm cho mình một lựa chọn di 

động phù hợp với phong cách làm việc cá nhân của bạn bằng cách chạm để in từ ứng 

dụng in trong nhà của chúng tôi, truy cập từ xa qua Google Cloud Print hoặc bao gồm 

nhiều loại máy in hơn với ứng dụng Mopria.

In và quét từ các thiết bị di động của bạn

In và quét không dây từ các thiết bị di động của bạn bằng cách tải 

xuống ứng dụng của chúng tôi. Sử dụng bluetooth hoặc NFC để 

xác thực thiết bị của bạn, sau đó gửi lệnh in và nhận dữ liệu quét 

qua Wi-Fi*.
*Kết nối thiết bị tùy chọn I/F kit FK-613 được yêu cầu. Bluetooth LE (năng lượng 

thấp) được yêu cầu cho thiết bị IOS. Môi trường mạng LAN không dây được yêu 

cầu. Konica Minolta Mobile Print có sẵn miễn phí từ App Store cho các thiết bị iOS, 

cửa hàng chơi trò chơi Goggle cho các thiết bị Android và cửa hàng Microsoft cho 

Windows 10 Mobile. 

Konica Minolta Mobile Print

Gửi và nhận dữ liệu đến bizhub của bạn thông qua ứng dụng 

Mopria trên Andoid. Liên minh Mopria chứng nhận các máy in và 

MFP từ nhiều thương hiệu cho việc sử dụng thông qua ứng dụng 

của họ, giúp dễ dàng in và quét từ các thiết bị di động của bạn, 

ngay cả khi đây có thể là chiếc máy Konica Minolta đầu tiên tham 

gia mạng không gian làm việc của bạn.

Chứng nhận Mopria

In từ mọi nơi, bất kể hệ điều hành hoặc thiết bị có Google Cloud 

Print. Tất cả bạn cần là một kết nối internet, tài khoản Google và 

Thiết lập Google Cloud Print là cần thiết.

In từ mạng đám mây Google

Khay nạp giấy tự động tốc độ cao

Quét tài liệu trực tiếp vào định dạng bạn cần để tiết kiệm thời gian thay đổi định dạng 

tệp sau này.

Quét thành đa dạng các định dạng khác nhau

Khi khối lượng lớn giấy được quét bằng bộ 

nạp tài liệu tự động, tài liệu đôi khi bị quét 

không đồng đều, khiến bản sao in hoặc bản 

kỹ thuật số bị khó đọc. Với tính năng chỉnh 

sửa điện tử tự động của Konica Minolta, các 

tài liệu được sửa bằng điện tử sau khi quét, 

đảm bảo tất cả các bản sao và bản quét của 

bạn đều tốt như bản gốc.

Chỉnh sửa điện tử cho hình ảnh được quét

THUẬN TIỆN Một loạt các chức năng in, quét và sao chép 
đảm bảo rằng nhu cầu của bạn được đáp ứng 
nhanh chóng và không mang lại phiền phức. 
Hoàn thành công việc vào lúc bạn muốn, theo 
định dạng bạn muốn



06

1 4

5

3

7 8

2

6

5

436

7

28 1

4321

2
1 21

2 trong 1 4 trong 1

4 3 2 1
21

43

Scan the front Scan the back
Both sides of the card

to be output on one

1 2 1

2

1-Mặt 2-Mặt

1 21

2

2-Mặt 1-Mặt

2-Mặt 2-Mặt

1

2

1

2

CCC C

Tăng tốc độ làm việc của bạn

Hiển thị trang web trên bảng 
điều khiển và in chúng thông 
qua �le PDF. Chỉ định các phần 
của trang và nhận bản in chính 
xác những thứ bạn cần, chẳng 
hạn như những bản đồ hay các 
thông tin đã được chọn lọc

Sử dụng trình duyệt web

Nhiều tính năng in và copy 

Một tính năng tiện lợi giúp kết hợp nhiều trang in thành một tay sách

In sách đóng ghim lồng

Các tài liệu nhỏ hoặc có hình dạng lạ như là thẻ ID nhân viên hay các loại giấy phép, có 

thể in kết hợp mặt trước và mặt sau trong một tờ

Sao chép ID

In tài liệu nhiều trang lên 1 tờ. Kết hợp 2 hay 4 trang thành 1

In ghép N trang (2 trong 1 hoặc 4 trong 1)

Chế độ in Đảo trở cho phép in hai mặt, giúp bạn tiết kiệm giấy

In hoặc sao chép 2 mặt

Với công nghệ IWS (Internal Web Service) của Konica Minolta, giờ đây bạn có thể 
tùy chỉnh hoàn toàn bảng điều khiển của Bizhub để phù hợp với nhu cầu của bạn. 
Kết hợp với máy chủ web, trình duyệt web và trình thông dịch theo tập lệnh, IWS 
có thể được sử dụng để triển khai các giao diện người dùng đơn giản hoặc các ứng 
dụng kiểu widget 

Tùy chỉnh máy Bizhub của bạn thông qua IWS

MarketPlace hiện đã được cài đặt sẵn 

và sẵn sàng sử dụng khi được thiết 

lập. Hỗ trợ duyệt để tìm kiếm các ứng 

dụng nhằm nâng cao và cá nhân hóa 

các chức năng cho máy Bizhub của 

bạn giống với cách bạn sử dụng các 

thiết bị thông minh 

Thêm chức năng cho Bizhub với Marketplace

Máy Bizhub đi kèm với driver in tiêu chuẩn như  
PCL/PS, cho phép truyền chất lượng hình ảnh cao 
truyền dữ liệu tốt độ cao khi in. Driver in được trang bị 
chức năng tự động sửa lỗi chuyển màu khi in văn bản, 
vì vậy mọi bản in đều mang lại thành phẩm đẹp mắt

Driver In hỗ trợ hình ảnh chất lượng cao

Kết nối USB và truy cập các �le trên màn hình cảm ứng. Chọn �le để in hoặc scan tài 
liệu trực tiếp trên thiết bị. 
Hỗ trợ các định dạng �le: TIFF, PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Compact XPS, PPTX

In và scan trực tiếp thông qua USB

Sự thân thiện với môi trường và sự bền vững là tiêu chí hàng đầu đối với Konica 
Minolta. Các loại mực của chúng tôi không chứa titan-dioxide và chì ở nhiệt độ 
thấp để giảm mức tiêu thụ năng lượng. 

Thân thiện với môi trường

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ

TIỆN LỢI
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Các chức năng thành phẩm

Biểu đồ các tuỳ chọn

Duplex Sheet insertion

Bàn phím 10 số
KP-101

Bộ bánh xe
DK-708

BẢNG ĐIỀU KHIỂN
WT-517

Bộ cấp dữ liệu
OC-512 *1
Nắp máy

 

XÁC THỰC BẰNG 
SINH TRẮC HỌC
AU-102

XÁC THỰC BẰNG 
THẺ ID 
AU-201S

Chân máy
DK-706

Chân máy
DK-707

Bộ cấp giấy
PF-509

ĐƠN VỊ BỘ NHỚ
MỞ RỘNG
EM-907

QUÉT VIRUS
LK-116

DF-633 *2 
*2 Lựa chọn tiêu chuẩn cho bizhub 306i.*1 Không áp dụng cho bizhub 306i.

BỘ USB I/F
EK-613

BỘ GẮN FAX
MK-757

HOẶC

BỘ KẾT NỐI MẠNG 
KHÔNG DÂY  
UK-221

HOẶC

FK-513
BỘ FAX    



Lên đến 100 tờ, A6-A3, khổ giấy tùy chọn, 64-157 gsm 

[220-240 V, 50/60 Hz] thấp hơn 1522W (thân máy) 

MFP

Dung lượng bộ nhớ 4GB

Chuẩn giao tiếp 10-BASE-T/100-BASE-TX/1,000-BASE-T Ethernet, USB 1.1, 

Máy in đa chức năng A3 đơn sắc với tốc độ 30/26  trang/phút. Bộ điều khiển in Emperon™ tiêu chuẩn 
hỗ trợ PCL 6, PCL 5, PostScript 3, PDF 1.7, XPS, và OOXML. 
Dung lượng cấp giấy 250 tờ + 100 tờ (khay tay). Hỗ trợ giấy kích thước A6 tới A3 và 64 – 157 gsm. 
Bộ nhớ 4 GB và card mạng tiêu chuẩn Gigabit. MÁY IN ĐƠN SẮC ĐA CHỨC NĂNG PHÂN KHÚC TẦM TRUNG-CAO CẤP

bizhub 306i/266i

Giao thức mạng TCP/IP (IPv4/IPv6), NetBEUI, SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP

Bộ nạp bản gốc tự động* Lên đến 130 bản gốc, A5-A3, 35-128 gsm
*306i: tiêu chuẩn, 266i: tùy chọn

Kích thước giấy hỗ trợ A6-A3, khổ giấy tùy chọn 
Định lượng giấy hỗ trợ 64-157 gsm 

Dung lượng cấp giấy Tiêu chuẩn: 350 tờ, tối đa : 1,350 tờ
Khay 1
Khay 2 đến 5 PF-509 (tùy chọn) 
Khay tay
In/Copy 2 mặt tự động A5-A3, 64-90 gsm

Điện năng tiêu thụ

Dung lượng ổ cứng (Tùy chọn) 256 GB SSD

USB 2.0, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (Tuỳ chọn)

PostScript 3 (3016) Emulation, 
PCL 6 (XL Version 3.0) Emulation, PCL 5e/c Emulation, XPS

600 (tương đương) x 600 dpi
Thông số kĩ thuật - in

Độ phân giải in
Ngôn ngữ mô tả trang

Hệ điều hành hỗ trợ Windows 7 (32/64), Windows 8.1 (32/64),  
Windows 10 (32/64), Windows Server 2008 (32/64),  
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012,  
Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, 
Macintosh OS X 10.9 hoặc mới hơn, Linux, Unix, Citrix

Font chữ máy in 80 PCL, 137 PostScript 3 Emulation

In từ thiết bị di động

Kích thước máy 306i: [W x D x H] 627 x 622 x 579.6 mm (24.7 x 24.5 x 22.8 inch) *1

266i: [W x D x H] 627 x 615 x 458 mm (24.7 x 24.2 x 18.0 inch) *2

Trọng lượng hệ thống *3 306i: xấp xỉ 37.5 kg(82.7 lb)

*¹  Không bao gồm khay dưới
*2  Không bao gồm ADF và khay dưới   
*3  Đã bao gồm hộp mực

Simitri® HD Polymerized Toner 

Thông số kỹ thuật - Copy
Nguyên lý hoạt động Laser tĩnh điện, bộ phận chuyển hình ảnh trung gian
Công nghệ mực in 

Tốc độ Copy/In A4 306i: Lên đến 30 trang/phút, 266i: lên đến 26 trang/phút 

5.0 giây hoặc thấp hơnThời gian copy bản đầu tiên
Thời gian khởi động 13 giây hoặc thấp hơn
Độ phân giải copy 600 x 600 dpi

Độ sâu hình ảnh 256 mức độ chuyển tầng thứ
Số lượng bản copy tối đa 1-9,999

Kích thước bản gốc A5-A3

25-400% trong 0.1% bước, thu phóng tự độngĐộ thu phóng hình ảnh

250 tờ, A6-A3, khổ giấy tùy chọn, 64-157 gsm
Lên đến 4×250 tờ, B5-A3, 64-90 gsm

Thông số kỹ thuật - Tổng quát

04
/2
01
9-
01

– Tất cả thông số kĩ thuật được tham chiếu trên giấy kích thước A4, định lượng 80 gsm.
– Thông số kĩ thuật và các chức năng được liệt kê có thể thay đổi tùy thuộc hệ điều hành, các ứng dụng đi kèm, 

giao thức mạng cũng như cấu hình mạng và cấu hình hệ thống
– Hình ảnh mô tả thiết bị và các bộ phận có thể đính kèm các bộ phận tùy chọn
– Thông số kĩ thuật và cấu hình hệ thống có giá trị tại thời điểm phát hành tài liệu này 

và có thể thay đổi mà không thông báo 
– Tất cả các thương hiệu đã được đăng kí thương hiệu và là thương hiệu của các tổ chức tương ứng

266i: xấp xỉ 32 kg(70.5 lb)

Fax 
Thông số kĩ thuật  - Fax (Tùy chọn)

Super G3

Chế độ truyền dẫn Analog fax, Internet fax, Colour Internet fax, IP address fax

Độ phân giải fax Tối đa: 600 x 600 dpi (siêu mịn)
Chế độ nén MH, MR, MMR, JBIG

Tốc độ bộ thu phát Lên đến 33.6 Kbps
Số lượng địa chỉ nhận 2,100 (cá nhân + nhóm)

UK-221 Wireless LAN

Công nghệ thẻ ID đa dạng
Nhận diện cấu trúc mạch máu dưới vân tay

AU-201S ID card authentication 

AU-102 Biometric authentication 

Bộ kit hỗ trợ kết nối mạng không dây , hỗ trợ chế độ Điểm truy cập

Thành phần cấu hình và các bộ tùy chọn

DK-708 Caster table Được sử dụng để lắp đặt máy trên sàn nhà với 4x PF-509

DK-706 Copier desk Cung cấp không gian lưu trữ giấy và các vật liệu 
khác với 1x PF-509

DK-707 Copier desk Cung cấp không gian lưu trữ giấy và các vật liệu 
khác với 2x PF-509  

MK-757 Fax mount kit Mount kit for FK-513

256GB SSD

LK-116 Antivirus Bitdefender Antivirus cung cấp chức năng scan dữ liệu ra vào 
trong thời gian thực

Bộ nạp bản gốc tự động dự trữ, khả năng chứa 130 bản gốc

Nơi để thiết bị xác thựcWT-517 Working table 

Super G3 faxFK-513 Fax board 

DF-633 Document feeder

OC-512 Original cover Dạng nắp đậy thay cho ADF 

Bộ kit hỗ trợ USB, Bluetooth LEEK-613 USB I/F kit 

EM-907 Expanded memory unit

KP-101 10-Key pad Bàn phím 10 số

Thông số kĩ thuật - Scan
Tốc độ scan *4 với DF-633
(Tùy chọn)
Độ phân giải scan Tối đa: 600 x 600 dpi

Các chế độ scan

Quét bản gốc 1 mặt: 30 ipm (600 dpi), 55 ipm (300 dpi)
Quét bản gốc 2 mặt: 15 ipm (600 dpi), 22 ipm (300 dpi)

Định dạng tập tin TIFF, PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Compact XPS, OOXML (pptx)

Số lượng địa chỉ nhận 2,100 (cá nhân + nhóm), hỗ trợ LDAP, DA 
*4  Khi copy A4 hoặc Letter (8-1/2 x 11)
*5  Tuỳ chọn

Scan-to-email (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); 
Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; TWAIN 
scan, Scan to FTP, Scan to WebDAV, Scan to BOX (SSD) *5, Scan to 
WSD (Web Service), Scan to DPWS (Device Profile for Web Service), 
Scan to Scan Server, Scan to USB memory,Network TWAIN scan *5  

AirPrint (iOS), Mopria (Android), Konica Minolta Print Service
(Android), Konica Minolta Mobile Print (iOS, Android, Windows
10 Mobile), Google Cloud Print; WiFi trực tiếp  

Regional Headquarters
Konica Minolta Business Solutions Asia Pte Ltd.
30 Pasir Panjang Road, #06-32
Mapletree Business City
Singapore 117440
Tel:  +65 6361 2800
Fax: +65 6361 2888
Email: enquiry@konicaminolta.sg
www.konicaminolta.asia/business

PRESENCE IN THE REGION 
BANGLADESH . BHUTAN . BRUNEI . CAMBODIA . INDONESIA . LAOS . MALAYSIA . MAURITIUS .MYANMAR . PHILIPPINES . SINGAPORE . SRI LANKA . THAILAND . VIETNAM

About Konica Minolta Business Solutions Asia
Konica Minolta Business Solutions Asia is a leader in print and enterprise content management focusing on optimisation, productivity and information sharing via 
its broad range of office and production printing solutions and services. Backed by strong service standards and proficient support staff, Konica Minolta has won 
numerous awards and recognition, including placement in the Leaders Quadrant on the Gartner 2014 Magic Quadrant for Managed Print Services (MPS) and Managed 
Content Services (MCS). Konica Minolta, Inc. has also been named to the Dow Jones Sustainability World Index for six years in a row. For more information, please 
visit: http://www.konicaminolta.sg/business/.

Our organisation is certified according to ISO27001, ISO9001, ISO14001 and ISO13485 standards.

BRANCH OFFICE - HANOI:
05 Nguyen Ngoc Vu, Cau Giay Dist., Hanoi
Tel: +84 (0)24 3822 3888
        +84 (0)24 3776 7023
http://www.konicaminolta.com/vn-vi/
Email: info.bvn@konicaminolta.com

HEAD OFFICE - HO CHI MINH:
Unit 3, 8th Floor, Bitexco Financial Tower
2 Hai Trieu Str., Dist. 1, Ho Chi Minh
Tel: +84 (0)28 3915 4242
http://www.konicaminolta.com/vn-vi/
Email: info.bvn@konicaminolta.com

KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS VIETNAM CO., LTD.


