
MB-508
Khay đa năng

Loại Tích hợp trực tiếp vào trong thân máy
Bộ xử lí trung tâm Intel Core i5 4570S 2.9GHz (Main unit speci�cation) 
Dung lượng bộ nhớ hệ thống 10GB (Standard of the main unit) 4GB (Standard of the main unit) 

+4GB (IC-605A), +4GB (UK-104) +8GB (IC-605B), +4GB (UK-104)
tối đa. 18GB tối đa. 16GB

Ổ cứng 1TB x3 (+500GB với UK-103) 1TB x3 (+500GB với UK-103)
Giao tiếp kết nối 10/100/1000 Base-T
Yêu cầu nguồn điện Được cung cấp từ đơn vị chính
Độ phân giải 600x600dpi, 1,200x1,200dpi
Ngôn ngữ mô tả trang Adobe PostScript3 (CPSI3020), PDF direct print (PDF ver. 1.7),

APPE (Ver. 4.6) (UK-104 and UK-218 are required),
PDF/VT (Ver. 2.0) (UK-104 and UK-218 are required), 
TIFF direct print (TIFF Ver. 6 compliance), PPML (ver. 2.2), 
PCL-5c compatible, PCL XL (PCL6 Ver. 3) compatible

Giao thức in TCP/IP, NetBEUI, IPP, WSD, SMB, Bonjour
Hệ điều hành được hổ trợ Windows 7 / 8.1 /10

Windows Server 2008 / 2008R2 / 2012 / 2012R2 / 2016
Mac OS 10.9-10.13

Hệ thống Linux
Main fonts Adobe 136 fonts, PCL 80 fonts
Driver PS Plug-in, PPD
Độ phân giải scanner  200 / 300 / 400 / 600 dpi
Định dạng tệp tin PDF, TIFF, JPEG, XPS, Encrypted PDF, PDF/A-1a,1b 
Tùy chọn  UK-218 (APPE kit), UK-104 (Extension memory, HDD)

Thông số kỹ thuật
Hệ thống

* 1 Không thể cài đặt WT-511 khi bạn kết nối PF-602m và PF-707m.
* 2 Chọn một trong số OC-509 hoặc DF-706. Tuy nhiên, nó không dành cho C3080P vì nó không có máy quét và chức năng DF.
* 3 MK-740: Bộ giá đỡ Banner, MK-740m: Cũng cố giá đỡ Banner.

Thông số kỹ thuật - Máy in & Bộ điều khiển

Kích thước
Image Controller  IC-605

Image Controller  IC-314 Ver.2.1 (Creo)

MK-744C
Đèn báo 
trạng thái 
hệ thống

PF-602m
Đơn vị nạp giấy

MK-740/740m
Bộ giá đỡ giấy đầu vào
Được kết nối với MB-506 HT-504

Bộ khử ẩm

MK-740/740mMB-506

WT-511
Bàn làm việc*1

PF-707m
Đơn vị chứa giấy in lớn

HT-506
Bộ khử ẩm

FA-502
Đơn vị dẫn 
giấy trung gian

HT-511
Đơn vị khử ẩm

AU-201
Bộ xác thực 
người dùng *1

MK-740
Bộ giá đỡ giáy 
banner vào

MK-746
Bộ định vị cấp giấy bao thư

LU-202m
Đơn vị nạp giấy sức chưa lớn

LU-202XL(m)
Đơn vị nạp giấy sức chưa lớn

HT-503
Đơn vị khử ẩm

EF-103
Đơn vị sấy bao thư chuyên dụng

HT-511
Bổ sấy chống ẩm

AU-201
Đơn vị xác thực bằng thẻ

Tùy chọn máy in
FD-503
Đơn vị gấp

VI-509
Bộ giao tiếp kết nối

Bộ điều khiển

IC-313 Ver.2
Image
Controller

UK-218
Đơn vị nâng cấp
APPE

UK-104
Bộ nâng cấp dung 
lượng bộ nhớ và ổ cứng

IC-605
Image
Controller

IC-417 Ver.2
Bộ điều khiển in 
xử lí hình ảnh 
KTS

IC-314 Ver.2
Image
Controller

SD-506
Đơn vị thành phẩm sách ghim lồng

SD-513
Đơn vị thành phẩm
 sách ghim lồng

TU-503
Đơn vị cắt

FD-504
Đơn vị định hình gáy sách

CR-101
Đơn vị cấn

LS-506
Đợn vị chưa giấy đầu ra 
dung lượng lớn

PB-503
Đơn vị thành phẩm sách bìa keo

OT-510
     Khay chưa giấy đầu tra diện tích lớn 

RU-510
Đơn vị dẫn giấy

Bộ vào lò xo Đục lỗ tự động

MK-737
Bộ giá đỡ

LC-501
Xe nâng tay

GP-502
Bộ đóng vòng 
tự động

GP-501
Bộ bấm lỗ 
đa năng

FS-612
Bộ thành phẩm sách đóng ghim lồng

FS-532
Đơn vị thành phẩm

SD-510
Đơn vị thành 
phẩm sách ghim 
lồng dạng tích 
hợp

PK-522
Bấm lỗ

PI-502
Post Inserter

MK-732
Đường dẫn 
giấy bộ 
chèn bìa

MK-740
Bộ giá đỡ 
banner

FS-531
Bộ thành phẩm sách khâu chỉ 

PK-512/513
Bấm lỗ

MK-740/740m
Bộ giá đỡ 
banner *3

MK-740/740m
Bộ giá đỡ 
banner *3

PI-502
Bộ chèn bìa

MK-732
Đường dẫn 
giấy bộ 
chèn bìa

DF-706
Bộ scan kép
Bộ nạp tài liệu *2

OC-509
Nắp máy gốc *2

RU-518
Đơn vị dẫn 
giấy HM-103

Bộ cấp ẩm

OT-511
Đơn vị chứa giấy

MK-740
Bộ giá đỡ giấy banner

EF-103
Đơn vị sấy bao thư 
chuyên dụng

IQ-501
Đơn vị tối ưu hóa màu sắc
/hình ảnh tự động
VI-511
Bộ giao tiếp kết nối 

PK-512/513
Bấm lỗMK-740

Bộ giá đỡ 
banner

PI-502
Bộ chèn bìa

MK-732
Đường dẫn 
giấy bộ 
chèn bìa

AccurioPress C3080/C3070 Thông số kỹ thuật chung

AccurioPress C3080 (P) AccurioPress C3070

*1 MB-506, PF-602m, PF-707m, LU-202m and LU-202XLm là các tùy chọn.
*2 PF-602m và PF-707m không khả dụng khi MB-506 được cài đặt.
*3 Đối với khổ giấy A4 hoặc nhỏ hơn 8 1 / 2x11, nó lên tới 216 gsm
*4 Không bao gồm bảng điều khiển, khay đầu ra, bảng làm việc.
*5 Bao gồm cả ống phía sau.
*6 Chiều cao đến đỉnh của nắp ban đầu không bao gồm bảng điều khiển.

Loại Giao diện đồ họa
Nguyên lí hoạt động Công nghệ in laser tĩnh điện 4 trống quang cảm ứng
Độ phân giải Scan  600 dpi x 600 dpi

In 1,200 (Tương đương 3,600 dpi) x 1,200 dpi
Độ sâu hình ảnh 8-bit / 256 Mức độ chuyển tầng thứ
Bộ xử lí trung tâm Intel Core i5 4570S 2.9 GHz
Dung lượng bộ nhớ hệ thống 10 GB (C3080P: 4 GB)
Bộ nhớ mở rộng Bộ nhớ hệ thống có thể mở rộng lên đến 18GB với IC-605 hoặc UK-104.
Ổ cứng  1 TB x 3
Sản phẩm chính Tờ rời, sách, vật liệu cứng
Kích thước giấy A3 hoặc 11” x 17”
Vùng in tối đa 323 mm × 480 mm
Kích thước giấy Khay tiêu chuẩn       SRA3, A3, B4, A4, B5, 13x19, 11x17, 8 1/2x14, 8 1/2x11, 5 1/2X8 1/2S
(S: cấp giấy cạnh ngắn       ) Tab paper (A4, 8 1/2 x 11)

Tối đa. 330.2 mm x 487 mm, Tối thiểu. 140 mm x 182 mm
Khay tay Tối đa. 330.2 mm x 487 mm, Tối thiểu. 100 mm x 148 mm
 (tùy chọn)

Kích thước chừa lề Tối đa 4 mm hoặc ít hơn cho lề trên, Tối đa 4.5 mm Hoặc ít hơn cho lề dưới,
Lề trái/phải: tối đa 3mm hoặc ít hơn

Thời gian khởi động 390 giây hoặc ít hơn
Thời gian tờ in đầu In màu 6.5 giây hoặc thấp hơn 6.9 sec. or less

Trắng và đen 4.2 giây hoặc thấp hơn 4.2 sec. or less
Tốc độ in A4 81 / 81 ppm 71 / 81 ppm
(Colour / B&W) A3 45 / 45 ppm 39 / 45 ppm
Sao chép phóng đại Đã chỉnh sữa Inch : x 1.000, x 2.000, x 1.545, x 1.294, x 1.214, x 0.785, x 0.772, 

x0.647, x 0.500
Mét : x 1.000, x 2.000, x 1.414, x 1.189, x 0.840, x 0.707, x 0.500

Phóng đại x 0.250 to x 4.000 (Each 0.001 step)
Dung lượng khay Cơ bản khay 1 (500 tờ)
 (80 gsm) khay 2 (1,000 tờ)

Tùy chọn MB-506 (Multi-bypass, 250 tờ)*1*2

PF-602m (3,000 tờ x 2)*1

PF-707m (1,390 tờ x 2, 1,850 tờ x 1)*1

LU-202m / LU-202XLm (2,500 tờ)*1

Định lượng giấy Cơ bản 62 gsm cho tới 256 gsm *3 (Nhỏ hơn A4: 62 gsm cho tới 216 gsm)
Tùy chọn PF-602m / LU-202m / LU-202XLm: 62 gsm cho tới 300 gsm

MB-506 / PF-707m: 62gsm cho tới 350gsm 
Số lượng bản sao liên tục Lên đến 9,999 tờ
Yêu cầu nguồn điện Mét: AC220 to 240V, 21A, 50/60 Hz

Inch: AC208 to 240V, 22A, 60 Hz
Năng lượng tiêu thụ Mét: Tối đa. 4,700W hoặc thấp hơn ( chỉ bao gồm thân máy chính)

Inch: Tối đa. 4,900W hoặc thấp hơn (chỉ bao gồm thân máy chính)
Kích thước [W] x [D] x [H]   800 mm*4 x 903 mm*5 x 1,076 mm*6

31-1/2"*4 x 35-1/2"*5 x 42-1/4"*6 (Main body + Original Cover OC-509)
Trọng lượng Xấp xỉ 316 kg / 697 lb (chỉ bao gồm thân máy chính) 

AccurioPress C3080/C3070 Bộ điều khiển máy in
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AccurioPress C3080/C3070 AccurioPress C3080P

Loại Loại máy chủ 
Bộ xử lí trung tâm Intel Core i5 4570 2.9GHz 
Dung lượng bộ nhớ hệ thống 4GB 
Ổ cứng 1TB 
Giao tiếp kết nối 10/100/1000 Base-T
Yêu cầu nguồn điện Max. 350W
Độ phân giải 600x600dpi, 1,200x1,200dpi
Ngôn ngữ mô tả trang Adobe PostScript3 (CPSI 3020), PDF Ver.1.7, APPE (Ver. 4.4),

FreeForm (Ver. 2.1), PPML (Ver. 2.2), PDF/VT (Ver. 2.0),
CreoVPS, PCL (5, 6) emulation

Giao thức in TCP/IP, SMB, LPR, Bonjour, SNMP, IPP, FTP
Hệ điều hành được hổ trợ Windows 7 / 8.1 /10

Windows Server 2008 / 2008R2 / 2012 / 2012R2 / 2016
Mac OS 10.9-10.13

Hệ thống Windows 10
Main fonts 138 fonts
Driver PostScript 3
Độ phân giải scanner  200 / 300 / 400 / 600 dpi
Định dạng tệp tin PDF, TIFF, JPEG
Tùy chọn  Fiery Impose-Compose, ES2000/EFI Color Pro�ler Suite,

GA Package Premium Edition, Job Master

Image Controller  IC-313 Ver.2.1 (Fiery)

Loại Embedded type 
Bộ xử lí trung tâm Intel G4400, 3.3 GHz 
Dung lượng bộ nhớ hệ thống 4GB 
Ổ cứng 500GB 
Giao tiếp kết nối 10/100/1000 Base-T
Yêu cầu nguồn điện Max. 150W
Độ phân giải 600x600dpi, 1,200x1,200dpi
Ngôn ngữ mô tả trang Adobe PostScript3 (CPSI 3020), PDF Ver.1.7, FreeForm (Ver. 2.1), 

PCL (5, 6) emulation
Giao thức in TCP/IP, SMB, LPR, Bonjour, SNMP, IPP, FTP
Hệ điều hành được hổ trợ Windows 7 / 8.1 /10

Windows Server 2008 / 2008R2 / 2012 / 2012R2 / 2016
Mac OS 10.9-10.13

Hệ thống Linux
Main fonts 138 fonts
Driver PostScript 3
Độ phân giải scanner  200 / 300 / 400 / 600 dpi
Định dạng tệp tin PDF, TIFF, JPEG
Tùy chọn Fiery Impose-Compose, Hot Folder, Auto Trapping, 

ES2000/EFI Color Pro�ler Suite, Embedded Productivity Package,
Job Master

Loại Loại máy chủ
Bộ xử lí trung tâm Intel Core i7-4790S 3.2 GHz 
Dung lượng bộ nhớ hệ thống 12GB (7GB: System Memory, 5GB: Image Memory) 
Ổ cứng 1TB x3 (1TB System Disk, 1TB x2 Image Disks) 
Giao tiếp kết nối 10/100/1000 Base-T
Yêu cầu nguồn điện Tối đa. 500W
Độ phân giải  600x600dpi, 1,200x1,200dpi
Ngôn ngữ mô tả trang Adobe PostScript3 (CPSI3020), PDF1.7, APPE (Ver. 3.4),

PDF/VT (Ver. 2.0), JPEG, TIFF6.0, VPS, PPML 2.2, PPML/VDX, XPS,
IPDS (Trans Pack is required)

Giao thức in  TCP/IP, SMB, LPR, Bonjour
Hệ điều hành được hổ trợ Windows 7 / 8.1 /10

Windows Server 2008 / 2008R2 / 2012 / 2012R2 / 2016
Mac OS 10.9-10.13

Hệ thống Windows 10
Main fonts 207 fonts
Driver PostScript 3
Độ phân giải scanner  200 / 300 / 400 / 600 dpi
Định dạng tệp tin PDF, TIFF, JPEG
Tùy chọn  Fast Pack, Action Pack, Match Pack, Preps Pack, Trans Pack

Image Controller  IC-417 Ver.2.1 (Fiery)



Kích thước giấy  SRA3, A3, B4, A4, B5, A5, 13x19, 12x18, 11x17, 9x11, 8 1/2x14, 8 1/2x11
  Tab paper (A4, 8 1/2x11)
  Tối đa 330.2 mm x 487.7 mm, Tối thiểu 100 mm x 140 mm*1

Loại giấy   Plain, Fine, Colour,  Giấy Coated, Bao thư*2

Định lượng giấy    62 gsm đến 350 gsm
Dung lượng cấp giấy    Khay trên/ khay giữa    Khay trên và khay giữa 1,390 mỗi tờ
tối đa (80 gsm)       Khay dưới cùng 1,850 tờ
    Tổng 4,630 tờ
Yêu cầu nguồn điện  Inch : 120VAC,  Mét : 230VAC
Kích thước [Rộng] x [Sâu] x [Cao]  996 mm x 772 mm x 1,038 mm / 39.21" x 30.39" x 40.87"
Trọng lượng   203 kg / 447.4 lb

PF-707m  Paper Feeder Unit - Đơn vị cấp giấy dung lượng lớn

*1 Đối với giấy có chiều rộng nhỏ hơn 140 mm, sử dụng hướng dẫn kích thước nhỏ.
*2 Chỉ có khay trên hỗ trợ phong bì.

PF-602m  Paper Feeder Unit - Đơn vị cấp giấy dung lượng lớn
Kích thước giấy  SRA3, A3, B4, A4, B5, A5, 13×19, 12×18, 11×17, 9×11, 8 1/2×14, 8 1/2×11 
  Tab paper (A4, 8 1/2x11)
  Khay (trên): Tối đa 330 mm x 487 mm, Tối thiểu 100 mm x 182 mm 
  Khay (dưới): Tối đa 330 mm x 487 mm, Tối thiểu 100 mm x 148 mm 
Loại giấy   Plain, Fine, Giấy tráng phủ
Định lượng giấy         Khay trên 62 gsm đến 256 gsm
 Khay dưới 62 gsm đến 300 gsm
Dung lượng cấp giấy tối đa (80 gsm) 6,000 tờ (3,000 tờ x2)
Yêu cầu nguồn điện  Được hỗ trợ từ bộ phận chính
Điện năng tiêu thụ tối đa DC: 90W hay thấp hơn, AC: 100W hay thấp hơn
Kích thước [Rộng] x [Sâu] x [Cao]  947 mm x 750 mm x 1,045 mm / 37.28" x 29.53" x 41.14"
Trọng lượng   Xấp x 171 kg / 374.8 lb

Kích thước giấy  Tối đa 330mm x 487mm (~1,300mm với MK-740),Tối thiểu 100mm x 148mm
Định lượng giấy         148 mm đến 487.7 mm 62 gsm đến 300 gsm
 487.8 mm đến 1,300 mm 128 gsm đến 256 gsm
Khay cấp giấy  250 tờ (80 gsm)
Yêu cầu nguồn điện  Được hỗ trợ từ PFU
Điện năng tiêu thụ tối đa Tối đa 200W hay thấp hơn
Kích thước [Rộng] x [Sâu] x [Cao]  296 mm x 636 mm x 787 mm / 19.09" x 25.03" x 30.98"(Kích thước tối đa của toàn bộ đơn vị)
Trọng lượng   Xấp xỉ 31.5 kg / 69.4 lb

MB-508  Multi-bypass Tray- Khay tay cấp giấy   

*1Giới hạn loại giấy cho định lượng 300gms là loại specific.  *2 Độ cao chồng giấy tối đa 275 mm

Kích thước giấy  SRA3, A3, B4, A4, B5, 13x19, 12x18, 11x17, 9x11, 8 1/2x14, 8 1/2x11
  Tab paper (A4, 8 1/2x11)
  Tối thiểu 210 mm x 182 mm*1

  Tối đa LU-202m: 330 mm x 487.7 mm
  Tối đa LU-202XL: 330 mm x 750 mm
  Tối đa LU-202XLm: 330 mm x 762 mm
Loại giấy   Plain, Fine, Giấy coated
Định lượng giấy  62 gsm đến 300 gsm
Khay cấp giấy (80 gsm)  2,500 tờ*2

Yêu cầu nguồn điện  Được hỗ trợ từ bộ phận chính.
Điện năng tiêu thụ tối đa Tối đa 40W hay thấp hơn (Không bao gồm HT-503)
Kích thước                                              710 mm x 639 mm x 477 mm / 27.95" x 25.16" x 18.78"
[Rộng] x [Sâu] x [Cao]  1,012 mm x 639 mm x 477 mm / 39.84" x 25.16" x 18.78"
Trọng lượng  Xấp xỉ 42 kg / 92.59 lb
  Xấp xỉ 60 kg / 132.28 lb

LU-202m/LU-202XL(m) Large Capacity Unit- Đơn vị chứa giấy dung lượng lớn

LU-202m
LU-202XL(m)
LU-202m
LU-202XL(m)

MK-740/MK-740m  Banner Kit - Bộ giá đỡ giấy banner 
Đơn vị tương thích           Hệ thống cấp giấy MB-506, MB-508
           Hệ thống ra giấy MK-740: OT-502/OT-510/OT-511/FS-612/FS531/FS-532
  MK-740m: OT-510/FS-532
Kích thước giấy  Tối đa 330 mm ×1,300mm   Chiều rộng tối thiểu 100mm
Định lượng giấy  128 đến 256 gsm
Loại giấy   Plain, Fine, Giấy coated
Dung lượng cấp giấy (80 gsm) (A4 Giấy Plain) MK-740: 4,200 tờ, MK-740m: 3,000 tờ 
  (Banner ~762 mm) MK-740: 300 tờ, MK-740m: 1,000 tờ
  (Banner 763 mm~) MK-740: 100 tờ, MK-740m: 100 tờ

* Khi muốn kết nối với đơn vị cấp giấy sau PF-707m thì phải kết nối với đơn vị FA-502. 

Đơn vị tương thích  PF-707m 
Loại giấy  Tối đa 330.2 mm x 487.7 mm, Tối thiểu 139.7mm x 139.7 mm
Định lượng giấy  52 gsm đến 350 gsm / 14 lb đến 93 lb
Loại giấy  Plain, Fine, Colour Specific, Coated, Tab paper 
Yêu cầu nguồn điện  Được hỗ trợ từ đơn vị cấp giấy (PF-707m).
Điện năng tiêu thụ tối đa  Tối đa 96 W hay thấp hơn 
Kích thước [Rộng] x [Sâu] x [Cao]   200 mm x 690 mm x 235 mm / 7.87" x 27.17" x 9.25"
Trọng lượng Đơn vị khay tay Xấp xỉ 8 kg / 17.64 lb
 Đơn vị dẫn truyền Xấp xỉ1 kg / 2.2 lb

FA-502  Feed Adjuster - Điều chỉnh cấp giấy

* Khi chiều dài giấy nhỏ hơn 139,7 mm, các bộ phận hỗ trợ cấp giấy phải được kết nối.

Định lượng bao thư 70 gsm đến 100 gsm 
Kích thước Chiều dài giấy theo hướng quét chính 100 mm đến 245 mm*1 
bao thư Chiều dài giấy theo hướng quét phụ 148 mm đến 375 mm  
Yêu cầu nguồn điện Được hỗ trợ từ bộ phận chính
Điện năng tiêu thụ tối đa 2,430 W hay thấp hơn 
Kích thước [Rộng] x [Sâu] x [Cao] 200 mm x 690 mm x 235 mm / 7.87" x 27.17" x 9.25"
Trọng lượng  Xấp xỉ 18.8 kg / 41.45 lb

EF-103  Envelope Fuser Unit - Đơn vị sấy bao thư

Dual Scan Document Feeder  DF-706
Loại giấy Chế độ thông thường  Chế độ in 1 mặt: 35 gsm đến 210 gsm
  Chế độ in 2 mặt: 50 gsm đến 128 gsm
 Chế độ hỗn hợp Khi kết hợp in 1 mặt và 2 mặt: 50 gsm to 128 gsm
Kích thước giấy  A3, B4, A4, B5, A5, B6S, 11x17, 8 1/2x11
Khay chứa giấy  300 tờ (80 gsm)
Tốc độ chạy (A4)          Đối với copy (600dpi) In màu: 1 mặt 75 ppm / 2 mặt 150 ppm (A4 ngang)
  In trắng đen: 1 mặt 80 ppm / 2 mặt 160 tờ/phút (A4 ngang)
 Đối với scan (300dpi) In màu/Trắng đen: 1 mặt 120 ppm / 2 mặt 240 tờ/phút (A4 ngang) 
Yêu cầu nguồn điện  Được hỗ trợ từ máy.
Kích thước [Rộng] x [Sâu] x [Cao]  618 mm x 575 mm x 180 mm / 24.31" x 22.63" x 7.06"
Trọng lượng  Xấp xỉ 15.1 kg / 33.31 lb

IQ-501 Intelligent Quality Optimizer - Đơn vị tối ưu hóa màu sắc/ vị trí hình ảnh tự động.
Tùy chọn bắt buộc  Image Processing Board VI-511
Kích thước giấy  Tối đa 311 mm x 488 mm, Tối thiểu 95 mm x 139 mm 
Định lượng giấy   62 đến 350 gsm
Chiều rộng giấy   Tối đa 350 mm
Yêu cầu nguồn điện  100 đến 240 VAC, 50/60 Hz
Điện năng tiêu thụ tối đa Tối đa 700W (Bao gồm tùy chọn kết nối)
Kích thước [Rộng] x [Sâu] x [Cao]  663 mm × 696 mm × 1,020 mm / 26.10" × 27.40" × 40.16"
Trọng lượng  Xấp xỉ 184 kg / 405.65 lb

* Sử dụng khi mở chế độ Humidifier ( cấp ẩm), Bao thư, Coated, Pre-printed, Chèn trang trắng, 
Dập chìm nổi với định lượng trên 135 gsm, nếu dưới 135gsm thì không sử dụng dập chìm nổi được.

RU-518  Relay Unit - Đơn vị dẫn giấy trung gian   
Tùy chọn hỗ trợ  Humidifier HM-103 ( chế độ cấp ẩm làm phẳng giấy)
Kích thước giấy  Tối đa 330.2 mm x 487.7 mm, Tối thiểu 95 mm x 133 mm
  Tối đa 1,300 mm (Khay dẫn/khay phụ)
Định lượng giấy  62 gsm đến 350 gsm
Yêu cầu nguồn điện  Được hỗ trợ từ bộ phận chính
Điện năng tiêu thụ tối đa Tối đa 700W
Kích thước [Rộng] x [Sâu] x [Cao]  410 mm × 787.2 mm × 1,135 mm / 16-1/4" × 30.99" × 44.69"
Trọng lượng  Xấp xỉ 80 kg / 176.37 lb

FD-503  Multi Folding Unit - Đơn vị gấp 

*1 Chiều rộng bao gồm khay chính ( trạng thái đóng khay): 667 mm
    Chiều rộng bao gồm khay chính ( trạng thái mở khay): 784 mm

Khoảng cách 2 lỗ  Hệ mét: 80 mm (2 lỗ / 4 lỗ)
  Hệ in: 70 mm (2 lỗ), 108 mm (3 lỗ)
Kiểu gấp  Gấp giữa, Gấp 3 trong, Gấp 3 ngoài
  Gấp đôi song song, Gấp chữ Z, Gấp hình cổng
Kích thước giấy          Chế độ bấm lỗ  2 lỗ: SRA3, A3, B4, A4, B5, 12x18, 11x17, 8 1/2x14, 8 1/2x11
  3/4 holes: SRA3, A3, B4, A4, B5, 12x18, 11x17, 8 1/2x11
          Chế độ gấp                 Tối đa 305 mm x 458 mm, Tối thiểu 210 mm x 279 mm
          Chế độ chèn bìa Tối đa 331 mm x 483 mm, Tối thiểu 182 mm x 139 mm
          Chế độ dẫn giấy Tối đa 330 mm x 483 mm, Tối thiểu182 mm x 148 mm
Định lượng giấy          Chế độ bấm lỗ  62 gsm đến 216 gsm
          Chế độ gấp  Gấp giữa / Gấp 3 trong / Gấp 3 ngoài/ Gấp chữ Z: 62 gsm đến 130 gsm
  Gấp đôi song song /  Gấp hình cổng: 62 gsm đến 91 gsm
          Chế độ chèn bìa   62 gsm đến 300 gsm
          Chế độ dẫn giấy 62 gsm đến 350 gsm
          Chế độ khay phụ  62 gsm đến 350 gsm
Yêu cầu nguồn điện  100VAC đến 240VAC, 5VDC (Được hỗ trợ từ bộ phận chính)
Điện năng tiêu thụ tối đa Tối đa . 180W
Kích thước [Rộng] x [Sâu] x [Cao] 400 mm*1 x 723 mm x 1,231 mm / 15-3/4" x 28-1/2" x 48-1/2"
Trọng lượng  Xấp xỉ 130 kg / 285-1/2 lb

LS-506  Large Capacity Stacker  LS-506 - Đơn vị chứa giấy đầu ra dung lượng lớn
Tùy chọn hỗ trợ  Stacker Hand Cart LC-501
Kích thước giấy            Chế độ khay chính Tối đa 331 mm x 488 mm, Tối thiểu 210 mm x 148 mm
            Chế độ khay phụ Tối đa 330 mm x 488 mm, Tối thiểu mm x 139 mm 
Định lượng giấy            Chế độ khay chính 62 gsm đến 350 gsm
            Chế độ khay phụ 62 gsm đến 350 gsm
Dung lượng cấp giấy            Stacker tray mode Tối đa 5,000 tờ
(80 gsm)            Chế độ khay phụ  200 tờ ( Gấp chữ Z: 20 tờ, Gấp giữa: 40 tờ)
Yêu cầu nguồn điện  100VAC đến 240VAC, 5VDC (Chỉ 5VDC được hỗ trợ từ bộ phận chính)
Điện năng tiêu thụ tối đa Tối đa 150W hay thấp hơn
Kích thước [Rộng] x [Sâu] x [Cao]  785 mm x 723 mm x 1,020 mm / 31" x 28-1/2" x 40-1/8"
Trọng lượng  Xấp xỉ 110 kg / 242-1/2 lb

PB-503  Perfect Binder - Đơn vị thành phẩm sách bìa keo.
Kích thước           Ruột Tối đa  307 mm × 221 mm, Tối thiểu 139 mm × 210 mm
           Bìa Tối đa  307 mm × 472 mm, Tối thiểu139 mm × 279 mm
Định lượng giấy            Ruột 64 gsm đến 105 gsm
           Bìa 81 gsm đến 216 gsm
Độ dày sách (80 gsm)  Tối đa xấp xỉ 300 tờ (Độ dày thấp hơn 30 mm) / 
  Tối thiểu xấp xỉ 10 tờ
Thời gian khởi động  Xấp xỉ 20 phút.
Yêu cầu nguồn điện   100 đến 240 VAC, 50/60 Hz
Điện năng tiêu thụ tối đa Tối đa 1,000 W hay thấp hơn, 100VAC 50/60Hz 
  5VDC (được hỗ trợ từ bộ phận chính)
Kích thước [Rộng] x [Sâu] x [Cao]  1,360 mm x 775 mm x 1,223 mm / 53-1/2" x 30-1/2" x 48-1/4"
Trọng lượng  Xấp xỉ 270 kg / 595-1/4 lb

PI-502  Post Inserter - Bộ chèn bìa
Tùy chọn bắt buộc  Mount Kit MK-732
Kích thước          Khay trên A4, B5, A5, 9x11, 8 1/2x11
          Khay dưới SRA3, A3, B4, A4, B5, A5, 12x18, 11x17, 8 1/2x14, 8 1/2x11
Dung lượng cấp giấy (80 gsm)  Tối đa 200 tờ
Yêu cầu nguồn điện  Đượ hỗ trợ từ đơn vị thành phẩm FS-532/FS-531/FS-612
Kích thước [Rộng] x [Sâu] x [Cao]  540 mm × 620 mm × 220 mm / 21-1/4" × 24-1/2" × 8-3/4"
Trọng lượng  Xấp xỉ 11.7 kg / 25.79 lb

Thông số kĩ thuật Kích thước và định lượng giấy tương thích của các tùy chọn thì tùy thuộc vào thông số kĩ thuật của máy in

*1 Kích thước thành phẩm sau khi cắt tương thích với kích thước bìa đĩa CD (120 × 120 mm).
*2 Số tờ in tối thiểu được yêu cầu
*3 Với 10 quyển sách khổ A3 hoặc A4 định lượng 80 gsm và có kích thước vùng cắt 2 mm.
*4 Các đường cấn, đường gấp có thể không chính xác đối với định lượng giấy thấp hợn gsm 
*5 Với chức năng nhận diện thùng giấy thải đầy

Chức năng: Đơn vị thành phẩm đóng sách ghim lồng

Saddle-stitching Mode

 Đóng ghim
           4 điểm *2

Các chế độ
tề cạnh bụng sách

Chế độ gấp 
 Kích thước giấy

 Định lượng giấy

 Số lượng tờ
            xếp chồng

Chế độ dẫn giấy/
Chế độ khay phụ

Dung lượng chứa giấy đầu ra
 Khay phụ*5

 Khay chứa
           sách*5

            Khay chứa
           tờ gấp 3*5

Các đơn vị bổ trợ có thể lắp đặt
Nguồn điện

Điện năng tiêu thụ tối đa
Kích thước (Rộng × Sâu × Cao)

Định lượng

Kích thước giấy

Định lượng giấy
Độ dày sách tối đa
(Các loại giấy
thông dụng)

Vị trí đóng ghim
Kiểu đóng ghim
Kích thước giấy 
tương thích
Vị trí đóng ghim

Các chế độ sử dụng
song song
Kích thước giấy

Định lượng giấy
Độ dày sách
có thể cắt
Kích thước vùng cắt

Điểm cắt
Dung tích
thùng chứa giấy thải

Gấp giữa

Gấp 3
Gấp giữa
Gấp 3
Cấn + Gấp 3*4

Gấp giữa

Gấp 3
Cấn + Gấp 3
Kích thước giấy

Định lượng giấy

Tờ rơi
Tờ gấp 3, tờ gấp giữa
Chế độ đóng sách 
ghim lồng

Chế độ gấp giữa nhiều tờ
Chế độ gấp 3 nhiều tờ

Chuyên dụng: cấn, gấp, đóng ghim, tề 3 cạnh
 
SRA3, A3, B4, A4 ngang, B5 ngang, chiều rộng của giấy,
Kích thước giấy khác (Tối đa: 330 × 487 mm, 
Tối thiểu*1: 120 × 257 mm)
62 đến 300gsm
62 đến 64 gsm: 50 tờ,  65 đến 81gsm: 35 tờ,
82 đến 91 gsm: 30 tờ, 92 đến 130 gsm: 20 tờ,
131 đến 161 gsm: 15 tờ, 162 đến 209 gsm: 10 tờ,
210 đến 244 gsm: 5 tờ, 245 đến 300 gsm: 3 tờ
Khoảng cách 2 ghim (54 đến 185.5 mm) 
Đóng ghim tích hợp
A3, 11 × 17

Khoảng cách 2 ghim là 1/4 chiều dài của chiều main scan và chỉ có thể
được điều chỉnh trong khoảng ±10 mm
Chế độ cấn (1 đường giữa), cắt, định hình gáy sách

SRA3, A3, B4, A4 ngang, B5 ngang, chiều rộng của giấy,
Kích thước giấy khác (Tối đa: 330 × 487 mm,
Tối thiểu*1: 120 × 257 mm)
62 to 300 gsm
50 tờ (80 gsm)  × 2 = 100 tờ

2 to 40 mm
(Chiều dài sách nhỏ hơn 120mm không được hỗ trợ) 
Tề bụng cạnh sách
2,500 tờ (giấy thông dụng)*3  *Với chức năng nhận diện giấy thải đầy

SRA3, A3, B4, A4 ngang, B5 ngang, chiều rộng của giấy,
Kích thước giấy khác (Tối đa: 331 × 488 mm,
Tối thiểu*1: 120 × 257 mm)
A4 ngang
62 đến 300 gsm
62 đến 91 gsm
80 đến 216 gsm
62 đến 81 gsm: 5 tờ, 82 đến 130 gsm: 3 tờ,
131 đến 300 gsm: 2 tờ
62 đến 81 gsm: 5 tờ, 82 to 91 gsm: 3 tờ
80 đến 216 gsm: 1 tờ
SRA3, A3, B4, A4, B5. A5, index paper, kích thước giấy khác
(Tối đa: 330 × 487 mm, Tối thiểu: 100 × 140 mm), Bưu thiếp
62 đến 350 gsm

200 tờ (for 80 gsm tờ)
20 tờ
Sách đóng ghim 2 đến 10 tờ: 30 bộ,
Sách đóng ghim 11 đến 25 tờ: 18bộ,
Sách đóng ghim 26 đến 50 tờ:  10 bộ
30 bộ
1 tờ gấp: 40 bộ, 2 tờ gấp: 20 bộ,
3 tờ gấp: 13 bộ, 4 tờ gấp: 10 bộ,
5 tờ gấp: 8 bộ
FD-504, CR-101, TU-503
Nguồn điện riêng lẽ: ADC100V
(Vài nguồn điện được cấp từ thân máy chính) 
350W hoặc thấp hơn
1,241 × 1,431 × 1,020 mm
*Chiều rộng không bao gồm khay chứ sách (238 mm).
Xấp xỉ 337 kg

SD-513  Saddle-stitching Unit  - Đơn vị thành phẩm sách ghim lồng chuyên dụng 

SD-506  Saddle Stitcher - Đơn vị thành phẩm sách ghim lồng 

*1 Giấy có định lượng 49 gsm hoặc thấp hơn sẽ không được hỗ trợ

Kích thước giấy Chế độ đóng sách/    SRA3, A3, B4, A4S, 12x18, 11x17, 8 1/2x14, 8 1/2x11S
(S: cấp giấy cạnh ngắn Chế độ tề cạnh bụng   Tối đa 324 mm × 463 mm, Tối thiểu 182 mm × 257 mm 
 Chế độ gấp  Gấp giữa: SAR3, A3, B4, A4S, B5S, 12x18, 11x17, 8 1/2x14, 8 1/2x11
  Tối đa 324 mm × 463 mm, Tối thiểu 182 mm × 257 mm
  Gấp 3 trong: A4S, 8 1/2x11S
 Dẫn giấy (khay phụ)  Tối đa 330 mm x 483 mm, Tối thiểu 100 mm x 148 mm
Định lượng giấy      Chế độ đóng sách / tề sách: 62 gsm đến 244 gsm
  Gấp giữa: 62 gsm đến 244 gsm
  Gấp 3 trong: 62 gsm  đến 91 gsm
  Chế độ dẫn giấy (Khây phụ): 62 gsm  đến 300 gsm*1

Đô dày sách đóng ghim     Tối đa: 50 tờ (62 gsm to 81 gsm)
Độ dày sách chế độ tề cạnh bụng 50 tờ (80 gsm)
Chức năng gấp   Gấp giữa, gấp 3 trong
Dung lượng đầu ra chứa tờ gấp Gấp giữa: 30 bộ
  Gấp 3 trong: 20 bộ
Nguồn năng lượng    Cung cấp từ đơn vị chính
Điện năng tiêu thụ tối đa  100VAC đến 240VAC, 5VDC (chỉ nguồn 5VDC được cấp từ thân máy chính)
Kích thước [W] x [D] x [H]  Khi đóng khay chứa giấy đầu ra:
  1,170 mm x 775 mm x 1,020 mm / 46" x 30-1/2" x 40-1/4"
Định lượng  280 kg / 617-1/4 lb

*1 Chỉ chế độ Không sắp xếp  *2 Không bao gồm khay chính

Định lượng giấy 

Kích thước giấy 

Dung lượng chứa giấy 
(Khay chính, 80 gsm)

Dung lượng chứa giấy (khay phụ, 80 gsm)
Chế độ bấm ghim
(Vị trí bấm ghim)
Nguồn năng lượng
Điện năng tiêu thụ tối đa
Kích thước [W] x [D] x [H]

Định lượng

Chế độ không sắp xếp, chia bộ/chia nhóm, Chế độ khay phụ

Chế độ bấm ghim
Chế độ không sắp xếp, chia nhóm/chia bộ

Chế độ bấm ghim
Chế độ khay phụ
Chế độ không sắp xếp, chia nhóm/chia bộ

Chế độ bấm ghim

Bấm ghim góc
Bấm 2 ghim

62 gsm đến 350 gsm
62 gsm đến 209 gsm
Tối đa 320 mm x 458 mm, Tối thiểu 182 mm x 148 mm, 128 mm x 148 mm*1

Tối đa 314 mm x 458 mm, Tối thiểu 182 mm x 148 mm
Tối đa 330 mm x 487 mm, Tối thiểu 100 mm x 148 mm
Tối đa 3,000 tờ (A4, B5, 8 1/2x11, 16K, 7 1/4x10 1/2)
•2 đến 9 tờ: 100 bộ ( Hướng FD: 417 mm hoặc thấp hơn) / 50bộ
•10 đến 20 tờ: 50 bộ     •21 đến 30 tờ: 30 bộ
•31 đến 40 tờ: 25 bộ     •41 đến 50 tờ: 20 bộ
Tối đa 100 tờ
Theo chiều ngang/dọc tùy thuộc kích thước giấy
Vị trí giữa 162 mm
24/5VDC (được cấp từ thân máy chính)
80W hoặc thấp hơn
424 mm*2 x 656 mm x 990 mm / 16.69"*2 x 25.83" x 39"
Chiều rộng bao gồm khay chính (trạng thái đóng khay): 674.5 mm / 26.56"
Chiều rộng bao gồm khay chính (trạng thái mở khay): 790.5 mm / 31.12"
60 kg / 132-1/4 lb

FS-531 Finisher - Đơn vị thành phẩm đa năng

FS-612  Finisher - Đơn vị thành phẩm đa năng

*1 Chỉ chế độ không sắp xếp *2 Không bao gồm khay chính

Định lượng giấy
 

Kích thước giấy 

Dung lượng 
chứa giấy 
(Khay chính, 80 gsm)

Dung lượng 
chứa giấy 
(Khay chứa sách, 80 gsm)
Dung lượng chứa giấy (khay phụ, 80 gsm)
Nguồn năng lượng
Điện năng tiêu thụ tối đa
Kích thước [W] x [D] x [H]

Định lượng

Chế độ không sắp xếp, chia bộ/ 
chia nhóm, chế độ khay phụ
Chế độ đóng ghim,
Đóng ghim lồng, Gấp đôi, Gấp 3 
Chế độ không sắp xếp, chia bộ/ chia nhóm 

Chế độ bấm ghim
Đóng ghim lồng,
Chế độ gấp đôi
Chế độ gấp 3
Chế độ khay phụ
Chế độ không sắp xếp, chia bộ/ chia nhóm 

Chế độ bấm ghim

Chế độ đóng ghim lồng
Chế độ gấp đôi
Chế độ gấp 3

62 gsm đến 350 gsm

62 gsm đến 105 gsm

Tối đa 320 mm x 458 mm, Tối thiểu 182 mm x 148 mm, 128 mm x 148 mm*1

Tối đa 314 mm x 458 mm, Tối thiểu 182 mm x 148 mm
Tối đa 320 mm x 458 mm, Tối thiểu 210 mm x 279 mm

A4S, 8 1/2x11S
Tối đa 330 mm x 487 mm, Tối thiểu 100 mm x 148 mm
Tối đa 2,500 tờ (A4, B5, 8 1/2x11, 16K, 7 1/4x10 1/2, 9x11)
•2 đến 9 tờ: 100 bộ (Hướng FD: 417 hoặc thấp hơn) / 50bộ (Other)
•10 đến 20 tờ: 50 bộ     •21 đến 30 tờ: 30 bộ
•31 đến 40 tờ: 25 bộ     •41 đến 50 tờ: 20 bộ
5 tờ: 15 bộ (Hướng: 299 mm hoặc thấp hơn) / 20 bộ (Other)
3 tờ: 25 sets (Hướng: 299 mm hoặc thấp hơn) / 33 bộ (Other)
50 bộ
Tối đa 100 tờ
24/5VDC (Được cấp từ thân máy chính)
80W hoặc thấp hơn
424 mm*2 x 656 mm x 990 mm / 16.69"*2 x 25.83" x 39"
Chiều rộng bao gồm khay chính (trạng thái đóng khay): 674.5 mm / 26.56"
Chiều rộng bao gồm khay chính (trạng thái mở khay): 790.5 mm / 31.12"
65 kg / 143-1/4 lb

(S: Cấp giấy 
cạnh ngắn     )

Định lượng giấy  Chế độ bấm ghim: 62 gsm đến 300 gsm
  Straight / Shift mode: 62 gsm đến 350 gsm
Kích thước giấy Chế độ bấm ghim Tối đa 330 mm x 488 mm, Tối thiểu 203 mm x 148 mm
 Chế độ dẫn/ dịch chuyển giấy Tối đa 330 mm x 487 mm, Tối thiểu 100 mm x 148 mm (Sử dụng hướng dẫn kích thước nhỏ) 
Dung lượng chứa giấy (80 gsm) Tối đa 4,500 tờ (khay chính + khay phụ)
Chế độ bấm ghim          Bấm ghim góc: Ngang, dọc  
  Bấm 2 ghim: giữa
Nguồn năng lượng         Được cấp từ máy
Điện năng tiêu thụ tối đa 144W hoặc thấp hơn
Kích thước [W] x [D] x [H] 544 mm x 723 mm x 1,070 mm / 21-1/2" x 28-1/2" x 42-1/4"
Định lượng                    74 kg / 163-1/4 lb 

FS-532  Finisher - Đơn vị thành phẩm đa năng

488 mm hoặc thấp hơn
489 mm đến 762 mm*1

763 mm hoặc nhiều hơn*1

Bao thư

Định lượng giấy
Kích thước giấy 

Dung lượng chứa giấy
(Chế độ 
chia bộ/ chia nhóm)

Dung lượng chứa giấy (Chế độ bù trừ chia bộ/ chia nhóm)
Nguồn năng lượng
Điện năng tiêu thụ tối đa
Kích thước [W] x [D] x [H]
Định lượng

62 gsm đến 350 gsm
Tối đa 330 mm x 487 mm, Tối thiểu 100 mm x 148 mm
Tối đa 330.2 mm x 1,200 mm, Tối thiểu 100 mm x 148 mm*1

Tối đa 4,200 Tờ (80 gsm, 0.03109 m2 đến 0.06237 m2)
Tối đa 300 Tờ*2 (128 gsm đến 135 gsm) 
Tối đa 100 Tờ (128 gsm đến 135 gsm)
100 Tờ hoặc nhiều hơn
Tối đa 1,500 tờ (72 gsm đến 81 gsm, 0.03109 m2 hoặc nhiều hơn)
24VDC (Được cấp từ thân máy chính)
144W hoặc thấp hơn
544 mm x 723 mm x 1,070 mm / 21" x 28-1/2" x 42"
Xấp xỉ 55 kg / 121 lb

*1 Chiều dài giấy 489 mm trở lên chỉ được hỗ trợ khi bộ tùy chọn MK-740 đượ lắp đặt. *2 MK-740

OT-510  Large Capacity Output Tray - Đơn vị chứa giấy đầu ra dung lượng lớn

PK-512/513  Punch Kit - Bộ bấm lỗ
Khoảng cách 2 lỗ          PK-512 80 mm (2 lỗ / 4 lỗ), 108 mm (3 lỗ)
          PK-513 21 mm, 70 mm, 21 mm  (Swedish 4 lỗ)
Định lượng giấy  62 gsm đến 128 gsm
Kích thước giấy          PK-512 2 lỗ: A3, B4, A4, B5, 11x17, 8 1/2x14, 8 1/2x11
  3/4 lỗ: A3, B4, A4, B5, 11x17, 8 1/2x11
          PK-513 A3, B4, A4, B5
Nguồn năng lượng        Được cấp từ thân máy chính.
Điện năng tiêu thụ tối đa 40W hoặc thấp hơn
Kích thước [W] x [D] x [H]  130 mm x 470 mm x 115 mm / 5.12" x 18.5" x 4.53"
Định lượng                     Xấp xỉ 3 kg / 6.61 lb

GP-501 Multi Punch - Bộ bấm lỗ - * Trong vùng giới hạn
Kích thước giấy          Chế độ khay tay Tối đa 330 mm x 488 mm, Tối thiểu 95 mm x 139 mm
          Chế độ bấm lỗ A4
Định lượng giấy          Chế độ khay tay 64 đến 350 gsm
          Chế độ bấm lỗ 75 đến 216 gsm (giấy thường)
Nguồn năng lượng         230V, 50Hz
Kích thước [W] x [D] x [H]  305 mm x 775 mm x 1,020 mm / 12.01" x 30.51" x 40.16"
Định lượng                     Xấp xỉ 80 kg / 176.37 lb

GP-502  Auto Ring Binder - Đơn vị đóng keo tự động- *Trong vùng giới hạn 
Kích thước giấy          Chế độ khay tay Tối đa 331 mm x 488 mm, Tối thiểu 95 mm x 133 mm
          Chế độ bấm lỗ A4
Định lượng giấy          Chế độ khay tay 64 đến 350 gsm
          Chế độ bấm lỗ 75 đến 216 gsm (Cover: 163 đến 216 gsm)
Nguồn năng lượng         24VDC, 2.5A
Kích thước [W] x [D] x [H]  655 mm x 775 mm x 1,020 mm / 25.79" x 30.51" x 40.16"
Định lượng                     Xấp xỉ 183 kg / 403.45 lb

Thông số kĩ thuật - Tùy chọn Kích thước và định lượng giấy tương thích của các tùy chọn thì tùy thuộc vào thông số kĩ thuật của máy in


