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Production Printing SystemInkjet Industrial Printing System

Workflow Solution

6136/6136P : 136ppm 6120 : 120ppm

Dòng Accurio của Konica Minolta góp 
phần cải thiện công việc kinh doanh của 
khách hàng
Dòng Accurio hỗ trợ sự phát triển của doanh nghiệp bằng cách 
mở rộng các dịch vụ in, hiệu suất tự động, cải thiện chất lượng 
thành phẩm và giảm chi phí. Các dòng bao gồm hệ thống in 
điện ảnh AccurioPress, máy in phun cao cấp AccurioJet, bộ giải 
pháp cho công việc AccurioPro và các công cụ quản lý màu 
trên điện toán đám mây

Với năng suất, độ ổn định và tiết kiệm nguồn nhân công cao nhất trong các 
máy cùng dòng, hướng đến in offset tốc độ và hiệu quả làm việc cao hơn.

Máy in sản xuất trắng đen cao cấp , 
Dòng AccurioPress Mới đã được ra mắt!
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Đơn Vị Tối Ưu Hóa Màu Sắc/ 
Vị Trí Hình Ảnh Tự Động
Trước và trong quá trình in, tự 
động cân chỉnh độ phủ màu và 
lệch màu cũng như chồng bon 
trước - sau, cung cấp vật liệu in 
một cách nhanh chóng và ổn định.

In bao thư với chi phí thấp
In bao thư có sử dụng bộ sấy giúp 
di chuyển khi in ổn định hơn. Có 
thể sử dụng cho in bao thư phổ 
quát với bìa dán thư ở trung tâm, 
hướng đến môi trường in ấn chi 
phí thấp.  

In giấy dày định lượng tối đa 
350gsm
Góp phần mở rộng các dịch vụ in 
ấn, bao gồm in các loại bao bì, in 
bổ sung name card sử dụng giấy 
dày, in tag giá, v.v

Năng suất và độ bền cao đáp ứng nhu cầu in ấn cao
Đơn Vị Tối Ưu Hóa Màu Sắc/ Vị Trí Hình Ảnh Tự Động đáp ứng nhu cầu về chất 
lượng cao và thời gian giao hàng ngắn
Tương thích với nhiều loại giấy khác nhau giúp mở rộng danh mục các dịch vụ in ấn 
Chất lượng hình ảnh cao không giới hạn ứng dụng
Nhiều chức năng ra thành phẩm góp phần cải thiện hiệu quả công việc và rút ngắn 
thời gian giao hàng 
Khả năng hoạt động vượt trội nhằm tối ưu giúp dòng chảy công việc được trơn tru 

AccurioPress 6136 Series với các 
tính năng đa dạng đáp ứng mọi yêu 
cầu của người dùng chuyên nghiệp

In sách đóng ghim lồng chất 
lượng cao
Khi được gắn với SD-513, có thể 
in đóng ghim lồng tối đa 200 
trang, có thể sử dụng tính năng 
đóng sách định hình gáy vuông 
chất lượng cao và/hoặc tính năng 
cắt tỉa 3 cạnh

Đóng sách mỏng
Sử dụng PB-503 cung cấp khả 
năng đóng sách lên đến tối đa 
600 trang. Từ đó có thể đóng 
cuốn mà không cần cắt, có thể 
đóng cuốn hiệu quả mà không 
cần sử dụng định dạng thô chưa 
được đánh giá (SRA)

Tính năng gấp đa dạng
FD-503 cung cấp đa dạng các 
tính năng gấp. Có thể in ấn hiệu 
quả mà không cần vận hành 
ngoại tuyến như là tờ rơi, DM và 
lịch trình du lịch

Khả năng tương thích với 
giấy mỏng 40gsm
Ứng dụng được nhiều mảng in ấn 
bao gồm in hợp đồng, tờ rơi chi 
phí thấp, in hóa đơn và các loại 
vật liệu khác. Có khả năng in giấy 
mỏng với chi phí in ấn thấp

Cấp giấy ổn định
Sử dụng hệ thống cấp giấy hút 
chân không với hiệu suất mạnh mẽ 
không chỉ cho giấy dày với tải trọng 
lớn mà còn cho in trượt offset một 
cách dễ dàng
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Thông số kĩ thuật cơ bản AccurioPress 6136/6136P/6120 
Tên model
Loại
Đọ phân giải Scan

In
Độ sâu hình ảnh
Bộ nhớ
HDD
Loại in truyền thống
Kích cỡ gốc tối đa
Vùng in tối đa

KÍch thước giấy

Mất hình ảnh
Thời gian làm nóng máy
Thời gian sao chép lần đầu* 1

Tốc độ in liên tục* 2

Copy  Phóng bài in chung cố định
Phóng bài in    Scale lên 

Scale xuống
Bộ lọc
Zoom

Dung lượng khay

Định lượng giấy

Bộ đếm liên tục

In 2 mặt tự động

Yêu cầu nguồn điện
Điện năng tiêu thụ tối đa
Kích thước (Rộng x Sâu x Cao)
Không gian yêu cầu
Khối lượng

Loại
CPU
Bộ nhớ
HDD/SSD
PDL

Giao thức
Hỗ trợ OS PCL

PS

PS Plug-in

Fonts PCL
PS

Giao diện

AccurioPress 6136 AccurioPress 6120 AccurioPress 6136P
Loại có bản điều khiển
600 dpi × 600 dpi -
1,200 dpi × 1,200 dpi
256 tầng thứ độ xám
16GB
1 TB × 2
Tờ, sách, Solid object -
A3 or 11×17 -
313.9 mm × 483 mm
Khay in: SRA3, SRA4, A3, B4, A4, B5, A5S, Tab paper, Tối đa 324 mm × 463 mm, Tối thiểu 182 mm × 139 mm
PF-710, PF-709 (Tùy chọn): SRA3, SRA4, A3, B4, A4, A5S, Tab paper , Postcard, Tối đa324 mm × 483 mm, Tối thiểu 95 mm × 133 mm
Tối đa 3.0 mm hoặc thấp hơn cạnh cao nhất, Tối đa 2.0 mm hoặc thấp hơn cạnh thấp nhất, Tối đa 2.0 mm hoặc thích hơn cạnh trái/phải
420 giây hoặc ít hơn(tại nhiệt độ phòng 20°C, cung cấp điện định mức
)2.7 giây hoặc ít hơn 2.8 giây hoặc ít hơn 2.7 giây hoặc ít hơn
136 trang/phút (A4 nằm ngang ) 
78 trang/phút  (A3) 

120 trang/phút  (A4 nằm ngang ) 
70 trang/phút  (A3) 

136 trang/phút  (A4 nằm ngang ) 
78 trang/phút  (A3)

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 types -
25 đến 400% (thêm trong 0.1% ) -
Tiêu chuẩn: 1,500 tờ × 2  (80 gsm) 

Tiêu chuẩn: 40 gsm đến 300 gsm (Giới hạn loại giấy)
PF-706 và khay giữa PF-709 : 40 gsm đến 350 gsm (Giới hạn loại giấy)
Lên đến 9,999 tờ
SRA3, SRA4, A3, B4, A4, B5, A5, Tối đa 324 mm × 483 mm, Tối thiểu 95 mm × 133 
mm Định lượng: 40 gsm to 300 gsm

AC 200 đến 240V, 16 đến 17A, 50/60Hz
Tối đa 4.8 kW
990 ×910 ×1,454 mm (bao gồm bảng điều khiển)
Nhiều h ơn 631 mm  ở mặt trước  cho đơn vị tự động đảo trở, nhiều hơn 200mm từ ống dẫn, hơn 100 mm ở hai cạnh
Xấp xỉ 369 kg Xấp xỉ  345 kg

Lắp sẵn trong thân máy ( Mạng cơ bản )
Intel i5-4570S 2.9 GHz
16 GB
HDD: 1 TB ×2, SSD: 4 GB
PCL5E/XL (PCL6), Adobe PostScript3 (PS3020), PDF In trực tiếp (PDF Ver.1.7), 
TIFF In trực tiếp(TIFF Ver. 6 Complaint), PPML (Ver. 2.2), APPE4.2 (với UK-217)
TCP/IP (LPR, RAW socket), NetBEUI, IPP, WSD, Bonjour, SMB
Windows 7*1, 8.1*1, 10*1
Windows Server 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016
Windows 7*1, 8.1*1, 10*1
Windows Server 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016
Windows 7*1, 8.1*1, 10*1
Windows Server 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016 
MacOSX10.8,10.9,10.10,10.11,10.12

AGFA Contract 80 fonts (Symbolset 45 Fonts ), Line Printer 1 font (10 loại)
136 font Adobe
10/100/1000Base -T, USB3.0 host, thiết bị USB2.0 

*1: Khi bản in A4 ngang được  quét trên mặt kính (thu phóng 100%, Tray-1)  *2: Tốc độ in phụ thuộc vào từng loại giấy.

Bộ điều khiển

*1: Bao gồm 64bit

https://www.biz.konicaminolta.com/production/6136_6136p_6120/index.html

• • Vui lòng đọc và làm theo hướng dẫn sử dụng để đảm bảo hoạt độ ng an toàn.
• • Chỉ hoạt động bằng cách sử dụng nguồn điện và điện áp phù hợp .
• • Kết nối dây đất với một nơi không phù hợp có  thể gây nổ hoặc điện giật. Vui lòng 

kết nối tương ứng (chỉ Đài Loan và Philippines).

Yêu cầu sử dụng an toàn

Từ tư vấn, thiết kế hệ thống, đến vận hành, Konica 
Minolta cung cấp hỗ trợ toàn diện để tối ưu hóa môi 
trường đầu ra của bạn.
http://www.biz.konicaminolta.com/services/ops

Hình thức sản phẩm, cấu hình và / hoặc thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Sản phẩm này không có sẵn cho một số quốc gia hoặc khu vực.
KONICA MINOLTA, logo KONICA MINOLTA, nhãn hiệu biểu tượng, Giving Shape To Ideas, Accurio, AccurioPress, AccurioJet, AccurioPro, 
bizhub, Simitri, PageScope, Konica Minolta Dịch vụ in được tối ưu hóa và các nhãn hiệu tương ứng.
Windows, SharePoint và Axctive Directory là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Tập đoàn Microsoft tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác.
Adobe và PostScript là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Adobe Systems Inc.
Mac OS là nhãn hiệu đã đăng ký của Apple Inc.
Google, Google Drive và Gmail là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Google Inc. tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác.
Evernote là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Evernote Corporation.
Fiery là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Electronics For Imaging, Inc.
Felica là nhãn hiệu đã đăng ký hoặc nhãn hiệu của Tập đoàn Sony.
Tất cả các nhãn hiệu và tên sản phẩm khác là nhãn hiệu đã đăng ký hoặc nhãn hiệu của các công ty hoặc tổ chức tương ứng.




