
• • Vui lòng đọc và làm theo hướng dẫn sử dụng để đảm bảo hoạt động 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 Ðài 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.

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, nhãn hiệu biểu tượng, Giving Shape to Ideas,, bizhub, logo Konica Minolta Optimised Print Services và logo bizhub SECURE là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký 
của Công ty KONICA MINOLTA, INC. Android, Google và Google Cloud Print là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Google Inc. ở Mỹ và các nước khác. Mac và App Store là các 
nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Apple Inc. tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. iOS là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Cisco Systems, Inc. tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. 
Logo Mopria và Mopria là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Mopria Alliance Inc. Bluetooth là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Bluetooth SIG, Inc. Wi-Fi là nhãn hiệu hoặc 
nhãn hiệu đã đăng ký của Wi-Fi Alliance. Microsoft Store, Windows Mobile và Power Point là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Tập đoàn Microsoft tại Hoa Kỳ hoặc các quốc gia 
khác. Logo Bitdefender là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Bitdefender IPR Management Ltd. Tất cả các nhãn hiệu và tên sản phẩm khác là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của 
các công ty hoặc tổ chức tương ứng.

2-7-2 Marunouchi Chiyoda-ku, Tokyo, Japan
http://www.konicaminolta.com
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bizhub 
i-SERIES 

225i 205i
BW  20 PPMBW  22 PPM

RETHINK BUSINESS

Máy photocopy đa chức năng trắng đen A3
BẢO MẬT Bảo vệ thông tin của bạn và giữ cho môi trường làm việc được bảo mật.

Xác thực SMTP 
Công cụ bảo mặt này cho phép gửi tài liệu thông qua e-mail với xác  
thực bởi máy chủ hỗ trợ SMTP . Là công cụ lý tưởng cho các văn 
phòng nhỏ không cần sử dụng máy chủ e-mail cá nhân, có thể kết 
nối bởi máy chủ hỗ trợ cho SMTP cho phép giao tiếp SSL, do đó e-
mail sẽ được gửi trong tình trạng có ý thức bảo mật.

Watermark Tài Liệu Của Bạn
Đảm bảo tài liệu của bạn được  
dán tem giúp ngăn chặn chúng 
rơi vào tay người khác. Có thể 
chọn lựa từ nhiều dạng 
watermark để phù hợp với mục 
đích tài liệu của bạn

Theo Dõi Tài Khoản
Cho phép Theo Dõi Tài Khoản trên máy
bằng cách yêu cầu số tài khoản bảo mật
có ba chữ số để sử dụng tính năng copy
TÍnh năng này giúp ngăn chặn người 
dùng trái phép sử dụng máy in bizhub 
và theo dõi số lượng tờ đã in trên mỗi 
tài khoản.

Bảo Mật Trong In Ấn
Khi bạn bật tín năng này, máy bizhub sẽ yêu cầu mật khẩu trước khi 
in. Dặt mật khẩu thông qua print driver của bạn, sau đó nhập mật 
khẩu trên bảng điều khiển của máy in để bắt đầu in. Tính năng này 
ngăn chặn các tài liệu bảo mật bị để lung tung trong văn phòng hoặc 
bị người dùng trái phép truy cập.

*Mật khẩu có thể được đặt trong 
phạm vi 0000~9999.

MFP xác thực
với SMTP SSL

Giao tiếp

ISP
Mail

Đặt lệnh in In

Nhập Mật Khẩu

Xác thực thông qua
ID và mật khẩu
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Chuyển đổi định
dạng tài liệu email

SMB

FTP

USB

Scan

PDF

TIFF

JPG

Máy tính bảng / Smartphone

Scan mặt sau
Kết hợp đầu ra 

thành 1 tờ

Scan mặt trước
*Vùng có thể scan: Lên đến khổ A5

Kết hợp đầu ra
thành 1 tờ*Vùng có thể scan: Lên đến khổ A5

Scan mặt trước

a
a a

b b

c c
c

b

Scan mặt sau

a

c

b

Hỗ trợ Linux 
Có hỗ trợ đầu ra cho môi trường Linux 

Kết Hợp Nhiều Trang thành 1 Trang
In nhiều trang trên 1 tờ với tính năng N-up Print. Kết hợp 2 
hoặc 4 trang thành 1 tờ

Tôi Có Thể Thấy ID Của Bạn ?
Kết hợp 2 mặt của các tài liệu có hình dạng nhỏ hoặc không 
đều trên 1 trang với tính năng ID Copy. Với nút bấm được thiết 
kế riêng trên bảng điều khiển, bạn có thể tạo một bản scan 
hoặc copy ngay lập tức..

Với tính năng Multi ID Copy, bạn có thể scan nhiều tài liệu nhỏ 
trong 1 lần, kết hợp gọn gàng trong 1 tờ. Lý tưởng cho in danh 
thiếp.

Hỗ trợ
Linux OS

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

Dễ hiểu và dễ sử dụng. 
Một nút chạm giúp vận hành nhanh chóng

Số hóa tài liệu có màu của bạn và gửi chúng trực tiếp đến nơi bạn 
cần.

Nhiều tùy chọn bố cục hữu dụng giúp quản lý tài liệu của bạn

SCAN & FAX
Scan 2 mặt

Bộ phận cấp giấy tự động đảo trở có tùy chọn (DF-633) giúp 
scan 2 mặt dễ dàng hơn. Các tài liệu nhiều trang, hai mặt được 
scan theo thứ tự trang giúp dễ quản lý các file kĩ thuật số và 
giúp bạn tiết kiệm thời gian sắp xếp lại tài liệu sau khi in.

Scan Có Màu
Số hóa dữ liệu của bạn nhanh chóng và dễ dàng. Scan có màu 
lên đến 20 trang/ phút và bạn có thể chọn định dạng file sccan 
bao gồm JPEG, PDF hoặc TIFF.
*20 ppm là tốc độ khi có gắn thêm tùy chọn Bộ phận cấp giấy tự động đảo trở DF-633

Chọn Điểm Đến Cho File Scan
Khi tài liệu được scan, bạn có thể gửi chúng trực tiếp đến nơi 
mong muốn từ máy bizhub của bạn. Lưu trữ file trực tiếp vào 
thiết bị lưu trữ USB qua cổng USB, gửi file qua email, SMB 
hoặc đến máy chủ FTP

Gửi file trong vài giây với G3 Fax
Vói tùy chọn bổ sung Fax Kit (FK-510) và Fax Panel (MK-750) 
bạn có thể gửi các bản fax trong trên dưới 3 giây thông qua 
fax tốc độ cao G3 . Nhiều tùy chọn fax cho phép bạn lựa chọn 
các định dạng file lý tưởng cho tài liệu của bạn. Chọn chất 
lượng hình ảnh Siêu mịn để truyền chất lượng cao và có thể 
chọn từ nhiều kích cỡ giấy
.

Internet Fax

Tiết kiệm chi phí bằng cách sử dụng Internet Fax để gửi gửi tài 
liệu của bạn thông qua kết nối internet có sẵn. Lý tưởng cho 
không gian văn phòng cần fax tài liệu nhưng không cần sử 
dụng mỗi ngày
Yêu cầu Fax Kit (FK-510) và Fax Panel (MK-750).

BẢNG ĐIỀU KHIỂN
Các Điểm Chính.
Bảng điều khiển với bố cục trực quan và phím bấm lớn. Hỗ trợ
nút bấm riêng cho các tính năng hữu ích như ID Print Copy đảo 
trở hai mặt, do đó bạn không cần phải kéo qua cả menu để tìm
tính năng bạn cần.

Màn hình LCD có đèn dưới nền.
Màn hình LCD có đèn dưới nền giúp bạn giải quyết các vấn đề 
một cách nhanh chóng. Xóa các chỉ dẫn bị lỗi và hướng dẫn 
minh họa hỗ trợ bạn giải quyết các vân đề, do đó bạn có thể 
giúp máy hoạt động trở lại sớm nhất các thể

COPY & IN
In sách cầm tay
Dễ dàng sắp xếp nhiều trang tài liệu thành một quyển với 
tính năng Booklet Print.

Client PC

Client PC

FTP server

USB memory

Gấp Đôi Số Lượng
Bộ Đảo Trở 2 Mặt tùy chỉnh (AD-509) với tính năng Duplex Print 
và Duplex Copy cho phép in 2 mặt giúp bạn tiết kiệm giấy.

Mobile Print for bizhub 205i/225i
Ứng dụng Mobile Print for bizhub 205i/225i của chúng 
tôi cho phép bạn in trực tiếp từ thiết bị Android hay 
IOS. Giao diện ứng dụng đơn giản và trực quan giúp 
bạn dễ dàng chọn và gửi tài liệu và ảnh trên thiết bị của 
mình và gửi trực tiếp đến máy bizhub của bạn
* Tải ứng dụng qua Google Play Store cho thiết bị Android. Tải ứng 
dụng qua App Store cho thiết bị IOS

Internal 
wireless LAN

Mobile Print for
bizhub 205i/225i

IN QUA ĐIỆN THOẠI  Không tốn thời gian chuyển tài liệu đến máy tính văn 
phòng để in. Có thể in mọi lúc mọi nơi
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CÁC TÍNH NĂNG THÀNH PHẨM

CÁC LỢI ÍCH CHO KHÁCH HÀNG

CHÚ THÍCH
Tùy chọn bắt buộc

 Tùy chọn

Tùy chọn này chỉ 
có thể được cài đặt 
với tùy chọn tương 
ứng phía trên nó

1

3

4

Connectivity

Media InputMedia Output4   PHƯƠNG TIỆN ĐẦU RA

Bộ đóng ghim tiện lợi
EH-C591

3   PHƯƠNG TIỆN ĐẦU VÀO

Khay giấy
PF-507

Chân máy(lớn) 
DK-706

Chân máy (vừa) 
DK-707

Chân máy(nhỏ) 
DK-708

Bộ cấp giấy
DF-633

Nắp máy
OC-512

bộ đảo trở 2 mặt
AD-509

2    KẾT NỐI

Bộ Fax
FK-510

Mạng không dây LAN 
SX-BR-300AN
Bảng điều khiển chọn thêm
MK-750

In 2 mặt Đóng
gáy 

(offline)

Dịch vụ
Quản lý máy in hiệu quả, bao 

gồm giao hàng tự động, bảo trì 
chủ động và thiết lập từ xa

TÙY CHỌN1 

2

1    KHÁC
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MÔ TẢ

THÔNG SỐ KĨ THUẬT

KẾT NỐI
FK-510 Bộ fax Super G3 fax

SX-BR-300AN Mạng không dây LAN Kết nối mạng LAN không dây

MK-750 Bảng điều khiển chọn thêm Cần cho tính năng fax và scan dến nơi cần đến trong 1 chạm

KHÁC
DF-633 Bộ cấp giấy Cấp giấy tự động đảo trở, sức chứa 130 tờ

OC-512 Nắp máy Nắp máy thay cho ADF

AD-509 Bộ đảo trở Cho in và copy 2 mặt

MEDIA INPUT
PF-507 Khay giấy mở rộng 250 tờ, B5-A3, 64-90 g/m²

DK-706 Chân máy (lớn) Cho không hoặc 1x PF-507

DK-707 Chân máy (vửa) Cho 2x PF-507

DK-708 Chân máy (nhỏ) Cho 3x hoặc 4x PF-507

MEDIA OUTPUT
EH-C591 Đóng ghim lồng tiện lợi Đóng ghim lồng đến 50 tờ/bộ

THÔNG SỐ KĨ THUẬT
Tốc độ hệ thống A4 Lên đến 22 ppm

Tốc độ hệ thống A3 Lên đến  8 ppm

Tốc độ đảo trở tự động A4 Lên đến 15 ppm

Thời gian ra tờ đầu tiên A4 6.5 giây.

Thời gian làm nóng Xấp xỉ 15 giây¹

Công nghệ hình ảnh Laser

Công nghệ mực Simitri® HD polymerised toner

Kích thước/ ĐPG màn hình Đkhiển 5 line LCD / 128 x 64

Bộ nhớ hệ thống 256 MB (Tiêu chuẩn/ Tối đa)

Bề mặt 10/100-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (optional)

Giao thức in TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP

Bộ cấp giấy tự động (Tùy chọn)            Lên đến 130 tờ; A5-A3; 35-128 g/m²; RADF

Kích thước giấy có thể in A5-A3; Các kích thước giấy từ chỉnh

Định lượng giấy có thể in 64-157 g/m²

Sức chứa giấy vào 350 tờ / 1,350 tờ (tiêu chuẩn/ tối đa)

Khay giấy vào (Tiêu chuẩn) 1x 250; A5-A3; kích thước tùy chỉnh; 64-157 g/m²

Khay giấy vào (Tùy chọn) 1x 250 tờ; B5-A3; kích thước tùy chỉnh; 64-90 g/m² (đến 4x)

Khay tay 100 tờ; A5-A3; kích thước tùy chỉnh; 64-157 g/m²

Các chế độ ra thành phẩm (Tùy chọn) Theo nhóm; Sắp xếp; Bấm ghim (offline)

In 2 mặt tự động A5-A3; 64-90 g/m²

Sức chứa giấy đầu ra Up to 250 sheets

Xoay vòng (theo tháng) Ghi nhận 5,000 tờ; Tối đa.² 15,000 tờ

Vòng đời mực Lên đến 12,000 tờ

Vòng đời bộ hình ảnh Lên đến 55,000/55,000 t (drum/developer)

Yêu cầu nguồn điện 220-240 V / 50/60 Hz; Ít hơn 1.30 kW

Kích thước (Rộng x Sâu x Cao) 607 x 570 x 458 mm (không có tùy chọn)

Trọng lượng Xấp xỉ 28.2 kg (không có tùy chọn)

THÔNG SỐ KĨ THUẬT - IN
Độ phân giải in 600 x 600 dpi

Ngôn ngữ miêu tả trang GDI

Hệ điều hành được hỗ tr 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; Windows Server 2019; Linux

THÔNG SỐ KĨ THUẬT - SCAN
TốC độ scan Lên đến 55/20 ipm khi in 1 mặt (không màu/ có màu)

Độ phân giải scan Lên đến 600 x 600 dpi

Các tính năng scan Scan-to-eMail; Scan-to-SMB; Scan-to-FTP; Scan-to-USB; 
TWAIN scan

Định dạng tệp JPEG; TIFF; PDF

San đến 32 điểm đến; quay số tốc độ 250 ; hỗ trợ LDAP

THÔNG SỐ KĨ THUẬT - COPY
Độ phân giải copy 600 x 600 dpi

Tầng thứ 256 tầng thứ

Multicopy 1-999

Định dạng tờ Tối đa A3

Độ phóng đại 25-400% trong 0.1% bước; Zoom tự động

THÔNG SỐ KĨ THUẬT - FAX
Tiêu chuẩn Fax Super G3 (Tùy chọn)

Truyền Fax Analogue; i-Fax

Độ phân giải fax Lên đến 408 x 392 dpi

Nén Fax MH; MR; MMR; JBIG

modem Fax Lên đến 33.6 Kbps

Fax đến 32 điểm đến; quay số tốc độ 250 

TÍNH NĂNG HỆ THỐNG
Thống kê Lên đến 50 tài khoản người dùng

Phần mềm Net Care Device Manager; Web Connection

¹  Thời gian khởi động có thể thay đổi tùy thuộc vào môi trường hoạt động và cách sử dụng
²  Nếu chạm mức khối lượng tối đa trong khoảng thời gian một năm thì phải thực hiện chu 
trình bảo trì.
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CÔNG TY TNHH KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS VIỆT NAM 
Trụ sở chính: Phòng 3, Lầu 8, Bitexco Financial Tower, Số 2 Hải Triều, Quận 1, HCM, Việt Nam | ĐT: +84 (28) 3915 4242 | Fax: +84 (28) 3915 3670

Chi nhánh: 05 Nguyễn Ngọc Vũ, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam | ĐT: +84 (24) 3776 7023 | Fax: +84 (24) 3776 7025
Email: info.bvn@konicaminolta.com | Website: www.konicaminolta.com/vn-vi/ | Facebook: Konica Minolta Vietnam

– Tất cả các thông số kỹ thuật tham khảo theo giấy khổ A4 chất lượng 80 g / m2.
–  Sự hỗ trợ và tính sẵn có của các thông số kỹ thuật và chức năng được liệt kê khác nhau tùy thuộc 

vào hệ điều hành, ứng dụng và giao thức mạng cũng như cấu hình mạng và hệ thống.
–  Tuổi thọ đã nêu của từng mức tiêu thụ được dựa trên các điều kiện hoạt động cụ thể như độ phủ 

trang cho một kích thước trang cụ thể (độ phủ 6% của A4). Tuổi thọ thực tế của mỗi vật tư tiêu 
hao sẽ khác nhau tùy thuộc vào việc sử dụng và các biến in khác bao gồm độ phủ trang, kích 
thước trang, loại phương tiện, in liên tục hoặc gián đoạn, nhiệt độ môi trường và độ ẩm.

–  Một số hình minh họa sản phẩm có chứa các phụ kiện tùy chọn.
–  Thông số kỹ thuật và phụ kiện dựa trên thông tin có sẵn tại thời điểm in và có thể thay đổi mà 

không cần thông báo trước.
–  Konica Minolta không đảm bảo rằng mọi thông số kỹ thuật được đề cập sẽ không có lỗi.
–  Tất cả các tên thương hiệu và sản phẩm có thể được đăng ký nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu của chủ 

sở hữu tương ứng của họ và được công nhận


