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5 Amazing Things That You Didn’t Know 
About Printers 

5 Điều Thú Vị Bạn Chưa Được Biết Về  
Thiết Bị In Ấn Văn Phòng 

 

 
 
How well do you know your office printer or multifunction device? Most of the 
employees only know the basic functions of printing, scanning, faxing and copying. 
In this article, we are going to tell you about some of the useful functions and things 
that you probably didn’t know your printer can do, that will allow you to use your 
printers to the fullest potential. 
Bạn có thật sự hiểu rõ về máy in văn phòng hay thiết bị đa chức năng tại nơi làm 
việc? Phần lớn nhân viên chỉ biết các chức năng cơ bản như in, quét, fax và sao chép. 
Trong bài viết này, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thêm về một số chức năng và những 
điều hữu ích mà bạn chưa biết về máy in của mình, để khai thác tối đa tiềm năng và 
hiệu quả mà chúng mang lại cho công việc hằng ngày của bạn. 
 
Print on-the-go with any devices 
Tự động in với mọi thiết bị 
 
Printing anything from anywhere is no longer a fantasy. In fact, it is often a necessity 
for most people using handheld devices like smartphone, tablet and laptop which are 
essential part of your daily workflow.  
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In bất cứ gì từ bất cứ nơi nào không còn là điều không thể. Trong thời đại hiện nay, 
các thiết bị cầm tay như điện thoại thông minh, máy tính bảng và máy tính xách tay là 
một phần thiết yếu không thể thiếu trong quy trình làm việc hàng ngày của mọi 
người. 
 

No more worrying about “Where can I print?”, you can now print remotely with 
device of your choice through the mobile printing function. The function allows you 
to easily connect your mobile device to the printer or multifunction device, and 
seamlessly print and scan documents at any time. Moreover, this makes your printing 
jobs even simpler as you can print a document from one location, then collect it from 
another.  
Người dùng không còn phải lo lắng về việc “Tôi có thể in ở đâu?” nữa, máy in đa 
chức năng tích hợp tiện ích in từ xa bằng cách kết nối với thiết bị được chọn qua chế 
độ in di động. Chức năng này cho phép người dùng dễ dàng kết nối thiết bị di động 
của mình với máy in hoặc thiết bị đa chức năng, đồng thời có thể in và quét tài liệu 
bất kỳ lúc nào. Điều này giúp đơn giản hóa công việc in ấn, khi có thể in tài liệu từ 
một vị trí, sau đó thu thập nó từ một vị trí khác. 
 

Some printing jobs can be completed via email where your email address is 
connected with your printer and you can send document to print before you leave 
your work, so that there is no reason to miss important deadlines due to printing 
issues. All these capabilities increase your productivity and help you save time to 
focus the more important things. 

Một số công việc in ấn được thực hiện qua email khi địa chỉ email của người dùng 
được kết nối với máy in đa chức năng. Tài liệu in có thể được gởi đi trước khi kết 
thúc công việc, do đó giảm thiểu việc chậm trễ thời hạn công việc do các sự cố in ấn. 
Những tính năng này giúp tăng năng suất làm việc và tiết kiệm thời gian cho nhân 
viên để tập trung vào những việc quan trọng hơn. 
 
Storage Management 
Quản lý kho lưu trữ dữ liệu 
 
Most printers can store hundreds and thousands of pages in the built-in memory. 
There is also a USB port for you to insert a USB flash drive and using it as an extra 
external drive. Simply save the files in the USB flash drive by using the touchscreen 
panel of your printer or drag-and-drop the files in Windows Explorer or Finder on a 
Mac from your PC. Subsequently, you can print directly from the USB flash drive or 
just unplug and insert it to another compatible device to read your files. 
Hầu hết các thiết bị in ấn có khả năng lưu trữ khối lượng lớn trang in trong bộ nhớ 
tích hợp. Ngoài ra còn có một cổng USB để người dùng lắp ổ flash USB và sử dụng 
nó như một ổ đĩa ngoài. Chỉ cần lưu các tệp trong ổ flash USB bằng cách sử dụng 
bảng điều khiển màn hình cảm ứng của máy in hoặc di chuyển các tệp dữ liệu trong 
Windows Explorer hay Finder trên máy Mac từ PC. Sau đó, người dùng có thể in trực 
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tiếp từ ổ flash USB hoặc kết nối vào một thiết bị tương thích khác để đọc các tệp dữ 
liệu in. 
 
Scan hardcopy documents to editable and searchable formats  
Các tài liệu scan được chuyển sang định dạng có thể sửa chữa và tìm kiếm 
  
Are you having a hard time re-keying the information from hardcopy documents like 
invoices, forms, contracts? The manual process can be time consuming and prone to 
human errors. By using the Optical Character Recognition (OCR) technology, you 
can digitise paper documents with your multifunction device. 
Bạn gặp khó khăn khi phải nhập lại thông tin từ các tài liệu bản cứng như hóa đơn, 
biểu mẫu, hợp đồng? Quá trình nhập thủ công gây tốn thời gian và dễ mắc lỗi. Bằng 
cách sử dụng công nghệ Nhận dạng ký tự quang học (OCR), người dùng hoàn toàn có 
thể số hóa tài liệu giấy bằng thiết bị in ấn đa chức năng của mình. 
 

The OCR technology allows you to scan paper documents, capture all the data 
automatically and turn them into a text documents including PDF or Microsoft Office 
documents which can be further edited and searchable. The document conversion 
makes it easier for companies to process paper documents on a daily basis. 
Công nghệ OCR cho phép việc quét tài liệu giấy, tự động thu thập tất cả dữ liệu và 
chuyển chúng thành tài liệu văn bản dưới định dạng PDF hoặc Microsoft Office, hỗ 
trợ chỉnh sửa và tìm kiếm thêm. Việc chuyển đổi tài liệu này hỗ trợ hiệu quả doanh 
nghiệp dễ dàng xử lý tài liệu giấy hàng ngày hơn. 
 
Print customized labels and stickers 
Tùy chỉnh in tem và nhãn dán 
 
Using your printer, you can print colourful, eye-catching materials like labels and 
stickers that adds a touch of professionalism to your client gifts, tradeshows and 
conferences. All you need is a good-quality inkjet printer which could handle a 
variety of document types, including labels and stickers. You just need to make a few 
adjustments to the default setting while printing labels, stickers and nametags, and 
you be on your way to get the best results that you are looking for! 
Sử dụng máy in để sản xuất các vật liệu bắt mắt, đầy màu sắc như nhãn dán, tem 
nhãn sẽ tăng tính chuyên nghiệp cho các mẫu in hay quà tặng trong các sự kiện, hội 
nghị khách hàng của doanh nghiệp. Tất cả những gì bạn cần là một máy in với chất 
lượng mực tốt để xử lý nhiều loại tài liệu, bao gồm tem nhãn và nhãn dán. Chỉ cần 
thực hiện một vài điều chỉnh cho cài đặt mặc định trong khi in tem nhãn, nhãn dán 
hay bảng tên, bạn sẽ tự sản xuất được những vật liệu tốt nhất cho mình. 
 
Go green and help save the planet 
Tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường 
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More than ever, businesses across the world are working hard to reduce their 
environmental footprint and to create a sustainable future for the planet. Selecting the 
right printer, you can automatically reduce paper wastage and minimise impact to the 
environmental without any conscious effort. 
Hơn bao giờ hết, các doanh nghiệp trên toàn thế giới đang nỗ lực để giảm thiểu tối đa 
những tác động xấu đến môi trường và tạo ra một tương lai bền vững cho hành tinh 
chúng ta đang sống. Chọn đúng máy in, là góp phần giảm lãng phí giấy, giảm thiểu 
tác động đến môi trường. 
 

Konica Minolta promotes sustainable development and integrates environmental and 
social perspectives into our business strategies. You can rely on Konica Minolta 
products to underpin your green strategy to build your business.  
Konica Minolta thúc đẩy sự phát triển bền vững và tích hợp những quan điểm về môi 
trường, xã hội vào các chiến lược kinh doanh của tập đoàn. Cùng sử dụng sản phẩm 
của Konica Minolta để củng cố chiến lược xanh, xây dựng và phát triển doanh nghiệp 
của bạn. 
 

To address environmental issues such as global warming, our products are designed 
and manufactured to complying with global environmental standards, including the 
International Energy Star Program which aims to develop and introduce highly 
energy-efficient office equipment. 
Để giải quyết các vấn đề môi trường như sự nóng lên của Trái đất, thiết kế của các 
sản phẩm thương hiệu Konica Minolta đều tuân thủ nghiêm ngặt theo các tiêu chuẩn 
của môi trường toàn cầu, bao gồm Chương trình Ngôi sao năng lượng quốc tế - 
International Energy Star Program nhằm phát triển và giới thiệu các thiết bị văn 
phòng có hiệu quả tiết kiệm năng lượng cao. 
 

When it comes to the printer’s end of life, the material of the printer can also have a 
significant impact on what happens next. The plastics used in most printers are 
detrimental to the environment, so Konica Minolta developed a proprietary recycled 
PET-based polymer alloy, which is regarded as a promising sustainable plastic. The 
recyclable material effectively uses PET waste which has a lower environmental 
impact. 
Khi các thiết bị đa chức năng hết tuổi thọ, chất liệu của chúng cũng gây ra những tác 
động đáng kể khi tiến hành tiêu hủy. Nhựa được sử dụng trong hầu hết các máy in 
đều gây bất lợi cho môi trường, vì vậy Konica Minolta đã phát triển một hợp kim 
polymer dựa trên PET tái chế độc quyền, được coi là một loại nhựa có thể tái chế sử 
dụng hiệu quả chất thải PET, giúp giảm thiểu đến mức thấp nhất các tác động có hại 
đến môi trường. 
 
Now you have a good knowledge about all the incredible things the modern printer 
can do, why not check out Konica Minolta’s latest range of office printers that will 
help take your business to new heights today! 
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If you have any questions, a member of our staff would be more than happy to help if 
you contact us today. 
Giờ đây, bạn đã có thêm những kiến thức bổ ích và mới mẻ về những lợi ích mà các 
thiết bị in ấn đa chức năng mang lại, vậy tại sao không tìm hiểu và sử dụng ngay 
dòng sản phẩm máy in văn phòng đa chức năng mới nhất của Konica Minolta – 
sản phẩm đưa doanh nghiệp của bạn lên một tầm cao mới ngay hôm nay. Vui lòng 
liên hệ với Konica Minolta để được hỗ trợ tốt nhất. Trân trọng! 
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