
Tái tạo tông da mượt mà

Chất lượng hình ảnh cao

Dữ liệu biến đổi

In chi tiết nhỏ sắc nét

Chuyển tông mượt mà

Độ phủ mực tốt

Trước sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách 
mạng công nghiệp 4.0, công nghệ liên tục cải 
tiến thì ngành in cũng không ngoại lệ. Sau hơn 
một thập kỷ, với những thay đổi nhanh chóng 
của thị trường và nhu cầu đa dạng của khách 
hàng, máy in kỹ thuật số (KTS) đã và đang 
góp phần không nhỏ trong các hoạt động kinh 
doanh, sản xuất. Bằng những lợi thế công 
nghệ, in KTS đang dần chiếm ưu thế bởi khả 
năng in nhanh, tiết kiệm thời gian, bản in đồng 
nhất, giá thành thấp và tần suất in linh động, 
thuận tiện cho các đơn hàng in với số lượng 
nhỏ.

Konica Minolta - công ty Nhật Bản có lịch sử 
hoạt động hơn 100 năm, chuyên sản xuất và 
cung cấp các giải pháp kinh doanh sáng tạo ở 
lĩnh vực dịch vụ công nghệ và in ấn KTS đã 

cho ra mắt dòng máy in nhãn cuộn KTS Accu-
rioLabel 230 tại Triển lãm Công nghiệp In ấn 
& Bao bì Việt Nam tháng 10 năm 2019 để 
phục vụ cho nhu cầu luôn thay đổi và đa dạng 
của các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô  tại 
Việt Nam. 

AccurioLabel 230 - một hệ thống in nhãn 
cuộn KTS với năng suất cao, linh hoạt, chất 
lượng hình ảnh tốt nhưng chi phí đầu tư phải 
chăng, là một sự lựa chọn đáng cân nhắc để 
mở rộng tính đa dạng của sản phẩm kinh 
doanh mà vẫn có thể sử dụng song song với 
máy in truyền thống hiện có.

Đáp ứng đa dạng hóa nhu cầu thị trường 
(Xem hình 1)

Giải pháp in kỹ thuật số cho dòng sản phẩm nhãn cuộn
Kỹ sư Nguyễn Như Hảo

Konica Minolta Business Solutions Vietnam

Hình 1. Một số sản phẩm ứng dụng của máy in AccurioLabel 230 



Bon định vị

In lót trắng trên vật liệu với bon định vịIn nhãn lên vật liệu đã được lót trắng

Nâng cao năng suất và tính ổn định

Nhằm bắt kịp nhu cầu về in ấn kĩ thuật số như 
thời gian xoay vòng ngắn và mở rộng các ứng 
dụng in ấn, dòng máy AccurioLabel 230 ra 
đời với hiệu suất được cải thiện và khả năng 
áp nhiều phương án in khác nhau, đặc biệt là 
khả năng in đè lên vật liệu đã in trước đó.

Nâng cao năng suất với tốc độ in nhanh lên 
đến 23.4 m/phút

Hầu hết các loại giấy và màng có thể được in 
với tốc độ in tối đa 23.4 m/phút. Tốc độ in 
được tăng cường đã gia tăng đáng kể so với 
phiên bản trước đó - máy AccurioLabel 190  
với tốc độ 18.9 m/phút. Nhờ vậy mà thời gian 
xoay vòng nhanh hơn và góp phần mở rộng 
kinh doanh về in ấn.

Cải thiện năng suất làm việc với thời gian 
làm nóng máy nhanh 

Thời gian làm nóng máy từ lệnh in này sang 
lệnh in tiếp theo được giảm thiểu do bộ sấy 
luôn được bật. Điều này không chỉ cải thiện 
hiệu quả sản xuất tổng thể bằng thời gian 
chuyển đổi công việc tối thiểu, mà còn giảm 
thiểu lãng phí giấy.

Các ứng dụng in được mở rộng hơn giúp 
tăng khả năng tương thích nhiều loại vật 
liệu mà không cần xử lý trước khi in

Nhờ mực in kỹ thuật số HDE và công nghệ 
khô mực nhiệt độ thấp của Konica Minolta, 
AccurioLabel 230 tương thích với nhiều loại 
vật liệu khác nhau, không chỉ giấy thông 
thường mà còn cả giấy tráng phủ bóng và 
giấy tráng phủ mờ, phù hợp cho sản xuất tem 
nhãn. Người dùng không chỉ chọn được loại 
vật liệu lý tưởng để phù hợp với các ứng 
dụng in mà còn có thể in tem nhãn trên loại 
vật liệu chưa qua xử lý bề mặt.

Khả năng in chồng màu chính xác lên vật 
liệu đã được in

Bộ in chồng - Over printing kit (Tùy chọn) 
được cung cấp để tăng cường khả năng sử 
dụng của máy. Bộ phận này cho phép in 4 
màu kỹ thuật số trên vật liệu đã được in nhờ 
cảm biến nhận biết bon định vị.



Chất tạo màu

Vỏ siêu mỏng

Polyme chức năng Sáp nóng chảy

Màu chính xác, ít phai màu 
hơn, tông da tự nhiên hơn.

Tăng chất lượng hình ảnh, tiết 
kiệm năng lượng sử dụng 

Kiểm tra độ bền màu: kết quả dựa theo tiêu chuẩn  ISO 105 B2

Cyan
8

Magenta
6-7

Yellow
8

Black
8

* Tiêu chí đánh giá được phân loại thành 8 cấp độ (1 đến 8 cấp độ), giá trị 
càng cao thì độ bền màu càng cao

In Offset font 5pt In trên AccurioLabel 230 font 5pt

Nhằm bắt kịp nhu cầu về in ấn kĩ thuật số như 
thời gian xoay vòng ngắn và mở rộng các ứng 
dụng in ấn, dòng máy AccurioLabel 230 ra 
đời với hiệu suất được cải thiện và khả năng 
áp nhiều phương án in khác nhau, đặc biệt là 
khả năng in đè lên vật liệu đã in trước đó.

Nâng cao năng suất với tốc độ in nhanh lên 
đến 23.4 m/phút

Hầu hết các loại giấy và màng có thể được in 
với tốc độ in tối đa 23.4 m/phút. Tốc độ in 
được tăng cường đã gia tăng đáng kể so với 
phiên bản trước đó - máy AccurioLabel 190  
với tốc độ 18.9 m/phút. Nhờ vậy mà thời gian 
xoay vòng nhanh hơn và góp phần mở rộng 
kinh doanh về in ấn.

Cải thiện năng suất làm việc với thời gian 
làm nóng máy nhanh 

Thời gian làm nóng máy từ lệnh in này sang 
lệnh in tiếp theo được giảm thiểu do bộ sấy 
luôn được bật. Điều này không chỉ cải thiện 
hiệu quả sản xuất tổng thể bằng thời gian 
chuyển đổi công việc tối thiểu, mà còn giảm 
thiểu lãng phí giấy.

Các ứng dụng in được mở rộng hơn giúp 
tăng khả năng tương thích nhiều loại vật 
liệu mà không cần xử lý trước khi in

Nhờ mực in kỹ thuật số HDE và công nghệ 
khô mực nhiệt độ thấp của Konica Minolta, 
AccurioLabel 230 tương thích với nhiều loại 
vật liệu khác nhau, không chỉ giấy thông 
thường mà còn cả giấy tráng phủ bóng và 
giấy tráng phủ mờ, phù hợp cho sản xuất tem 
nhãn. Người dùng không chỉ chọn được loại 
vật liệu lý tưởng để phù hợp với các ứng 
dụng in mà còn có thể in tem nhãn trên loại 
vật liệu chưa qua xử lý bề mặt.

Khả năng in chồng màu chính xác lên vật 
liệu đã được in

Bộ in chồng - Over printing kit (Tùy chọn) 
được cung cấp để tăng cường khả năng sử 
dụng của máy. Bộ phận này cho phép in 4 
màu kỹ thuật số trên vật liệu đã được in nhờ 
cảm biến nhận biết bon định vị.

Chất lượng hình ảnh in càng tốt giá trị tờ in 
cũng sẽ được nâng cao, tạo lợi thế cho các 
dịch vụ in. Bằng công nghệ độc quyền, độ ổn 
định màu sắc được Konica Minolta kiểm soát 
chặt chẽ trong nhiều điều kiện khác nhau để 
đảm bảo cho tờ in đẹp mắt từ lần in đầu tiên 
đến lần in cuối cùng. 

Tái tạo độ sâu hình ảnh ở độ phân giải cao 
(3600 x 1200 dpi x 8bits)

Với khả năng tái tạo hình ảnh của mực in 
KTS HDE , các ký tự nhỏ và các nét mảnh 
được in rõ ràng, màu sắc hình ảnh có chiều 
sâu hơn.

Đổi mới công nghệ xử lý hình ảnh S.E.A.D. V 
(V Screen-Enhancing Active Digital System)

Những cải tiến của công nghệ  xử lý hình ảnh 
S.E.A.D. V đã sao lưu với ASIC (Applica-
tion-specific Integrated Circuit) - thế hệ xử lý 
hình ảnh mới và các chức năng điều chỉnh 
màu hoàn toàn tự động tạo nên các sản phẩm 
in với chất lượng tốt nhất.

Mực in tiết kiệm năng lượng chất lượng 
cao Simitri HDE

Cấu trúc lai 3D có chứa các polyme chức 
năng đảm bảo mức độ tương thích cao với 
các loại vật liệu khác nhau. Ngoài ra, nó chỉ 
cần một lượng nhiệt nhỏ để nung chảy, giảm 
đáng kể mức tiêu thụ điện năng.

Công nghệ làm mỏng và tăng độ sắc nét

Nhờ việc giảm được mờ và sọc, các đối 
tượng nhỏ hoặc nét mảnh được in chồng màu 
vẫn đạt được chất lựơng cao (các nét chữ nhỏ 
ở nhãn thành phần và mã vạch).

Tùy chọn tram theo nhu cầu in ấn

Máy bao gồm 12 loại: 6 loại tram AM, 3 loại 
tram đường và 3 loại tram FM.

Ổn định chất lượng in ấn

 

Dot 130L Dot 190L Dot 270L Line 180L FM-1



Ứng dụng đi kèm hỗ trợ quản lý màu

Với một máy in KTS thì các thao tác để cân 
chỉnh màu sắc sẽ trở nên đơn giản hơn bao 
giờ hết. Bằng việc tuân theo các hướng dẫn  
trên màn hình điều khiển và ứng dụng, thợ in 
có thể dễ dàng thực hiện các bước cơ bản để 
kiểm soát màu cho lệnh in mà không cần đặt 
nặng yêu cầu về kinh nghiệm.

Phần mềm cân chỉnh và quản lý màu 
Color Centro

Phần mền miễn phí đi kèm với máy hỗ trợ 
cho việc vận hành, chỉnh sửa và thiết lập để 
hiệu chỉnh màu, tạo hồ sơ màu,...sao cho phù 
hợp với máy in KTS đang vận hành.

1. Calibration - Cân chỉnh màu sắc dựa 
vào thiết lập loại giấy và tram

2. Tone Curve Adjustment - Cân chỉnh 
đường cong tầng thứ

Hỗ trợ các thao tác cơ bản tương tự như trong 
phần mềm Adobe Photoshop trong việc điều 
chỉnh tầng thứ của 4 màu CMYK trên tờ in.

3. Spot Color và Alternative Color - Giải 
pháp hỗ trợ phục chế màu pha và thay thế 
màu sắc.

Với Spot color thì thao tác phục chế và quản 
trị các màu pha sẽ trở nên đơn giản hơn khi 
mà phần mềm hỗ trợ việc pha sẵn các ô màu 
để ta lựa chọn và lưu trữ lại các thông số 
màu. Hơn thế, nếu kết hợp cùng máy đo 
quang phổ, phần mềm sẽ hỗ trợ việc đo trực 
tiếp thành phần 4 màu CMYK của bài mẫu.

Với Alternative Color, phần mềm sẽ hỗ trợ 
thực hiện quản lý và thay thế màu tông 
nguyên dựa trên thành phần phần trăm của 
màu đó. Ví dụ, người dùng muốn thay thế 
một màu xanh lá trong file in với thành phần 
màu 60 C, 80 Y thành màu xanh dương 80 C, 
30 K, ta chỉ cần nhập trực tiếp thông số vào 
phần mềm thì khi in, màu xanh lá sẽ được 
thay thế hoàn toàn mà không cần người dùng 
phải mở file đồ họa để chỉnh thông số.


