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PRESS RELEASE 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ 
 

Konica Minolta Announces Sales Milestone for     
AccurioPress C14000 Series 

Konica Minolta công bố cột mốc kinh doanh đối với                              
dòng máy in màu sản xuất AccurioPress C14000 

 
Award-winning systems helping customers expand business through automation and 

a partnership approach 
 

Các hệ thống giải thưởng giúp khách hàng mở rộng phạm vi kinh doanh thông qua 
quá trình tự động hóa và tiếp cận đối tác 

 
 

Konica Minolta is close to its 200th AccurioPress C14000 Series installation in its European 
territory only eight months after sales started. Unveiled across the world a year ago, the 
device prints at 140 pages per minute (ppm) and is 40% faster than any other toner-based 
machine from Konica Minolta.   
 
Konica Minolta sắp hoàn thành việc lắp đặt máy in màu sản xuất AccurioPress C14000 thứ 
200 tại châu Âu chỉ trong vòng 8 tháng kể từ khi dòng sản phẩm được ra mắt. Được trình 
làng trên toàn thế giới một năm trước, dòng máy in này đạt tốc độ in 140 trang/phút (ppm) và 
nhanh hơn 40% so với các loại máy in khác của Konica Minolta. 
 
Together with the AccurioPress C12000, a second model in the series that has a speed of 120 ppm, 
the award-winning flagship production presses are Konica Minolta’s first foray into the high-
volume toner printing segment.  
 
Bên cạnh đó, dòng máy in AccurioPress C12000 cùng phân khúc có tốc độ in 120 trang/phút, giải 
thưởng mà những chiếc máy in công nghiệp hàng đầu này đạt được là một trong những bước đột 
phá đầu tiên của Konica Minolta trong phân khúc in ấn sử dụng mực bột khối lượng lớn. 
 
The landmark 200th installation will be completed within weeks, although details remain 
confidential. The announcement has been made shortly after Konica Minolta won the “Good 
Design Award 2020” from the Japan Institute of Design Promotion (JDP).  
 
Mặc dù thông tin chi tiết vẫn chưa được công bố nhưng bước ngoặt thứ 200 này dự kiến sẽ hoàn 
thiện trong vài tuần tới. Thông báo này được đưa ra ngay sau khi Konica Minolta giành đươc “Giải 
thưởng Thiết kế xuất sắc của năm 2020” từ Viện Xúc tiến Thiết kế của Nhật Bản (JDP). 
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The citation described the sophisticated design of the AccurioPress C14000/C12000 digital printing 
systems as “befitting for these flagship models, which ensures high performance and quality 
required for printing and motivates users to expand their print business”. Standout points of the 
systems also included the paper feed and delivery units, providing a sense of uniformity, and the 
overall exterior design. Toner bottles are arranged vertically within the machines and have large 
handles, which reduces the workload for operators. 
 
Đoạn trích dẫn mô tả sự tinh vi trong thiết kế của hệ thống máy in sản xuất kỹ thuật số 
AccurioPress C14000/C12000 như sau: “Thiết kế hoàn toàn phù hợp với các dòng máy in hàng đầu 
hiện nay, đảm bảo hiệu suất cao và đạt chất lượng theo yêu cầu của khách hàng nhằm phục vụ công 
tác in ấn và thúc đẩy người dùng mở rộng doanh nghiệp”. Các đặc điểm nổi bât của hệ thống cũng 
bao gồm bộ cấp giấy và điều hướng giấy, mang đến sự mượt mà trong suốt quy trình hoạt động và 
sự thống nhất trong thiết kế ngoại thất tổng thể. Các bình mực được sắp xếp theo chiều dọc bên 
trong thân máy và có tay cầm lớn giúp thao tác thay mực dễ dàng và giảm bớt khối lượng công việc 
cho người vận hành. 
 
“While incorporating automation technology that boosts quality and productivity, these systems 
only occupy the same footprint as their predecessors,” it read. “The higher print quality, faster 
printing speed, less manual intervention and greater ease of use also enhance the efficiency, quality 
and quantity of commercial printing.” 
 
Trích dẫn nói thêm: “Những hệ thống máy in này cũng mang những dấu ấn của những dòng máy 
tiền nhiệm trước đây bởi sự kết hợp các công nghệ tự động giúp tăng chất lượng và năng suất hoạt 
động”. “Chất lượng in càng cao, tốc độ in càng nhanh, ít can thiệp thủ công hơn và dễ sử dụng hơn 
cũng giúp nâng cao hiệu quả, chất lượng và số lượng in thương mại.” 
 
The AccurioPress C14000 Series is also part of Konica Minolta’ mission to support the 
transformation of its companies by sector and industry, predicting potential challenges and creating 
solutions together.  
 
Dòng máy in màu sản xuất AccurioPress C14000 cũng là một phần trong sứ mệnh của Konica 
Minolta giúp hỗ trợ quá trình chuyển đổi của các công ty trong lĩnh vực hoạt động, cũng như dự 
đoán những thách thức tiềm năng và cùng nhau tạo ra các giải pháp xử lý. 
 
“We are a recognised leader in print transformation and have been recognised as a pioneer for well 
over a decade by setting new standards,” said Christine Tan, General Manager, Regional Sales &  
Marketing Division.  “Working with our customers in a collaborative approach, we are delighted to 
have continued to accelerate our growth in commercial and industrial printing markets, despite the  
challenging conditions in a worldwide pandemic. Our mission is to help our customers reach the 
next level in the digital maturity of their organisation.” 
 
Bà Christine Tan, Giám đốc Điều Hành - Bộ phận Kinh doanh và Tiếp thị Konica Minolta Khu vực 
Châu Á cho biết: “Konica Minolta là công ty hàng đầu trong lĩnh vực chuyển đổi in ấn và đã được 
công nhận là nhà tiên phong trong hơn một thập kỷ qua bằng cách thiết lập các tiểu chuẩn mới”. Bà 
chia sẻ thêm: “Bất chấp những thách thức trong trận đại dịch toàn cầu ngoài kia, chúng tôi vẫn tiếp 
tục cố gắng đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của mình trong thị trường in ấn thương mại và công 
nghiệp, phục vụ khách hàng bằng tinh thần và thái độ cùng nhau hợp tác và phát triển. Sứ mệnh của 
chúng tôi chính là giúp khách hàng của mình đạt được những bước tiến tiếp theo trong hành trình 
phát triển kỹ thuật số.” 
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Ms. Teh Hui Ying, Product Marketing Manager, Production and Industrial Printing Business 
Division at Konica Minolta Business Solutions Asia, said: “The C14000 Series are another success 
story for Konica Minolta. The presses are helping customers to expand and streamline their 
business through advanced automation, fewer human touchpoints and higher productivity with 
tangible effects and less waste, plus a lower total cost of ownership.” 
 
“Dòng máy in sản xuất C14000 là một câu chuyện thành công khác của Konica Minolta. Nhờ vào 
sự hỗ trợ của hệ thống máy in này đã giúp khách hàng mở rộng và tinh giản các hoạt động của 
doanh nghiệp bằng sự trợ giúp của hệ thống tự động nâng cao, hạn chế sự tiếp xúc của con người và 
năng suất cao hơn với các hiệu ứng hữu hình và ít lãng phí vật liệu, cộng với tổng chi phí quyền sở 
hữu thấp.”, Bà Tei Hui Ying, Trưởng phòng Tiếp thị Sản phẩm – Bộ phận Kinh doanh In ấn Công 
nghiệp và Sản xuất tại Konica Minolta Business Solutions khu vực châu Á cho biết. 
 
 
About Konica Minolta Business Solutions Vietnam Co., Ltd. 
 
Konica Minolta, the Japanese company with business history over 100 years which researches, 
manufactures and distributes products & services in the print technology industry. As one of the top 
leading companies in the field of digital printing and innovative technology solutions, Konica 
Minolta Business Solutions Vietnam Co., Ltd. is committed to providing technological products and 
services to actively support the enterprises in Vietnam. With a wide range of products and services 
for each business segment, Konica Minolta is constantly modernizing and professionalizing the 
office environment as well as contributing to the profitability of business operating in the printing 
industry. For more information, please visit: https://www.konicaminolta.vn/business/ 
 
 
Về Công ty TNHH Konica Minolta Business Solutions Việt Nam 
 
Konica Minolta, Tập đoàn Nhật Bản với lịch sử kinh doanh hơn 100 năm phát triển trong lĩnh vực 
nghiên cứu, sản xuất và phân phối các sản phẩm & dịch vụ trong ngành công nghệ in. Là một trong 
những công ty hàng đầu trong lĩnh vực in ấn kỹ thuật số và các giải pháp công nghệ tiên tiến, công 
ty Konica Minolta Business Solutions Việt Nam cam kết cung cấp các sản phẩm và dịch vụ công 
nghệ hỗ trợ tối ưu cho nhu cầu của các doanh nghiệp tại Việt Nam. Với một loạt các sản phẩm và 
dịch vụ cho từng phân khúc kinh doanh, Konica Minolta không ngừng hiện đại hóa và chuyên 
nghiệp hóa môi trường văn phòng cũng như góp phần mang lại lợi nhuận cho hoạt động kinh doanh 
trong ngành in ấn thương mại. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập đường dẫn                 
https://www.konicaminolta.vn/business/ 
 
Terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective 
holders and are hereby acknowledged. 
 
Các điều khoản và tên sản phẩm là nhãn hiệu đã được đăng ký quyền sở hữu và công nhận. 
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For media enquiries, please contact: 
Konica Minolta Business Solutions Vietnam Co., Ltd. 
Mr. Dong Thanh Lam 
National Marketing Communications Manager 
Email: lam.dongthanh@konicaminolta.com 
Tel: (+84) 028 3915 4242 
 

Mọi thắc mắc về thông tin Truyền thông & Tiếp thị, xin quý đối tác vui lòng liên hệ: 
Công ty TNHH Konica Minolta Business Solutions Việt Nam 
Anh Đồng Thanh Lâm 
Trưởng phòng Truyền Thông Tiếp Thị Toàn quốc 
Email: lam.dongthanh@konicaminolta.com 
Điện thoại: (+84) 028 3915 4242 
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