Máy photocopy Fuji
DocuCentre V5070CP

Xerox

Chiếc máy photocopy fuji xerox DocuCentre V5070 CP khổ A3 được
thiết kế tinh tế, với hệ thống kết cấu cơ khí vững chắc mang
đến cho người dùng thế hệ máy photocopy bền bỉ.
Máy photocopy Fuji Xerox DocuCentre V5070 CP với các chức năng
copy – In mạng, tích hợp sẵn tính năng in hai mặt tự động (bộ
đảo bản sao tự động Duplex) và khay nạp giấy tự động (bộ nạp
bản gốc tự động DADF), với tốc độ 55 trang/phút, 28 trang/phút
khổ A3, máy photocopy fuji xerox V5070 CP giúp bạn xử lý công
việc nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Thông số kỹ thuật máy photocopy Fuji Xerox DocuCentre V5070
CP :

– Màn hình LCD 9 Inch điều khiển hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt.
– Chức năng chuẩn : Copy – In mạng.
– Tốc độ copy/in : 55 trang / phút khổ A4.
– Tốc độ copy/in : 28 trang / phút khổ A3.
– Bộ nhớ : 4GB.
– Ngôn ngữ in: PCL5/ PCL6, Adobe PostScript 3 (Tùy chọn mua
thêm).
– Thời gian khởi động : ~30 giây hoặc ít hơn.
– Thời gian cho ra bản chụp đầu tiên : ~3.1 giây.
– Độ phân giải : 600 dpi x 600 dpi, 1200 dpi x 1200 dpi.

– Khổ giấy tối đa : A3
– Khay giấy : 02 x 500 tờ.
– Khay tay : 95 tờ.
– Khả năng phóng to thu nhỏ : 25% – 400%.
– Chức năng in hai mặt tự động (Bộ đảo mặt bản sao Duplex)
– Khay nạp bản gốc tự động quét 1 lần 2 mặt (Bộ nạp bản gốc
DADF 130 tờ).
– Tính năng quét 1 lần sao chụp nhiều lần.
– Chia bộ bản sao so le ( E-sort).
– Sao chụp liên tục : 999 tờ.
– Cổng kết nối : USB 2.0, Ethernet 10/100Base –TX.
– Kích thước : W 640 x D 693 x H 1,116 mm.
– Trọng lượng : 73 Kg.

Phụ kiện kèm theo máy photocopy Fuji Xerox V5070 CP :

– Chân máy.
– Hộp mực.
– Cáp kết nối.
– Tuỳ chọn lắp thêm tính năng Fax.

Chất lượng sản phẩm máy photocopy Xerox V5070 CP :

– Máy mới 100%, nguyên đai, nguyên kiện, chính hãng Fuji
Xerox.
– Có chứng nhận xuất xứ (CO), chứng nhận chất lượng (CQ).
– Sản xuất tại Trung Quốc theo công nghệ Fuji Xerox Nhật Bản.

Hình ảnh máy photocopy Xerox V5070 CP khi lắp thêm chân máy

máy photocopy Fuji Xerox V4070 CP

Tính năng nổi bật của máy photocopy Fuji Xerox DocuCentre
V5070 CP :

Điều khiển dễ dàng với một ngón tay.

Dòng máy photocopy Fuji Xerox V5070 CP, tận dụng lợi thế của
công nghệ trong smartphone và máy tính bảng bằng cách cho phép
người sử dụng vận hành các thiết bị một cách trực quan, để sản
xuất nhanh hơn và hiệu quả hơn.
Bốn động tác khác nhau – chạm, chạm đúp, kéo và gõ nhẹ – có
thể được sử dụng để cuộn và chuyển đổi các chức năng một cách
mượt mà và nhanh chóng.

Màn hình của riêng bạn
Màn hình của máy ứng dụng bổ sung hoàn toàn miễn phí có tên
gọi Easy UI Solution 2 cho phép tùy chỉnh màn hình theo nhu
cầu người sử dụng. Màn hình của máy photocopy Xerox V5070 CP
có thể được tùy chỉnh đơn giản và dễ dàng vận hành theo ý
thích giúp tiết kiệm thời gian hơntùy chỉnh cho phép mỗi người
cài đặt các chức năng thường xuyên sử dụng lên màn hình riêng
của mình. Ứng dụng bổ sung hoàn toàn miễn phí có tên gọi Easy
UI Solution 2 cho phép tùy chỉnh màn hình theo nhu cầu người
sử dụng. Màn hình có thể được tùy chỉnh đơn giản và dễ dàng
vận hành theo ý thích giúp tiết kiệm thời gian hơn

Nút chạm nhanh cho các tính năng thường trực
Với máy photocopy Fuji Xerox DocuCentre V5070 CP bạn có thể
đăng ký chức năng được sử dụng thường xuyên để thực hiện sao
chụp hoặc quét chỉ với một lần chạm.

Quản lý xác thực dựa trên thông tin người dùng đăng ký
Cài đặt xác thực người dùng trên máy photocopy Fuji Xerox
DocuCentre V5070 CP cho phép bạn quản lý việc xác thực thông
qua thông tin người dùng đã được đăng ký trên thiết bị đa chức
năng. Có thể xác thực bằng thẻ IC bằng cách gắn thêm đầu đọc

thẻ IC*5.

Fax không giấy ( chọn thêm )
Nhận fax
Máy photocopy Fuji Xerox DocuCentre V5070 CP chứa tài liệu fax
đã nhận vào thư mục, người dùng có thể xác nhận lại bằng ảnh
thumbnail rồi quyết định có in tài liệu ra hay không. Giúp làm
giảm thiểu lượng giấy in lãng phí. Ngoài ra khi tài liệu được
gửi đến thư mục, người dùng có thể chọn chức năng in, gửi bằng
email hoặc chuyển đến thư mục chung (share folder) trên máy
tính. Có thể tận dụng chức năng này để kiểm tra nội dung fax
đến trên smartphone khi không ở văn phòng.
Gửi fax
Máy photocopy Fuji Xerox V5070 CP có thể gửi fax trực tiếp
dưới dạng Direct fax từ máy tính. Có thể đính kèm bản gốc gửi
đi dưới dạng PDF vào email thông báo hoàn thành công việc.
Chặn fax đến
Fuji Xerox DocuCentre V5070 CP có thể chặn fax đến từ những
đối tượng không mong muốn hoặc fax ẩn danh.

Tại sao bạn nên chọn mua sản phẩm tại công ty Việt Số Hóa?
– Với bề dày phát triển lâu năm, có chế độ dịch vụ hậu mãi,
bảo hành, bảo trì tốt sẽ giúp chiếc máy móc, thiết bị của bạn
hoạt động ở trạng thái tốt nhất.
– Đội ngũ kỹ thuật viên lành nghề, nhiều kinh nghiệm, trình độ
chuyên môn cao, hoạt động rộng khắp các quận trong thành phố
và các tỉnh lân cân sẽ có mặt kịp thời hỗ trợ kỹ thuật nhanh
chóng khi khách hàng yêu cầu.
– Hỗ trợ kỹ thuật nhanh chóng trong vòng 2 giờ khi khách hàng

cần sự giúp đỡ tại khu vực thành phố và 04 giờ tại khu vực
Huyện và Tỉnh lân cận.

