Máy photocopy Fuji
DocuCentre V2060 CP

Xerox

Chiếc máy photocopy fuji xerox DocuCentre V2060 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 V2060 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 25 trang/phút máy photocopy
fuji xerox V2060 CP giúp bạn xử lý công việc nhanh chóng và
hiệu quả hơn.

Thông số kỹ thuật máy photocopy Fuji Xerox DocuCentre V2060
CP :

– Màn hình LCD 7 Inch điều khiển hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt.
– Chức năng chuẩn : Copy – In mạng.
– Tốc độ copy/in : 25 trang / phút khổ A4.
– Tốc độ copy/in : 14 trang / phút khổ A3.
– Bộ nhớ : 4GB.
– Ngôn ngữ in: PCL5/ PCL6, Adobe PostScript 3 (Tùy chọn mua
thêm).
– Thời gian khởi động : ~32 giây hoặc ít hơn, dưới 14 giây nếu
nguồn điện bật.
– Thời gian cho ra bản chụp đầu tiên : ~4.5 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 : 96 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 (Bộ nạp bản gốc DADF 110 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 590 x D 659 x H 962 mm.
– Trọng lượng : 67 Kg.

Phụ kiện kèm theo máy photocopy Fuji Xerox V2060 CP :

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

Chất lượng sản phẩm máy photocopy Xerox V2060 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 V2060 CP khi lắp thêm chân máy

Tính năng nổi bật của máy photocopy Fuji Xerox DocuCentre
V2060 CP :

Bản in tuyệt đẹp
Máy photocopy fuji xerox V2060 CPó thể tái hiện lại một cách
trung thực ngay cả những hình ảnh tinh tế nhất với chất lượng
hình ảnh cao cùng độ phân giải đầu ra 1200×1200dpi.

Thao tác đơn giản hơn với các màn hình Easy screen
Sử dụng các màn hình “Easy copy” và “Easy fax”. Chỉ hiển thị
các hạng mục thiết lập đơn giản để thao tác đơn giản hơn. Cỡ
chữ lớn 5mm giúp nhìn rõ hơn.

Fax không giấy ( chọn thêm )
Nhận fax
Máy photocopy Fuji Xerox DocuCentre V2060 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 V2060 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 V2060 CP có thể chặn fax đến từ những
đối tượng không mong muốn hoặc fax ẩn danh.

Hỗ trợ in bảo mật và tránh lãng phí
Máy photocopy fuji xerox V2060 CP lệnh in sẽ luôn được lưu
trong thiết bị đa chức năng và chỉ tiến hành in sau khi đã xác
nhận. Giúp kiểm soát được việc in sai, in không cần thiết. Khi
in tài liệu, người dùng có thể thay đổi các thiết lập in chẳng
hạn như số bản in, một mặt/hai mặt, in màu hay in trắng đen,
v.v… Giúp phòng tránh in sai, in lãng phí, góp phần làm giảm
TCO.

Chức năng xác thực bằng IC card
Bằng việc sử dụng thiết bị xác thực, máy photocopy Fuji Xerox
DocuCentre V2060 CP có thể ngăn chặn các hành vi truy cập hoặc
thao tác trái phép trên máy đa chức năng. Có thể tổng kết được
lượng sử dụng thực tế của từng người dùng bằng lịch sử công
việc. Ngoài ra có thể gắn thêm thiết bị IC card reader trên
máy đa chức năng để xác thực IC card.

Thân thiện với môi trường
Khả năng vận hành tuyệt đối yên tĩnh với thiết kế airflow
(thông gió). Sử dụng quy trình đối lưu tự nhiên, làm giảm số
lượng quạt gió cũng như để quạt tắt hoàn toàn trong thời gian
chờ. Tiết kiệm năng lượng và có độ ồn cực thấp (3.3B*1) trong
thời gian chờ và tiếng ồn trong thời gian vận hành cũng chỉ ở
mức 6.7B*2, có thể đặt trên bàn hoặc tại khu vực làm việc mà
không gây ảnh hưởng gì. Sử dụng những loại vật liệu mới thân
thiện với môi trường. Thiết kế tiết kiệm năng lượng với lượng
điện tiêu thụ trong chế độ ngủ chỉ tối đa 1.0W.

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.

