Máy in laser màu Canon LBP
843CX khổ A3
Máy in laser màu dễ sử dụng, chi phí thấp và tiết kiệm năng
lượng. Chiếc máy in laser màu Canon LBP 843CX khổ A3 mang
những ưu điểm mà mọi cơ quan doanh nghiệp đều mong đợi. Thiết
kế thời thượng đẹp mắt cùng kiểu dáng tinh tế là lí do mà
chiếc máy in này thích hợp với bất kỳ không gian làm việc nào,
tạo nên vẻ đẹp không thể nhầm lẫn.

Thông số kỹ thuật máy in laser màu Canon LBP 843CX khổ A3 :

– Loại máy in : Máy in laser màu.
– Màn hình LCD 5 dòng.
– Tốc độ : 31 trang A4 / phút và 15 trang A3/ phút.
– Thời gian làm nóng máy : xấp xỉ 29 giây.
– Thời gian in bản đầu tiên : 7.9 giây (bản màu / bản đen
trắng).
– Khổ giấy tối đa : A3.
– Độ phân giải : 600 x 600dpi, 1200 x 1200dpi, 9600(tương
đương) x 600dpi.
– Bộ nhớ chuẩn : 1GB.
– Khay giấy tiêu chuẩn : 250 tờ.
– Khay đa năng : 100 tờ.
– Ngôn ngữ in : UFR II LT, PCL 6, PDF, XPS.

– Hệ điều hành hỗ trợ : Win10(32 / 64bit), Win 8.1 (32 /
64bit), Win 8 (32 / 64bit), Windows 7 (32 / 64-bit), Windows
Vista (32 / 64-bit), Windows XP (32 / 64-bit), Windows Server
2012 (32 / 64bit), Windows Server 2012 R2 (64 bit), Windows
Server 2008 (32 / 64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit),
Windows Server 2003 (32 / 64bit), Mac OS 10.6.x~10.9 *3,
Linux*3, Citrix.
– Kích thước : 545 x 591 x 361.2mm.
– Trọng lượng : Xấp xỉ 34kg.
– Nguồn điện : 220 – 240V, 50/60Hz.
– Cổng kết nối : USB 2.0 tốc độ cao; 10Base-T / 100Base-TX.
– Sử dụng hộp mực : Cartridge mực đen 335E: 7.000 trang,
Cartridge mực 333E CMY: 7.400 trang.
– Công suất in hàng tháng : 120,000 trang.
– Công suất in khuyến nghị hàng tháng : 7.500 trang.

Hình ảnh máy in màu Canon LBP 843CX khổ A3

Canon LBP 843CX

Ưu điểm nổi bật của máy in màu Canon LBP 843CX :

Bản in sắc nét
Chiếc máy in laser màu Canon LBP 843CX với 31 trang A4 / phút
và 15 trang A3/ phút, với độ phân giải lên đến 9600×600 cho
người sử dụng những bản in màu chất lượng cao.

Kết nối qua mạng Lan
Máy in màu Canon LBP 843CX tích hợp sẵn tính năng in ấn qua
mạng giúp bạn kết nối in ấn thuận tiện và dễ dàng, nhờ tính
năng này văn phòng cơ quan bạn có thể dùng chung thiết bị mà
không cần phụ thuộc vào máy chủ.

In đảo mặt tự động.
Máy in laser màu Canon LBP 843CX khổ A3 rất hữu dụng nhờ cơ
chế in đảo mặt tự động tích hợp. Bạn có thể tiết kiệm thời
gian, tiết kiệm giấy và bảo vệ môi trường với những bản in hai
mặt tự động.

Chất lượng máy in màu Canon LBP 843CX :
– Máy mới 100%, nguyên đai, nguyên kiện, chính hãng Canon.
– Có chứng nhận chất lượng (CQ), chứng nhận xuất xứ (CO).
Tại sao bạn nên chọn mua sản phẩm tại công ty Việt Số Hóa?

– Với bề dày phát triển lâu năm, 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.

Máy in laser màu Canon LBP

7200Cdn
Mô tả sản phẩm :
Máy in laser màu dễ sử dụng, chi phí thấp và tiết kiệm năng
lượng. Chiếc máy in laser màu Canon LBP 7200Cdn mang những ưu
điểm mà mọi gia đình và văn phòng nhỏ đều mong đợi. Thiết kế
thời thượng đẹp mắt cùng kiểu dáng nhỏ gọn là lí do mà chiếc
máy in này thích hợp với bất kỳ không gian làm việc nào, tạo
nên vẻ đẹp không thể nhầm lẫn.
Thông số kỹ thuật máy in laser màu Canon LBP 7200Cdn :
– Loại máy in : Máy in laser màu.
– Tốc độ : 20 trang trắng đen / phút và 20 trang màu/ phút
trang A4.
– Thời gian in bản đầu tiên : 15 giây (bản màu / bản đen
trắng).
– Khổ giấy tối đa : A4.
– Độ phân giải : 600 x 600dpi, 9600(tương đương) x 600dpi.
– Bộ nhớ chuẩn : 16 MB.
– Khay giấy tiêu chuẩn : 250 tờ.
– Khay giấy đa năng : 50 tờ.
– Khay giấy ra : 125 tờ.
– Ngôn ngữ in : Công nghệ in Tiên tiến của Canon (CAPT 3.0).
– Hệ điều hành hỗ trợ : Win 10 (32/64biet), Win 8.1 (32 /
64bit), Win 8 (32 / 64bit), Windows 7 (32 / 64-bit), Windows
Vista (32 / 64-bit), Windows XP (32 / 64-bit), Server 2008 Mac
OS X v.10.3.9 và những hệ điều hành sau này.
– Kích thước (W x D x H) 409 × 490 × 331mm.

– Trọng lượng xấp xỉ

22 kg.

– Cổng kết nối : USB 2.0 tốc độ cao; 10Base-T / 100Base-TX.
– Sử dụng hộp mực : Catridge 318BK (3,400 trang) , 318C/M/Y
(2,900 trang), (mực theo máy 30% – 50%) với độ phủ mực tiêu
chuẩn.
– Công suất in hàng tháng : 30,000 trang.
– Công suất in khuyến nghị hàng tháng : 1000 trang.
Ưu điểm nổi bật của máy in màu Canon LBP 7200Cdn :
Bản in sắc nét
Chiếc máy in laser màu Canon LBP 7200Cdn với tốc độ in 20
trang/ phút khổ A4, với độ phân giải lên đến 9600×600 cho
người sử dụng những bản in màu chất lượng cao.
Kết nối qua mạng Lan
Máy in màu Canon LBP 7200Cdn tích hợp sẵn tính năng in ấn qua
mạng giúp bạn kết nối in ấn thuận tiện và dễ dàng, nhờ tính
năng này văn phòng cơ quan bạn có thể dùng chung thiết bị mà
không cần phụ thuộc vào máy chủ.
In đảo mặt tự động.
Máy in laser màu Canon LBP 7200Cdn rất hữu dụng nhờ cơ chế in
đảo mặt tự động tích hợp. Bạn có thể tiết kiệm thời gian, tiết
kiệm giấy và bảo vệ môi trường với những bản in hai mặt tự
động.Khả năng xử lý CAPT 3.0
Nhờ vận dụng sức mạnh từ công nghệ in tiên tiến của Canon
(CAPT) và kiến trúc nén thông minh (Hi-ScoA), máy in màu Canon
LBP 7200Cdn này có thể xử lý các dữ liệu hình ảnh nhanh hơn
các máy in thông thường. Điều Hi-ScoA có thể làm là nén dữ
liệu in vào một kích thước nhỏ hơn để có thể nhanh chóng
truyền dữ liệu đó từ máy tính sang máy in có CAPT, kết quả là
tốc độ in siêu cao mà không tốn chi phí nâng cấp bộ nhớ máy

in.
Chất lượng máy in màu Canon LBP 7200Cdn :
– Máy mới 100%, nguyên đai, nguyên kiện, chính hãng Canon.
– Có chứng nhận chất lượng (CQ), chứng nhận xuất xứ (CO).
Tại sao bạn nên chọn mua sản phẩm tại công ty Việt Số Hóa?

– Với bề dày phát triển lâu năm, 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.

Máy in laser màu Canon LBP
5970 khổ A3
Máy in laser màu dễ sử dụng, chi phí thấp và tiết kiệm năng
lượng. Máy in Canon LBP 5970 mang những ưu điểm mà mọi cơ quan
doanh nghiệp đều mong đợi. Thiết kế thời thượng đẹp mắt cùng
kiểu dáng tinh tế là lí do mà chiếc máy in này thích hợp với
bất kỳ không gian làm việc nào, tạo nên vẻ đẹp không thể nhầm
lẫn.

Thông số kỹ thuật máy in laser màu Canon LBP 5970 khổ A3 :

– Loại máy in : Máy in laser màu.
– Tốc độ : 30 trang A4 / phút và 15 trang A3/ phút.
– Bản in đầu tiên mất 9 giây.
– Khổ giấy tối đa : A3.
– Độ phân giải : 9600 x 1200dpi.
– Bộ nhớ chuẩn : 256 MB.
– Khay giấy tiêu chuẩn : 250 tờ.
– Khay đa năng : 100 tờ.
– Ngôn ngữ in : UFR II LT, PCL 6/5C.
– Hệ điều hành hỗ trợ : Win10(32 / 64bit), Win 8.1 (32 /
64bit), Win 8 (32 / 64bit), Windows 7 (32 / 64-bit), Windows
Vista (32 / 64-bit), Windows XP (32 / 64-bit), Windows Server
2012 (32 / 64bit), Windows Server 2012 R2 (64 bit), Windows
Server 2008 (32 / 64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit),
Windows Server 2003 (32 / 64bit).
– Cổng kết nối : USB 2.0 tốc độ cao; 10Base-T / 100Base-TX.
– Sử dụng hộp mực : Cartridge 302 C/M/Y/K (CMY: 6.000 Trang,
K: 10.000 Trang).
– Kích thước : 545 × 651 × 380mm.
– Trọng lượng : 48,5kg.

Hình ảnh máy in màu Canon LBP 5970 khổ A3

Ưu điểm nổi bật của máy in Canon LBP 5970 :

Bản in sắc nét
Máy in laser màu Canon LBP 5970 với 32 trang trắng đen, 30
trang màu A4 / phút và 15 trang màu và trắng đen A3/ phút, với
độ phân giải lên đến 9600 x 1200 dpi cho người sử dụng những
bản in màu chất lượng cao.

Kết nối qua mạng Lan
Máy in màu Canon LBP 5970 tích hợp sẵn tính năng in ấn qua
mạng giúp bạn kết nối in ấn thuận tiện và dễ dàng, nhờ tính
năng này văn phòng cơ quan bạn có thể dùng chung thiết bị mà
không cần phụ thuộc vào máy chủ.

In đảo mặt tự động.
Máy in laser màu Canon LBP 5970 khổ A3 rất hữu dụng nhờ cơ chế
in đảo mặt tự động tích hợp. Bạn có thể tiết kiệm thời gian,
tiết kiệm giấy và bảo vệ môi trường với những bản in hai mặt
tự động.

Tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường.
Chiếc máy in Canon LBP 5970 thân thiện với môi trường với điện
năng tiêu thụ ở chế độ ngủ, với chứng nhận ENERY STAR tiêu thụ
điện năng thấp và chức năng tiết kiệm điện của nó. Tính năng
chuyển máy sang chế độ nghỉ khi không dùng đến nhưng máy vẫn
có thể tự động nhận dữ liệu và in.

Chất lượng máy in màu Canon LBP 5970 :

– Hàng nhập khẩu mới 100% nguyên đai, nguyên kiện.
– Nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, hãng Canon sản xuất.

Tại sao bạn nên chọn mua sản phẩm tại công ty Việt Số Hóa?

– Với bề dày phát triển lâu năm, 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.
Tags :

Máy in Laser Canon LBP2900

Thiết kế đơn giản, gọn gàng
Máy in Laser Canon LBP2900 được Canon thiết kế theo hướng đơn
giản, gọn gàng. Với kích thước nhỏ gọn bạn có thể đặt nhiều vị
trí khác nhau trong phòng làm việc của mình.

Tốc độ in nhanh
Với 9.3 giây cho trang in đầu tiên, bạn có ngay một bản in
hoàn hảo mà không cần chờ lâu. Với tốc độ 12 trang/phút từ máy
in với giấy A4 bạn vẫn hoàn toàn đáp ứng nhu cầu công việc
hàng ngày của mình.

Máy in laser trắng đen rõ nét
Máy in Canon này được trang bị độ phân giải 600 x 2400 dpi cho
bạn những bản in rõ nét mà không cần lo lắng vấn đề mờ bản in
hay gặp.

Khay nạp giấy 150 tờ cùng khay chứa giấy
đã in 100 tờ tiện lợi cho quá trình sử
dụng liên tục

Bảng điều khiển trực quan, dễ dàng thao
tác

Cổng kết nối 2.0 dễ dàng kết nối

Kéo dài thời gian sử dụng với mực in
chính hãng của Canon Cartridge 303

Máy in Canon LBP325X
Mô tả sản phẩm :

Máy in Canon LBP 325X với tốc độ in ấn tượng lên tới 43
trang/phút, hộp mực lớn và công suất cao là dòng máy in rất lý
tưởng cho doanh nghiệp của bạn.
Máy in Canon LBP325X tích hợp sẵn tính năng in qua mạng Lan có
dây, in ấn qua di động, in tự động hai mặt (duplex) giúp bạn
kết nối thuận tiện, in ấn nhanh chóng và hiệu quả.

Thông số kỹ thuật máy in Canon LBP325X :
– Loại máy in : Máy in laser trắng đen.
– Màn hình LCD trắng đen 5 dòng.
– Tốc độ : 43 trang / phút khổ A4.
– Thời gian làm nóng máy : xấp xỉ 30 giây.
– Thời gian in bản đầu tiên : xấp xỉ 5.7 giây.
– Khổ giấy tối đa : A4.
– Độ phân giải : 600 x 600 dpi.
– Chất lượng in với công nghệ làm mịn ảnh : 1200 x 1200 dpi.
– Bộ xử lý : 528MHz + 264 MHz.
– Bộ nhớ chuẩn : 1GB.

– In qua mạng Lan có dây chuẩn RJ45.
– In hai mặt tự động.
– Ngôn ngữ in : UFRII, PCL 5e4, PCL6, Adobe® PostScript.
– In bảo mật Secure Print.
– In trực tiếp từ thẻ
JPEG/TIFF/PDF/PDF/XPS.
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– In qua Google Cloud.
– In từ thiết bị di động trên iOS: AirPrint, Canon PRINT
Business app và trên Android: Mopria certified, Canon Print
Service Plug-in, Canon PRINT Business app.
– Khay giấy tiêu chuẩn : 550 tờ.
– Khay tay : 100 tờ.
– Ngôn ngữ in : UFR II LT, PLC6, Adobe® PostScript, .
– Hệ điều hành hỗ trợ : Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows®
7 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server®
2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008, Mac OS X version 10.9.5
& up / Mac OS 10.14, Linux5.
– Kích thước : 409 x 376 x 275 mm.
– Trọng lượng : 12.3 Kg.
– Cổng kết nối
TX/1000Base-T.
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10BASE-T/100BASE-

– Hộp mực theo máy Cartridge 056L 5.100 trang
A4, Cartridge 056 10.000 trang A4 và 056H 21.000 trang A4 với
độ phủ mực tiêu chuẩn.
– Công suất in hàng tháng : 150,000 trang.
– Công suất in khuyến nghị hàng tháng : 200 – 7500 trang.

Tính năng nổi bật của máy in Canon LBP 325X :
Kết nối qua mạng Lan
Máy in Canon LBP325X tích hợp sẵn tính năng in ấn qua mạng Lan
có dây và không dây WiFi giúp bạn kết nối dễ dàng và in ấn
thuận tiện hơn, nhờ tính năng này văn phòng cơ quan bạn có thể
dùng chung thiết bị mà không cần phụ thuộc vào máy chủ.
Giải pháp in ấn di động
Với giải pháp in ấn di động mới nhất của Canon, máy in Canon
LBP 325X cho phép người dùng có thể in ấn tài liệu từ điện
thoại thông minh, Smartphone với các ứng dụng di động
trên iOS: AirPrint, Canon PRINT Business app và trên Android:
Mopria certified, Canon Print Service Plug-in, Canon PRINT
Business app.Khay chứa giấy lớn
Khay nạp giấy tự động 550 tờ và khay tay 100 tờ, tổng lượng
giấy nạp còn có thể được mở rộng lên đến 1200 tờ với khay nạp
giấy tự động lắp thêm 550 tờ, cho thời gian sử dụng lâu hơn.
In ấn nhanh chóng với tính năng in đảo mặt tự động
Tiết kiệm thời gian và cải thiện hiệu năng với tốc độ in cao
43 trang A4/phút. In đảo mặt tự động (duplex) giúp bạn in ấn
nhanh chóng và hiệu quả hơn.
Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ in ấn
Ngoài ngôn ngữ in UFR II, máy in Canon LBP325X còn hỗ trợ
chuẩn ngôn ngữ PCL, Adobe® PostScript cho phép máy in hoạt
động với các ứng dụng doanh nghiệp đa dạng hơn.
Chất lượng máy in laser Canon LBP 325X :
– Máy mới 100%, nguyên đai, nguyên kiện, hãng sản xuất Canon.
– Nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.
Tại sao bạn nên chọn mua sản phẩm tại công ty chúng tôi ?
– 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.

Máy in Canon LBP228X
Máy in Canon LBP 226Dw với tốc độ in ấn tượng lên tới 38
trang/phút, hộp mực lớn và công suất cao là dòng máy in rất lý
tưởng cho doanh nghiệp của bạn.
Máy in Canon LBP226Dw tích hợp sẵn tính năng in qua mạng Lan
có dây, in ấn qua di động, in tự động hai mặt (duplex) giúp
bạn kết nối thuận tiện, in ấn nhanh chóng và hiệu quả.

Thông số kỹ thuật máy in Canon LBP228X :

– Loại máy in : Máy in laser trắng đen.
– Màn hình cảm ứng 5 Inch (~ 12.7cm).
– Tốc độ : 38 trang / phút khổ A4.
– Thời gian làm nóng máy : xấp xỉ 14 giây.
– Thời gian in bản đầu tiên : xấp xỉ 5.5 giây.
– Khổ giấy tối đa : A4.

– Độ phân giải : 600 x 600 dpi.
– Chất lượng in với công nghệ làm mịn ảnh : 1200 x 1200 dpi.
– Bộ xử lý : 800MHz x 2.
– Bộ nhớ chuẩn : 1GB.
– In qua mạng Lan có dây và không dây WiFi.
– In hai mặt tự động.
– Ngôn ngữ in : UFRII, PCL 5e4, PCL6, Adobe® PostScript.
– Hỗ trợ in mã vạch với tùy chọn Barcode Printing Kit-E1E.
– In bảo mật Secure Print
– In trực tiếp
JPEG/TIFF/PDF.

từ

thẻ

nhớ

USB

với

file

định

dạng

– In qua Google Cloud.
– In từ thiết bị di động trên iOS: AirPrint, Canon PRINT
Business app và trên Android: Mopria certified, Canon Print
Service Plug-in, Canon PRINT Business app.
– Khay giấy tiêu chuẩn : 250 tờ.
– Khay tay : 100 tờ.
– Ngôn ngữ in : UFR II LT, PLC6, Adobe® PostScript, PDF, XPS.
– Hệ điều hành hỗ trợ : Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows®
7 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server®
2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008, Mac OS X version 10.9.5
& up / Mac OS 10.14, Linux5.
– Kích thước : 438 x 373 x 312 mm.
– Trọng lượng : 9.9 Kg.
–

Cổng

kết

nối

:

USB

2.0

Hi-Speed,

10BASE-T/100BASE-

TX/1000Base-T,
Connection.

Wireless

802.11b/g/n,

Wireless

Direct

– Hộp mực Cartridge 057 3.100 trang A4 và 057H 10.000 trang A4
với độ phủ mực tiêu chuẩn.
– Công suất in hàng tháng : 80,000 trang.
– Công suất in khuyến nghị hàng tháng : 750 – 4000 trang.

Hình ảnh máy in Canon LBP228X

Tính năng nổi bật của máy in Canon LBP 228X :

Kết nối qua mạng Lan
Máy in Canon LBP228X tích hợp sẵn tính năng in ấn qua mạng Lan
có dây và không dây WiFi giúp bạn kết nối dễ dàng và in ấn
thuận tiện hơn, nhờ tính năng này văn phòng cơ quan bạn có thể
dùng chung thiết bị mà không cần phụ thuộc vào máy chủ.
Giải pháp in ấn di động
Với giải pháp in ấn di động mới nhất của Canon, máy in Canon
LBP 228X cho phép người dùng có thể in ấn tài liệu từ điện
thoại thông minh, Smartphone với các ứng dụng di động
trên iOS: AirPrint, Canon PRINT Business app và trên Android:
Mopria certified, Canon Print Service Plug-in, Canon PRINT
Business app.
Khay chứa giấy lớn
Khay nạp giấy tự động 250 tờ và khay tay 100 tờ, tổng lượng
giấy nạp còn có thể được mở rộng lên đến 900 tờ với khay nạp

giấy tự động lắp thêm 550 tờ, cho thời gian sử dụng lâu hơn.
In ấn nhanh chóng với tính năng in đảo mặt tự động
Tiết kiệm thời gian và cải thiện hiệu năng với tốc độ in cao
38 trang A4/phút. In đảo mặt tự động (duplex) giúp bạn in ấn
nhanh chóng và hiệu quả hơn.
Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ in ấn
Ngoài ngôn ngữ in UFR II, máy in Canon LBP228X còn hỗ trợ
chuẩn ngôn ngữ PCL, Adobe® PostScript cho phép máy in hoạt
động với các ứng dụng doanh nghiệp đa dạng hơn.

Chất lượng máy in laser Canon LBP 228X :

– Máy mới 100%, nguyên đai, nguyên kiện, hãng sản xuất Canon.
– Nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

Tại sao bạn nên chọn mua sản phẩm tại công ty chúng tôi ?

– 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.

Máy in Canon LBP 312X
Máy in laser Canon LBP 312X với tốc độ in ấn tượng lên tới 43
trang/phút, hộp mực lớn và công suất cao là dòng máy in rất lý
tưởng cho doanh nghiệp của bạn.
Máy in Canon LBP 312X tích hợp sẵn tính năng in qua mạng Lan
có dây, in ấn qua di động, in tự động hai mặt (duplex) giúp
bạn kết nối thuận tiện, in ấn nhanh chóng và hiệu quả.

Thông số kỹ thuật máy in laser Canon LBP 312X :

– Loại máy in : Máy in laser trắng đen.
– Màn hình LCD trắng đen 5 dòng.
– Tốc độ : 43 trang / phút khổ A4.
– Thời gian làm nóng máy : xấp xỉ 3 giây.
– Thời gian in bản đầu tiên : xấp xỉ 6.2 giây.
– Khổ giấy tối đa : A4.
– Độ phân giải : 600 x 600 dpi.
– Chất lượng in với công nghệ làm mịn ảnh : 1200 x 1200 dpi.
– Bộ nhớ chuẩn : 1GB.
– Quản lí ID – Department ID, Secure Print.
– Tính năng in di động : Apple® AirPrint™, Mopria® Print
Service, Google CloudPrint™.
– Khay giấy tiêu chuẩn : 550 tờ.
– Khay tay : 100 tờ.
– Ngôn ngữ in : UFR II LT, PLC6, Adobe® PostScript, PDF, XPS.
– Hệ điều hành hỗ trợ : Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8,
Windows® 7, Windows® Server 2016, Windows® Server 2012 R2,
Windows® Server 2012, Windows® Server 2008 R2, Windows® Server
2008,

Mac® OS X 10.7.5 & up(*2), Linux (*2).
– Kích thước : 409 x 376 x 275 mm.
– Trọng lượng : 11.5 Kg.
– Cổng kết nối : USB 2.0 tốc độ cao, Network 10 Base T/100 Tx.
– Hộp mực Cartridge 041 10.000 trang A4 với độ phủ mực tiêu
chuẩn.
– Công suất in hàng tháng : 150,000 trang.
– Công suất in khuyến nghị hàng tháng : 7.500 trang.

Máy in Canon LBP228X

Tính năng nổi bật của máy in Canon LBP 312X :

Kết nối qua mạng Lan
Máy in Canon LBP 312X tích hợp sẵn tính năng in ấn qua mạng
Lan giúp bạn kết nối in ấn thuận tiện và dễ dàng, nhờ tính
năng này văn phòng cơ quan bạn có thể dùng chung thiết bị mà
không cần phụ thuộc vào máy chủ.
Giải pháp in ấn di động

Với giải pháp in ấn di động mới nhất của Canon, máy in Canon
LBP 312X cho phép người dùng có thể in ấn tài liệu từ điện
thoại thông minh, Smartphone với các ứng dụng di động như
Canon Mobile Printing, Google Cloud.
Khay
Khay
giấy
giấy

chứa giấy lớn
nạp giấy chuẩn 550 tờ và khay đa năng 100 tờ, tổng lượng
nạp còn có thể được mở rộng lên đến 1200 tờ với khay nạp
lắp thêm 550 tờ, cho thời gian sử dụng lâu hơn.

In ấn nhanh chóng với tính năng in đảo mặt tự động
Tiết kiệm thời gian và cải thiện hiệu năng với tốc độ in cao
43 trang A4/phút. In đảo mặt tự động (duplex) giúp bạn in ấn
nhanh chóng và hiệu quả hơn.
Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ in ấn
Ngoài ngôn ngữ in UFR II, máy in Canon LBP 312X còn hỗ trợ
chuẩn ngôn ngữ PCL, Adobe® PostScript, PDF, XPS cho phép máy
in hoạt động với các ứng dụng doanh nghiệp đa dạng hơn.

Chất lượng máy in Canon LBP 312X :

– Máy mới 100%, nguyên đai, nguyên kiện, hãng sản xuất Canon.
– Nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

Tại sao bạn nên chọn mua sản phẩm tại công ty chúng tôi ?

– 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.

