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ล้ำหน้าไปอีกขั้นเพื่อตอบรับ
สไตล์การทำงานในโลกยุคใหม่ 

ใช้งานง่าย
เพียงสัมผัสเดียวจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ คุณก็สามารถเชื่อมต่อ
โดยตรงกับบริการคลาวด์ต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย การทำงาน
แบบไร้รอยต่อที่มาพร้อมกับ�งก์ชันการรักษาความปลอดภัย
ขั้นสุด จึงช่วยเสริมสร้างการทำงานในรูปแบบใหม่ให้ลื่นไหล
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพได้อย่างแท้จริง

● ใช้งานร่วมกับระบบคลาวด์ ● ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ● สแกนนามบัตร ● เพิ่มความปลอดภัย   
● ระบบไฟ LED แจ้งเตือนเพื่อ�องกันการลืมเก็บต้นฉบับ/เอกสารที่สั่งพิมพ์ ● ตรวจสอบการ�อนกระดาษซ้อน 

ทำสำเนา / พิมพ์

สี / ขาว-ดำ
70 แผ่น/นาที*1

สแกน

ส ี/ ขาว-ดำ
270 หน้า/นาที*2

แฟกซ์

แฟกซ์ G3 FAX

ความละเอียดในการพิมพ์

1200 x
2400 dpi 

C7070 / C6570 / C5570 / C4570 /
C3570 / C3070 

เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการ 
 ● เคร ื ่องม ัลต ิ�งก ์ช ันท ี ่ เป ็นได ้ท ั ้งอ ุปกรณ์หล ัก /
   อ ุปกรณ์รอง
● อุปกรณ์ท ี ่ช ่วยตอบร ับสภาพแวดล้อมการทำงาน
   ระยะไกลได ้อย ่างไร ้รอยต่อ 
● อุปกรณ์ท ี ่สามารถเช ื ่อมต่อก ับโซล ูช ันต ่างๆ
   ได ้อย ่างไร ้ข ีดจำก ัด  
● อุปกรณ์ท ี ่ช ่วยให ้ค ุณแชร ์ข ้อม ูลได ้จากทุกท ี ่  ท ุกเวลา
   ได ้อย ่างง ่ายดาย 
● อุปกรณ์ท ี ่ต ิดตามการใช ้งานโดยแยกรายแผนกได้
   เพ ื ่อช ่วยควบคุมค ่าใช ้จ ่ายและเพ ิ ่มประส ิทธ ิภาพ
   ในการทำงาน

 

 

 

*1: สำหรับ Apeos C7070
*2: เมื่อสแกนโดยใช้ชุด�อนเอกสารสองหน้าอัตโนมัติ C2-PC และ 160 หน้า/นาที เมื่อใช้ชุด�อนเอกสารสองหน้าอัตโนมัติ B2-PC

รักษาความปลอดภัยของข้อมูล
• ปก�องข้อมูลสำคัญได้อย่าง
  ดีเยี่ยม 

เชื่อมต่อง่าย
• รองรับระบบคลาวด์ทำให้สามารถ
  เช่ือมต่อได้จากทุกท่ีอย่างง่ายดาย
  ด้วยอุปกรณ์เคล่ือนท่ี 

แชร์และจัดการเอกสารได้ง่าย
ไร้รอยต่อ 
• ยกระดับประสิทธิภาพการทำงาน
  ประจำวันของคุณ
• ควบรวมเวิร์กโฟลว์งานต่างๆ ไว้
  ด้วยกันในจุดเดียว

ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว
• การใช้งานที่ง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
• พิมพ์ได้เร็วทันใจ ไม่ต้องรอ

นวัตกรรมใหม่ล่าสุด
Apeos รุ่นใหม่

"Apeos" รุ่นใหม่เพิ่ม�งก์ชันการทำงานที่ล้ำสมัย มาพร้อมกับระบบการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงและง่ายต่อการใช้งาน
ช่วยขยายขีดความสามารถทางธุรกิจของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ
อุปกรณ์ "Apeos" สามารถเชื่อมต่อกับโซลูชันและบริการต่างๆ ได้อย่างไร้รอยต่อ สอดรับกับสไตล์การทำงานรูปแบบใหม่
ที่คล่องตัว ให้คุณทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา
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ใช้งานงา่ย สะดวก รวดเรว็
รูปแบบท่ีเรยีบงา่ยทำาให้งา่ยต่อการใช้งาน
UI รูปแบบใหม่ท่ีมีโทนสีดำาและสีเทาช่วยเสรมิคอนทราสต์ให้ชัดยิง่ขึ้น ให้คณุดหูน้าจอได้งา่ยกวา่เดิม
•	ตำ�แหน่งไอคอนท่ีกระจ�ยตัวอย่�งสม่ำ�เสมอเพ่ือให้ง�่ยต่อก�รมองเห็นและใช้ง�น
•	ขัน้ตอนก�รทำ�ง�นท่ีสอดคลอ้งกนัของแต่ละฟังกชั์นเพ่ือให้จำ�ได้ง�่ย
•	ก�รปรบัแต่งหน้�จอหลกัได้	ช่วยให้ง�่ยต่อก�รเข�้ถงึฟังกชั์น	
ท่ีคณุใช้ง�นบ่อย	
•	ปักหมดุก�รตัง้ค่�โปรดสำ�หรบัง�นท่ีใช้บ่อย	
หรอืง�นท่ีต้องทำ�ซ้ำ�ๆ
•	ระบบไฟแจง้เตือนท่ีง�่ยต่อก�รมองเห็นจะช่วยเตือน	
ให้เกบ็เอกส�รหรอืแจง้เตือนเม่ือเกดิขอ้ผิดพล�ด
•	ระบบก�รแจง้เตือนด้วยเสียง	เครือ่งจะส่งเสียงเตือน
เบ�ๆ	เพ่ือแจง้ให้ทร�บสถ�นะ		

ทำางานได้รวดเรว็ทันใจ ไม่ต้องรอ
เริม่การทำางานของเครือ่งและพิมพ์งานได้อย่างรวดเรว็ เพิม่ประสิทธภิาพการทำางานได้ดียิง่ขึ้น
•	อุน่เครือ่งได้รวดเรว็ภ�ยใน	24	วนิ�ที
•	โหมดเรง่ก�รบูตเครือ่งจะช่วยให้คณุเข�้ใช้แผงควบคมุก�รทำ�ง�นได้ภ�ยใน	6	วนิ�ที*1
•	คว�มเรว็ในก�รพิมพ์แผ่นแรกเพียง	3.3	วนิ�ที*2
*1:		ระบบอ�จใช้เวล�น�นกว�่	6	วนิ�ทีได้	ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสถ�นะของตัวเครือ่งหลกัและก�รกำ�หนดค่�ของอปุกรณ์เสรมิ	
*2:	A4	LEF	สำ�หรบัเครือ่งรุน่	C7070/C6570	เม่ือตัง้เป็นโหมดแนวนอน/ข�ว-ดำ�

สแกนเอกสารปรมิาณมากได้อย่างรวดเรว็
ความเรว็สงูสดุในการอา่นท่ี 270 หน้า/นาที* สำาหรบัการทำาสำาเนาหรอืการสแกน ช่วยให้ทำางาน 
หลังการประมวลผลได้อย่างรวดเรว็
•	ม�พรอ้มกบัระบบตรวจสอบก�รป้อนกระด�ษซ้อน	
•	สแกนเอกส�รผ่�น	DADF	พรอ้มกนัในครัง้เดียว	ไม่ทำ�ให้เอกส�รต้นฉบับเสียห�ย
•	ฝ�ครอบเอกส�รจะค่อยๆ	ปิดลงด้วยระบบซอฟต์ทัช
*	สำ�หรบัชุดป้อนเอกส�รสองหน้�อตัโนมัติ	C2-PC
เม่ือสแกน	2	ด้�นพรอ้มกนัในครัง้เดียว,	200	dpi	ไปยังโฟลเดอร์

ระบบใหม่เปิด-ปิดถาดได้อย่างเงยีบๆ และนุ่มนวล
กลไกการทำางานใหม่ของถาดกระดาษท่ีช่วยให้เปิด-ปิดถาดได้เรยีบล่ืนและนุ่มนวล
•	เพียงผลกัเบ�ๆ	เพ่ือปิดถ�ด
•	ถ�ดกระด�ษจะถกูดึงเข�้ไปอย่�งนุ่มนวล	ไม่ส่งเสียงดังรบกวน	
•	ดึงถ�ดออกม�ได้ง�่ยๆ	โดยไม่ต้องใช้แรง

ระบบไฟแจง้เตือน
ระบบไฟแจง้เตือนท่ีช่วยแจง้เตือนผู้ใช้เม่ือตรวจ 
พบวา่มีเอกสารต้นฉบับหรอืงานพิมพ์ค้างอยู่ใน
เครือ่ง/บนถาด
•	ป้องกนัปัญห�ก�รลมืเอกส�รไวใ้นถ�ดกล�งหรอื
ตัวป้อนเอกส�ร
•	ไฟท่ีถ�ดกล�งจะทำ�ก�รแจง้เตือนเม่ือมีแฟกซ์เข�้
ในถ�ดข�้ง
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สแกนเอกสารให้ตนเองได้งา่ยๆ
ด้วยคณุสมบัติการสแกนอตัโนมัติ จะช่วยให้คณุส่งขอ้มลูสแกน
ได้งา่ยๆ เพียงสัมผัสเดียว
•	ปรบัก�รว�งแนวเอกส�รต้นฉบับ	หรอื	1	ด้�น/2	ด้�น	ได้โดย
อตัโนมัติ	
•	เม่ือใช้ฟังกชั์นก�รรบัรองคว�มถกูต้องของผู้ใช้	ระบบจะทำ�ก�ร
ตัง้ค่�ท่ีอยู่อเีมลผู้ใช้ให้เป็นปล�ยท�งก�รสแกนโดยอตัโนมัติ

แชรแ์ละจดัการเอกสารได้งา่ย ไรร้อยต่อ
สแกนต้นฉบับขนาดเล็กๆ ได้พรอ้มกัน เช่น เช็คและใบแจง้หน้ี
สแกนเอกสารขนาดเล็กหรอืเอกสารแบบกำาหนดเอง (ท่ี ไม่ใช่ 
ขนาดมาตรฐาน) เช่น ใบเสรจ็รบัเงนิ ได้โดยตรงจากชุดป้อน
เอกสารสองหน้าอตัโนมัติ และเครือ่งจะช่วยตัง้ค่าให้ใกล้เคียง 
ขนาดมาตรฐานได้โดยอตัโนมัติ
•	สแกนเอกส�รได้ทันทีโดยไม่ต้องป้อนต้นฉบับแยกแต่ละ	
ขน�ดด้วยตนเอง
•	แปลงต้นฉบับขน�ดต่�งๆ	ท่ีไม่ใช่ม�ตรฐ�นให้เป็นขน�ด	
ม�ตรฐ�นโดยอตัโนมัติ

	 ฟังกชั์น	OCR*	อจัฉรยิะช่วยลดขัน้ตอนก�รทำ�ง�นหลงั	
ก�รประมวลผล

*	อปุกรณ์เสรมิ

ขนาด A4ขนาด B5

ใบแจ้งหน้ี
$0000.00- ใบเสร็จรับเงิน

$0000.00-

ใบแจ้งหนี้
$ 0000.00 -

ใบเสร็จรับเงิน
$0000.00-

สแกนเอกสารขนาดเล็กให้เป็นขนาดมาตรฐานได้โดยอัตโนมัติ

เพิม่ศักยภาพในการขายด้วยการใช้ขอ้มลูนามบัตร
ชุดป้อนเอกสารสองหน้าอตัโนมัติ B2-PC จะช่วยให้คณุสามารถ
ใส่ต้นฉบับขนาดเล็กได้แม้จะมีขนาดเท่านามบัตร
•	รองรบัขน�ดเลก็สดุ	49	มม.(คว�มกว�้ง)	x	85	มม.(คว�มย�ว)*1
•	โหลดและสแกนเอกส�รต้นฉบับได้หล�ยแผ่นพรอ้มกนั
•	ชุดป้อนเอกส�รสองหน้�อตัโนมัติจะช่วยให้คณุสแกนเอกส�ร	
ได้	2	ด้�นพรอ้มกนัในครัง้เดียว
•	คณุสมบัติ	OCR*2	ช่วยลดคว�มยุ่งย�กในก�รป้อนขอ้มลูด้วย
ตนเอง

*1:	ใช้ง�นได้กบัน้ำ�หนักกระด�ษ	38	-	209	แกรม
*2:	อปุกรณ์เสรมิ

แปลงเอกสารกระดาษให้เป็นเอกสารดิจทัิลได้งา่ยๆ 
ฟังก์ชันการสแกนและจดัส่งอย่างงา่ย* จะช่วยให้คณุสามารถ
สแกนและจดัเก็บเอกสารได้งา่ยๆ เพียงกดปุ่ มค่าท่ีตัง้ไวส้ำาหรบั
แต่ละเวริก์โฟลวห์รอืเอกสารแต่ละชนิด
•	ตัง้ค่�ต่�งๆ	ให้โดยอตัโนมัติ	เช่น	รปูแบบไฟล,์	ช่ือไฟล	์หรอื	OCR
•	จดัเกบ็เอกส�รสแกนไปยังปล�ยท�งท่ีเหม�ะสมให้โดยอตัโนมัติ
•	ระบคุำ�หรอือกัขระเฉพ�ะในเอกส�รให้เป็นช่ือโฟลเดอรห์รอืช่ือไฟล์
•	อ�่นค่�	0	หรอือกัขระอื่นท่ีมักจะจดจำ�ผิดได้อย่�งถกูต้อง
*	อปุกรณ์เสรมิ

สแกนได้ง่าย ใช้งานง่าย

❶ สแกน ❹ แชร์ / 
     ใช้งาน

❸ คัดแยกและ
 บันทึกอัตโนมัติ

❷ แก้ไขภาพ
อัตโนมัติ     

1 2 3 4

การใช้งาน QR Code และบาร์โค้ด
เมื่อมี QR Code หรือ บาร์โค้ด อยู่ในส่วนหัวหรือเนื้อหาของ 
เอกสารต้นฉบับ �งก์ชันการสแกนและจัดส่งอย่างง่าย* จะ 
อ่านและจัดส่งไฟล์งานไปยังปลายทางที่กำหนดโดยอัตโนมัติ 
*อุปกรณ์เสริม
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รวมบรกิารคลาวด์ต่างๆ ไวใ้นท่ีเดียว
ApeosWiz Cloud Hub*1 ช่วยให้คณุสามารถลงช่ือเขา้ระบบ
เพียงครัง้เดียวเพ่ือใช้งานบรกิารคลาวด์หลายๆ รายการได้
•	ส�ม�รถระบตุำ�แหน่งจดัเกบ็เอกส�รสแกนได้โดยตรงจ�ก
อปุกรณ์มัลติฟังกชั์น
•	รองรบัก�รค้นห�เอกส�รจ�กบรกิ�รคล�วด์ท่ีหล�กหล�ย
•	ใช้	OCR	ในก�รค้นห�ขอ้คว�มแบบเต็มจ�กเอกส�รสแกน
•	ลดคว�มยุ่งย�กในก�รทำ�บัญชีด้วยก�รเช่ือมต่อกบั		
Concur	Expense*2

SharePoint
Online

Dropbox®

Google
  Drive™

Box®

Evernote®

OneDrive

Working
Folder ApeosWiz

Cloud Hub

Cloud Storage Services

*1:		บรกิ�รคล�วด์มีให้โดย	FUJIFILM	Business	Innovation	ต้องมีสัญญ�แยกต่�งห�ก
*2:	ต้องมีสัญญ�แยกต่�งห�ก

ยกระดับการใช้งานรูปแบบใหม่เพ่ือให้สอดรบักับสไตล์
การทำางานในระยะไกล
ไม่พลาดการรบัแฟกซ์แม้คณุจะทำางานจากระยะไกล
ฟังก์ชัน Paperless Fax จะช่วยจดัเก็บเอกสารแฟกซ์ไปยัง
โฟลเดอรใ์ห้โดยอตัโนมัติ ซ่ึงสามารถส่งต่อไปยังเครือ่งพีซีหรอื
ส่งเป็นอเีมลได้
•	ส่งต่อแฟกซ์ท่ีรบัเข�้ไปยังอปุกรณ์เคลื่อนท่ีของคณุได้ง�่ยๆ	
ผ่�นอเีมล
•	ส่งต่อแฟกซ์ท่ีรบัเข�้ไปยัง	Working	Folder*1
•	คัดแยกแฟกซ์ได้ต�มเบอรแ์ฟกซ์	วนัท่ีท่ีได้รบัแฟกซ์	และ	
ผู้รบัผิดชอบง�น*2
•	กำ�หนดแฟกซ์เข�้ได้ต�มเวล�ท่ีระบ	ุวนัท่ีในสัปด�ห์	และช่วง
ระยะเวล�ท่ีต้องก�ร*2
•	ให้คณุตัง้ค่�ได้ง�่ยๆ	เพียงสัมผัสเดียว*2
*1		บรกิ�รคล�วด์มีให้โดย	FUJIFILM	Business	Innovation	ต้องมีสัญญ�แยกต่�งห�ก
*2	อปุกรณ์เสรมิ

แชรข์อ้มลูได้ทกุท่ี ทกุเวลา
เพียงมี Working Folder* และการเขา้ถึงอนิเตอรเ์น็ต คณุก็
สามารถดเูอกสารได้ทกุท่ี ทกุเวลาท่ีต้องการ
•	เช่ือมต่อกบัอปุกรณ์มัลติฟังกชั์น,	DocuWorks	และอปุกรณ์
เคลื่อนท่ีต่�งๆ	ได้อย่�งไรร้อยต่อ
•	สัง่พิมพ์เอกส�รท่ีจดัเกบ็ใน	Working	Folder	ได้ง�่ยๆ	จ�ก	
แผงควบคมุอปุกรณ์
•	กำ�หนดช่ือไฟลข์องเอกส�รสแกนและจดัเกบ็ไปยัง	Working	
Folder	ได้โดยอตัโนมัติ	จ�กนัน้ระบบจะส่งก�รแจง้เตือนท�ง
อเีมลให้ผู้ใช้ท่ีเกีย่วขอ้งทร�บ

สแกน Working Folder
แจ้งเตือน
ทางอีเมล

อัปโหลด
อัตโนมัติ

อยู่นอกสถานที่

ทำงานจากที่บ้าน
*	บรกิ�รคล�วด์มีให้โดย	FUJIFILM	Business	Innovation	ต้องมีสัญญ�แยกต่�งห�ก

ใช้งานงา่ย ปลอดภัยแม้สำาหรบัการทำางานระยะไกล
ApeosWiz Cloud ODP* จะช่วยให้คณุสามารถลงทะเบียน
เอกสารจากเครือ่งพีซี หรอือปุกรณ์เคล่ือนท่ีไปยังเซิรฟ์เวอร ์
ระบบคลาวด์ และสัง่พิมพ์งานจากอปุกรณ์มัลติฟังก์ชันท่ี 
กำาหนดไว้ได้อย่างงา่ยดาย
•	เพ่ิมคว�มปลอดภยัในก�รใช้ง�นได้ด้วยก�รระบรุหัสผู้ใช้และ
รหัสผ่�น
•	ช่วยลดปัญห�ขอ้มลูสญูห�ยหรอืก�รโจรกรรมขอ้มลู
•	ไม่ต้องติดตัง้โปรแกรมควบคมุเฉพ�ะ		
*	บรกิ�รคล�วด์มีให้โดย	FUJIFILM	Business	Innovation

สัง่พิมพ์จากอปุกรณ์มัลติฟังก์ชันเครือ่งใดก็ได้ในออฟฟิศ 
ฟังก์ชัน Server-less On-Demand Print* จะช่วยให้คณุ
สามารถสัง่พิมพ์งานหรอืรบังานพิมพ์จากอปุกรณ์มัลติฟังก์ชัน
เครือ่งใดก็ได้ในออฟฟิศ
•	ทำ�ง�นได้รวดเรว็	เม่ือเครือ่งท่ีต้องก�รใช้ง�นไม่ว�่งคณุก็
ส�ม�รถสัง่พิมพ์ง�นจ�กอปุกรณ์มัลติฟังกชั์นเครือ่งอื่น	
ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอ
•	ส�ม�รถเช่ือมต่อได้ถงึ	100	เครือ่ง
*	อปุกรณ์เสรมิ

ตอบรบัการใช้งานสำาหรบัออฟฟิศทัว่ไป
รองรบัสภาพแวดล้อม LAN แบบไรส้าย*
•	รองรบัท่ีอยู่ใดก็ได้ในออฟฟิศท่ีมีก�รใช้ง�น	Wi-Fi
•	ส�ม�รถเช่ือมต่ออปุกรณ์มัลติฟังกชั์นท่ีมี	Wi-Fi	Direct	ได้
พรอ้มกนัสงูสดุถงึห้�เครือ่ง
•	รองรบัก�รพิมพ์โดยตรงจ�กอปุกรณ์เคลื่อนท่ี
*	อปุกรณ์เสรมิ				
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การรบัรองความถกูต้องของผู้ใช้และการตัง้ค่าสิทธิ์
ป้องกันการเขา้ถึงและการดำาเนินการจากผู้ใช้ท่ี ไม่ได้รบัอนุญาต
ด้วยการระบุตัวตนผู้ใช้ และจำากัดการเขา้ใช้งาน
•	ก�รรบัรองคว�มถกูต้องเฉพ�ะท่ี
•	ก�รรบัรองคว�มถกูต้องโดยเซิรฟ์เวอรร์ะยะไกล*
•	ก�รรบัรองคว�มถกูต้องโดย	IC	Card*
•	ก�รเข�้ถงึคณุสมบัติสำ�หรบัผู้ใช้ท่ีกำ�หนด
•	ไพรเวทช�รจ์พรนิต์
•	ไฟลเ์กบ็ภ�พ*
•	ก�รพิมพ์	UUID
*อปุกรณ์เสรมิ

ป้องกันการเขา้ใช้ท่ี ไม่ได้รบัอนุญาต
•	อเีทอรเ์น็ตรอง*
			เพ่ิมอเีทอรเ์น็ต,	แยกเครอืข�่ย
*อปุกรณ์เสรมิ

ปกป้องขอ้มลูการส่ือสาร
ช่วยปกป้องขอ้มลูการส่ือสารระหวา่งอปุกรณ์มัลติฟังก์ชัน 
และเครือ่งพีซี หรอืเซิรฟ์เวอรจ์ากการดักฟังหรอืการ 
ปลอมแปลงขอ้มลู
•	เข�้รหัสลบัเส้นท�งก�รส่ือส�รด้วย	SSL/TLS	หรอื	IPsec
•	เข�้รหัสลบัเม่ือมีก�รถ�่ยโอนผ่�น	SMBv3	และ	SFTP
•	เข�้รหัสลบัสำ�หรบัไฟลส์แกน
•	เข�้รหัสลบัอเีมลด้วย	S/MIME
•	จำ�กดัเวอรชั์น	TLS
•	ก�รเข�้รหัสแบบ	ECC	(Elliptic	Curve	Cryptography)
•	WPA3

ปกป้องเอกสารท่ีจดัเก็บไวใ้นอปุกรณ์ 
มัลติฟังก์ชัน
ปกป้องขอ้มลูท่ีจดัเก็บไวใ้นอปุกรณ์มัลติฟังก์ชันด้วยการ 
เขา้รหัสลับ
•	เข�้รหัสลบัสำ�หรบัขอ้มลูท่ีจดัเกบ็ไว้
•	ใช้ชิป	TPM*	2.0	สำ�หรบัก�รจดัก�รคีย์ก�รเข�้รหัสลบั
•	ลบก�รตัง้ค่�และขอ้มลูเอกส�รทัง้หมดได้ในคร�วเดียว
*	Trusted	Platform	Module

[ปกป้องขอ้มลู]

ปกป้องฟังก์ชันการดแูลและจดัการ
ป้องกันการเขา้ใช้ท่ี ไม่ได้รบัอนุญาตสำาหรบัฟังก์ชันการจดัการ
ของอปุกรณ์มัลติฟังก์ชัน
•	จำ�กดัก�รเข�้ใช้ของตัวแทนให้บรกิ�ร
•	ลอ็กบัญชีเพ่ือป้องกนัก�รเข�้ใช้ท่ีไม่ได้รบัอนญุ�ต
•	ขอ้มลูก�รเปลีย่นรหัสผ่�นเร ิม่ต้น
•	แสดงคำ�เตือนเม่ือมีก�รใช้	Global	IP	Address

ปกป้องซอฟต์แวรข์องเครือ่งมัลติฟังก์ชัน
ป้องกันการติดตัง้ การดำาเนินการ และการใช้งานของซอฟต์แวร์
ท่ี ไม่พึงประสงค์
•	ตรวจสอบล�ยเซ็นของซอฟต์แวร์
•	จำ�กดัก�รอปัเดตจ�กระยะไกล
•	กรอง	IP	Address
•	ตรวจจบัก�รแทรกแซงเม่ือเร ิม่ต้นใช้ง�น
•	ป้องกนัก�รแทรกแซงขณะใช้ง�น
•	คืนค่�ซอฟต์แวรข์องอปุกรณ์มัลติฟังกชั์นโดยอตัโนมัติ
•	บันทึกก�รแก้ไข

ป้องกันขอ้ผิดพลาดในการตัง้ค่าและการใช้งาน
ป้องกันปัญหาขอ้มลูร ัว่ไหลอนัเน่ืองมาจากความผิดพลาดท่ีไม่
ได้ตัง้ใจของผู้ใช้
•	ลอ็กปล�ยท�งก�รสแกนได้
•	ป้อนผู้รบัแฟกซ์อกีครัง้
•	คำ�อธบิ�ยประกอบ
•	ก�รพิมพ์ขอ้คว�มท่ีซ่อนไว*้
•	ฟังกชั์นก�รฝังรหัสดิจทัิลและก�รติดต�ม*
*อปุกรณ์เสรมิ

[ป้องกันขอ้ผิดพลาดจากการใช้งาน]

ปกป้องขอ้มลูสำาคัญของคณุ
ขอ้มลูเป็นสินทรพัย์ท่ีสำาคัญยิง่ของธรุกิจซ่ึงควรได้รบัการปกป้องอย่างรดักมุ

[ปกป้องขอ้มลูจากผู้ท่ี ไม่ได้รบัอนุญาต] [ปกป้องจากการเขา้ถึงท่ี ไม่ได้รบัอนุญาต]
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แก้ไขปัญหาได้สะดวกและงา่ยดาย
ไม่วา่จะเป็นการเปล่ียนวสัดส้ิุนเปลืองหรอืเม่ือเกิดความล้มเหลวท่ีไม่คาดคิดขึ้นในอปุกรณ์ คณุก็สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างงา่ยดายและ
รวดเรว็ ไม่จำาเป็นต้องเสียเวลารอตัวแทนให้บรกิารหรอืตัวแทนขายอกีต่อไป
1.	แกป้ัญห�โดยดจู�กฟังกชั์น	"วธิใีช้"	ท่ีอยู่ในอปุกรณ์
•	คณุส�ม�รถดขูอ้มลู	วธิใีช้	เพ่ือแก้ไขปัญห�ด้วยตนเองได้ง�่ยๆ	จ�ก	
แผงควบคมุอปุกรณ์
•	หรอืส�ม�รถเข�้ไปดขูอ้มลู	วธิใีช้	ผ่�นอปุกรณ์เคลื่อนท่ีโดยสแกน	QR	Code		
ท่ีปร�กฏอยู่บนแผงควบคมุ

2.	"บรกิ�รจ�กระยะไกล"	คือก�รช่วยแก้ไขปัญห�ผ่�นโอเปอเรเตอร์
•	เช่ือมต่อโดยตรงไปยังศนูย์บรกิ�รลกูค้�
•	โอเปอเรเตอรจ์ะทำ�ก�รเข�้ถงึแบบระยะไกลไปยังอปุกรณ์มัลติฟังกชั์นของคณุและจะช่วยแนะนำ�/แก้ไขปัญห�ไปพรอ้มๆ	กนัทีละขัน้ตอน	
ผ่�นหน้�จอแผงควบคมุอปุกรณ์

ระบบการสนับสนุนท่ีคณุวางใจได้

ผลิตส่ือการตลาด-ส่ือการขายท่ีน่าสนใจและดึงดดูสายตา
ได้งา่ยๆ ด้วยขนาดกระดาษและชนิดของวสัดท่ีุหลากหลาย
อปุกรณ์สามารถรองรบัขนาดและความหนาของกระดาษท่ีหลากหลาย 
เช่น โปสการด์ ซองจดหมาย และกระดาษยาว 
ให้คณุผลิตส่ือการตลาด-ส่ือการขายได้งา่ยๆ ด้วยตนเอง
•	รองรบักระด�ษย�วได้ถงึขน�ด	320	×	1200	มม.
•	รองรบัน้ำ�หนักกระด�ษ	52	-	300	แกรม	เช่น	ใบรบัรองและ	
ใบประก�ศเกยีรติคณุ
•	ถ�ด	Bypass	รองรบัโปสก�รด์และซองจดหม�ย	พรอ้มทัง้		
“ถ�ดซองจดหม�ย”	ท่ีเป็นอปุกรณ์เสรมิ

ApeosWiz Device Log* 
ให้คณุคำานวณและดกูารใช้งานอปุกรณ์มัลติฟังก์ชันได้ผ่าน Web 
ช่วยควบคมุดแูลด้านค่าใช้จา่ยและส่งเสรมิการประหยัดต้นทนุ 
•	คำ�นวณก�รใช้ง�นได้ง�่ยๆ	ผ่�นเวบ็เบร�วเ์ซอร์
•	ฟังกชั์นก�รรบัรองคว�มถกูต้องจะช่วยให้คณุส�ม�รถติดต�ม
ก�รใช้ง�นในระดับผู้ใช้ร�ยบคุคลได้
•	ดยูอดก�รใช้ง�นได้ง�่ยๆ	จ�กต�ร�งและแผนภมิูท่ีแยกฟังกชั์น
ต�มรหัสสี	
•	ไม่จำ�เป็นต้องใช้เซิรฟ์เวอร์
*	บรกิ�รคล�วด์มีให้โดย	FUJIFILM	Business	Innovation
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เครือ่งจดัชุด
เอกสาร A2

เครือ่งจดัชุดเอกสาร B4
+ ชุดทำา Booklet

เครือ่งจดัชุดเอกสาร 
C4

อปุกรณ์เขา้เล่มและ 
เย็บตรงกลาง C4

อปุกรณ์เขา้เล่มและ 
เย็บตรงกลาง C4  

+ อปุกรณ์พับกระดาษ CD3

ความจใุนการเย็บ 50 แผน่*1 50 แผน่
50 แผน่ หรอื  
65 แผน่*2

50 แผ่น หรอื  
65 แผ่น*2

50 แผน่*3 หรอื  
65 แผน่*2*3

เจาะรู -
2/4 รู หรอื  
2/3 รู*4

2/4 รู หรอื  
2/3 รู*5

2/4 รู หรอื  
2/3 รู*5

2/4 รู หรอื 2/3 รู*5

เย็บมงุหลังคา - 15 แผน่*6 - 20 แผน่ 20 แผน่

พับครึง่ - •*6 - • •
พับสามทบ - - - - •*7
พับครึง่แบบตัว Z - - - - •*7
ความจุ
กระดาษ*8

ถาดรบักระดาษ - - 500 แผน่ 500 แผน่ 500 แผน่

ถาดเครือ่งจดั
ชุดเอกสาร 500 แผน่ 2000 แผน่ 3000 แผน่ 1500 แผน่ 1500 แผน่

 

ลวดเย็บ
เย็บกระดาษหลายๆ 
แผ่นเขา้ด้วยกัน

เจาะรู
เจาะรสูำาหรบัการเย็บเล่ม

เย็บมงุหลังคา
ใช้เพ่ือทำา Booklet หรอื
แคตตาล็อกได้อย่าง 
สะดวกและงา่ยดาย

พับครึง่แบบตัว Z
พับเอกสาร A3 ให้เป็น 
A4 ในรูปแบบตัว Z

พับสามทบ
รูปแบบการพับท่ี
สะดวกต่อการใส่
จดหมายต่างๆ

*1:	ขน�ด	A4	สงูสดุ	30	แผ่นสำ�หรบัขน�ด	B4	ขึ้นไป
*2:	พรอ้มอปุกรณ์ลวดเย็บของเครือ่งจดัชุดเอกส�ร	C
*3:		จำ�นวนแผ่นอ�จลดลงเม่ือใช้รว่มกบัก�รพับครึง่แบบตัว	Z
*4:		เครือ่งจดัชุดเอกส�ร	B4	ต้องมีอปุกรณ์เจ�ะร	ู2/4	ร	ูหรอื

อปุกรณ์เจ�ะร	ูUS	2/3	รู

*5:		ต้องมีอปุกรณ์ต่อไปน้ีอย่�งน้อยหน่ึงร�ยก�ร:	เครือ่งจดัชุด
เอกส�ร	C4	(2/4	ร)ู,	อปุกรณ์เข�้เลม่และเย็บตรงกล�ง	C4	
(2/4	ร)ู,	เครือ่งจดัชุดเอกส�ร	C4	(2/3	ร)ู	หรอื	
อปุกรณ์เข�้เลม่และเย็บตรงกล�ง	C4	(2/3	ร)ู

*6:		ต้องมีชุดทำ�	Booklet	ก�รเย็บมงุหลงัค�และพับครึง่ใน	
เครือ่งจดัชุดเอกส�ร	B4	จะทำ�รอยพับโดยไม่ต้องพับ

*7:	ต้องมีอปุกรณ์พับกระด�ษ	CD3
*8:	กระด�ษ	70	-	80	แกรม/	ขน�ด	A4

อปุกรณ์เสรมิ

สำาหรบังานทำาสำาเนา พิมพ์ และแฟกซ์ในปรมิาณมาก
 ประเภทของถาดป้อนกระดาษความจสุงู

ถาดป้อนกระดาษความจสุงู B1 สามารถป้อนกระดาษได้ถึง 2000 แผ่น*1

ถาดป้อนกระดาษความจสุงู B2 สามารถป้อนกระดาษได้ถึง 2940 แผ่น*1

ชุดโมดูล Tandem Tray ที่สามารถโหลดกระดาษได้สูงถึง 6140 แผ่น*2 เพื่อรองรบัการพิมพ์ 
ปรมิาณมาก 
*1:	กระด�ษ	70	-	80	แกรม
*2:	สำ�หรบักระด�ษ	70	-	80	แกรม,	เครือ่งรุน่	C7070/C6570	และถ�ดป้อนกระด�ษคว�มจสุงู	B2

ถ�ดป้อนกระด�ษ	
คว�มจสุงู	B2

ถ�ดป้อนกระด�ษ	
คว�มจสุงู	B1

หม�ยเหต	ุ:	เครือ่งจดัชุดเอกส�ร	A2	ใช้ง�นได้กบัรุน่ต่�งๆ	จนถงึ	C5570	/	C4570	/	C3570	/	C3070
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Basic Specifications/Copy Function

Item Description
C7070 C6570 C5570 C4570 C3570 C3070

Type Console

Memory	capacity 4	GB	(Max:	4	GB)

Storage	Device	Capacity*1 128	GB

Colour	Capability Full	colour

Scan	Resolution 600	x	600	dpi

Printing	Resolution 1200	x	2400	dpi	(Text-Photo	/	Photo),	600	x	600	dpi	(Text	/	Map)

Warm-up	Time
[Embedded	Plug-ins	/	Custom	Services]	*2
When	enabled:	30	seconds	or	less	(23	degrees	Celsius	room	temperature)	
When	disabled:	24	seconds	or	less	(23	degrees	Celsius	room	temperature)	

Recovery	Time
(Recovery	Time	from	
Sleep	mode)

13	seconds	or	less
(23	degrees	Celsius	
room	temperature)

11	seconds	or	less
(23	degrees	Celsius	room	
temperature)

5	seconds	or	less
(23	degrees	Celsius	room	
temperature)

Original	Size Maximum	of	A3,	11	x	17",	297	x	432	mm	for	both	Sheet	and	Book

Paper	
Size

Max SRA3	(320	x	450	mm),	12	x	18"	(305	x	457	mm),	A3
[12	x	19"	(305	x	483	mm),	320	x	483	mm	when	using	Bypass	Tray]

Min A5,	Postcard	(100	x	148	mm)	[89	x	98	mm	when	using	Bypass	Tray]

Image	loss	
width*3 Lead	edge	4.0	mm,	Trail	edge	2.0	mm,	Right/Left	edge	2.0	mm

Paper	
Weight*4

Paper	Tray 52	to	300	gsm

Bypass	Tray 52	to	300	gsm

First	
Copy	
Output	
Time

B/W*5 3.3	sec. 3.3	sec. 3.7	sec. 4.4	sec. 4.9	sec. 4.9	sec.

Colour*6 4.1	sec. 4.1	sec. 5.2	sec. 5.7	sec. 6.7	sec. 6.7	sec.

Continuous	
Copy	
Speed*7

A4	LEF/
JIS	B5	LEF

B/W:	70	ppm
Colour:70	ppm

B/W:	65	ppm
Colour:65	ppm

B/W:	55	ppm
Colour:55	ppm

B/W:	45	ppm
Colour:45	ppm

B/W:	35	ppm
Colour:35	ppm

B/W:	30	ppm
Colour:30	ppm

A4	/	JIS	B5 B/W:	50	ppm
Colour:50	ppm

B/W:	47	ppm
Colour:47	ppm

B/W:	40	ppm
Colour:40	ppm

B/W:	32	ppm
Colour:32	ppm

B/W:	27	ppm
Colour:27	ppm

B/W:	23	ppm
Colour:23	ppm

JIS	B4 B/W:	41	ppm
Colour:41	ppm

B/W:	38	ppm
Colour:38	ppm

B/W:	32	ppm
Colour:32	ppm

B/W:	26	ppm
Colour:26	ppm

B/W:	23	ppm
Colour:23	ppm

B/W:	20	ppm
Colour:20	ppm

A3 B/W:	35	ppm
Colour:35	ppm

B/W:	32	ppm
Colour:32	ppm

B/W:	27	ppm
Colour:27	ppm

B/W:	22	ppm
Colour:22	ppm

B/W:	19	ppm
Colour:19	ppm

B/W:	17	ppm
Colour:17	ppm

Paper	Tray	
Capacity*8

Standard
Tandem	Tray	Model:	520	sheets	x	
2-tray	+	840	sheets	+	1230	sheets	+	
Bypass	Tray	90	sheets

4	Tray	Model:	520	sheets	x	4-tray	+	
Bypass	Tray	90	sheets

Optional High	Capacity	Feeder	B1:	2000	sheets
High	Capacity	Feeder	B2:	2940	sheets

Max
Tandem	Tray	Model:	6140	sheets	
(Tandem	Tray	Model	+	High	Capacity	
Feeder	B2)

4	Tray	Model:	5110	sheets	(4	Tray	
Model	+	High	Capacity	Feeder	B2)

Output	Tray	Capacity*9 Upper	Center:	250	sheets	(A4	LEF),	Lower	Center:	250	sheets	(A4	LEF)

Power	Supply AC220-240	V	+/-	10	%,	10	A,	50/60	Hz	common

Maximum	Power	
Consumption

2.2	kW	(AC220	V	+/-	10	%)
2.4	kW	(AC240	V	+/-	10	%)	
Sleep	mode:	0.5	W	(AC230	V)	
Ready	mode:	106	W	(AC230	V)	

2.2	kW	(AC220	V	+/-	10	%)
2.4	kW	(AC240	V	+/-	10	%)	
Sleep	mode:	0.5	W	(AC230	V)
Ready	mode:	90	W	(AC230	V)

2.2	kW	(AC220	V	+/-	10	%)
2.4	kW	(AC240	V	+/-	10	%)	
Sleep	mode:	0.5	W	(AC230	V)
Ready	mode:	57	W	(AC230	V)

Dimensions W	658	x	D	790	x	H	1169	mm W	633	x	D	677	x	H	1119	mm

Weight*10 156	kg 146	kg 124	kg

*1:	The	Storage	Device	Capacity	is	not	totally	available	for	customers.	*2:	Embedded	Plug-ins	/	Custom	Services	are	enabled	as	
factory	default.	You	can	change	the	settings	if	needed.	*3:	Up	to	A3	size.	*4:	It	is	recommended	to	use	our	recommended	paper.	
Correct	print	output	may	not	be	possible	depending	on	the	requirement.	*5:	A4	LEF	/	Monochrome	priority	mode.	*6:	A4	LEF	/	
Colour	priority	mode.	*7:	The	speed	may	be	reduced	due	to	the	image	quality	adjustment.	*8:	80	gsm	paper.	*9:	70	gsm	paper.	
*10:	Excluding	Toner	Cartridge.

Duplex Automatic Document Feeder B2-PC

Item
Description

C3570 C3070

Original	Size	/	
Paper	Weight

Max:	A3,	11	x	17";	Min:	A6*1
38	to	128	gsm	(In	Duplex:	50	to	128	gsm)	*2

Capacity*3 130	sheets

Scan	
Speed*4

Copy
(A4	LEF,	
Simplex)

B/W:		35	ppm
Colour:	35	ppm

B/W:	30	ppm
Colour:	30	ppm

Scan B/W:	80	ppm,	Colour:	80	ppm	(1	pass,	2	sided	scanning:	B/W	160	ppm,	Colour	160	ppm)
[Standard	Document	(A4	LEF),	200	dpi,	to	Folder.]

*1:	The	minimum	custom	size	is	49	x	85	mm.	
*2:	Custom	sizes	from	49	x	85	mm	to	55	x	91	mm	are	available	from	38	to	209	gsm.	
*3:	70	gsm	paper.	*4:	The	scanning	speed	varies	depending	on	the	documents.

Duplex Automatic Document Feeder C2-PC

Item
Description

C7070 C6570 C5570 C4570

Original	Size	/	
Paper	Weight

Max:	A3,	11	x	17";	Min:	A6*1	
38	to	200	gsm	(In	Duplex:	50	to	200	gsm)

Capacity*2 250	sheets

Scan	
Speed*3

Copy
(A4	LEF,	
Simplex)

B/W:	70	ppm
Colour:	70	ppm

B/W:	65	ppm
Colour:	65	ppm

B/W:	55	ppm
Colour:	55	ppm

B/W:	45	ppm	
Colour:	45	ppm

Scan B/W:	135	ppm,	Colour:	135	ppm	(1	pass,	2	sided	scanning:	B/W	270	ppm,	Colour	270	ppm)	
[Standard	Document	(A4	LEF),	200	dpi,	to	Folder.]

*1:	The	minimum	custom	size	is	84	x	139.7	mm.	
*2:	70	gsm	paper.
*3:	The	scanning	speed	varies	depending	on	the	documents.

Print Function
Item Description

Type Built-in	type

Continuous	Print	Speed*1 Same	as	the	Basic	Specifications	/	Copy	Function

Printing	
Resolution

Standard
[PCL	Driver]
Standard:	1200	x	2400	dpi,	High	Quality:	1200	x	2400	dpi,	
High	Resolution:	1200	x	1200	dpi

Optional
[Adobe®	PostScript®	3TM	Driver]
High	Speed	(Standard):	600	x	600	dpi,	High	Quality:	1200	x	2400	dpi,	
High	Resolution:	1200	x	1200	dpi

Page	
Description	
Language

Standard PCL5	/	PCL6

Optional Adobe®	PostScript®	3TM

Supported	
Operating	
System*2

Standard

[PCL	Driver]
Windows	10	(32	bit	/	64	bit),	Windows	8.1	(32	bit	/	64	bit),	
Windows	Server	2019	(64	bit),	Windows	Server	2016	(64	bit),	
Windows	Server	2012	R2	(64	bit),	Windows	Server	2012	(64	bit)

Standard [Mac	OS	X	Driver]
macOS	11	/	10.15	/	10.14	/	10.13	/	10.12

Optional

[Adobe®	PostScript®	3TM	Driver]
Windows	10	(32	bit	/	64	bit),	Windows	8.1	(32	bit	/	64	bit),	
Windows	Server	2019	(64	bit),	Windows	Server	2016	(64	bit),	
Windows	Server	2012	R2	(64	bit),	Windows	Server	2012	(64	bit)
macOS	11	/	10.15	/	10.14	/	10.13	/	10.12

Interface
Standard Ethernet	1000BASE-T	/	100BASE-TX	/	10BASE-T,	USB3.0

Optional Wireless	LAN	(IEEE	802.11	a	/	b	/	g	/	n	/	ac)

*1:	The	speed	may	be	reduced	due	to	the	image	quality	adjustment.	The	printing	speed	may	be	reduced	depending	on	the	document.
*2:	Please	refer	to	our	official	website	for	the	latest	supported	OS.

Scan Function (Optional)
Item Description

Type Colour	Scanner

Scan	Resolution 600	x	600	dpi,	400	x	400	dpi,	300	x	300	dpi,	200	x	200	dpi

Scan	Speed Same	as	the	Scan	Speed	for	the	Duplex	Automatic	Document	Feeder

Interface
Standard Ethernet	1000BASE-T	/	100BASE-TX	/	10BASE-T

Optional Wireless	LAN	(IEEE	802.11	a	/	b	/	g	/	n	/	ac)

Note:	Installed	for	Model-CPS	as	standard.	

Fax Function (Optional)
Item Description

Original	Size Max:	A3,	11	x	17",	Long	document	(Longest	600	mm)

Recording	Paper	Size Max:	A3,	11	x	17";	Min:	A5

Transmission	Time 2	seconds	and	more	but	fewer	than	3	seconds*1

Transmission	Mode ITU-T	G3

Applicable	Lines Telephone	subscriber	line,	PBX,	Fax	communication	(PSTN),	Maximum	3	ports*2	(G3-3	
ports)

*1:		When	A4	size	document	with	approximately	700	characters	is	transmitted	in	standard	image-quality	(8	x	3.85	lines/mm)	and	in	
high-speed	mode	(28.8	kbps	or	faster,	JBIG).	Only	indicates	the	time	for	transmitting	the	image	information	and	does	not	include	
the	communication	control	time.	The	total	communication	time	will	vary	depending	on	the	contents	of	the	document,	the	type	of	
machine	receiving	the	fax,	and	line	condition.	

*2:	No.	of	FAX	lines	is	up	to	3	ports.	Port	refers	to	number	of	channels	for	FAX.

Apeos C7070 / C6570 / C5570 / C4570 /
C3570 / C3070 Specifications 
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High Capacity Feeder B1 (Optional)
Item Description

Paper	Size A4	LEF,	Letter	LEF,	JIS	B5	LEF

Paper	Weight 55	to	216	gsm

Feeding	Capacity	/	
Number	of	Tray* 2000	sheets	x	1-tray

Dimensions W	389	x	D	614	x	H	380	mm

Weight 29	kg

*:	80	gsm	paper.

High Capacity Feeder B2 (Optional)
Item Description

Paper	Size A4	LEF,	Letter	LEF,	JIS	B5	LEF

Paper	Weight 55	to	216	gsm

Feeding	Capacity	/	
Number	of	Tray* 2940	sheets	x	1-tray

Dimensions W	476	x	D	618	x	H	433	mm

Weight 31	kg

*:	80	gsm	paper.

Side Tray
Item Description

Paper	Capacity* 100	sheets

Dimensions W	327	x	D	414	x	H	179	mm

*:	70	gsm	paper.

Finisher-A2 (Optional)
Item Description

Type Sort	(Offset	available*1)	/	Stack	(Offset	available*1)

Paper	Size Max:	A3,	11	x	17";	Min:	A5,	Postcard	(100	x	148	mm)

Paper	Weight*2 52	to	256	gsm

Paper	
Capacity*3 Finishing	Tray

[Without	Stapling]	A4	LEF:	500	sheets,	JIS	B4:	250	sheets,	A3	or	larger:	200	sheets,	
Mixed	Size	Stacking*4:	250	sheets
[With	Stapling]	30	sets,	or	A4	LEF:	500	sheets,	JIS	B4:	250	sheets,	A3	or	larger:	200	
sheets,	Mixed	Size	Stacking*4:	250	sheets

Staple

Capacity A4:	50	sheets	(90	gsm	or	less),	JIS	B4	or	larger:	30	sheets	(90	gsm	or	less)

Paper	Size*5 Max:	A3,	11	x	17";	Min:	JIS	B5	LEF

Paper	Weight 52	to	256	gsm

Position Single	stapling,	Dual	stapling

Dimensions	/	Weight W	478	x	D	461	x	H	238	mm,	11	kg

Note:	The	unit	cannot	be	installed	on	C7070	/	C6570.	
*1:	[No	Offset]	is	selected	by	factory	default.	The	settings	can	be	changed	according	to	the	customer's	use	situation.
*2:	Documents	may	not	be	printed	correctly	depending	on	usage	conditions.	(52	to	55	gsm)	
*3:	70	gsm	paper.
*4:		When	larger	size	sheets	are	stacked	on	top	of	smaller	size	sheets:	250	sheets	(when	large	size	sheets	are	smaller	than	A3)	/	200	

sheets	(when	large	size	sheets	are	A3	or	larger)
The	same	applies	to	when	staple-free	and	stapled	bindings	are	mixed	or	different	stapling	positions	are	mixed.

*5:	Available	staple	positions	vary	depending	on	the	paper	size.

Finisher-B4 (Optional)
Item Description

Type	 Sort	(Offset	available*1*2)	/	Stack	(Offset	available*1*2)

Paper	Size*3 Max:	A3,	11	x	17";	Min:	A5

Paper	Weight*4 52	to	300	gsm

Paper	Capacity*5

[Without	Stapling]	A4:	2000	sheets,	JIS	B4	or	larger:	1000	sheets,	Mixed	Size	Stacking*6:	
300	sheets
[With	Stapling]	A4:	100	sets	or	1000	sheets*7,	JIS	B4	or	larger:	75	sets	or	750	sheets
[With	Booklet	Finishing*8]	50	sets	or	600	sheets
[With	Fold*8]	500	sheets

Staple

Capacity 50	sheets	(90	gsm	or	less)

Paper	Size*9 Max:	A3,	11	x	17";	Min:	A5	LEF

Paper	Weight 52	to	256	gsm

Position Single	stapling,	Dual	stapling

Punch*10

Number	of	
Holes 2-hole	/	4-hole	punch	or	2-hole	/	3-hole	punch	(US	Specifications)

Paper	Size*11 Max:	A3,	11	x	17”;	Min:	A5	LEF

Paper	Weight 52	to	220	gsm

Booklet	
Finishing*8

Capacity Saddle	Staple:	15	sheets;	Single	Fold:	5	sheets

Paper	Size Max:	A3,	11	x	17";	Min:	A4,	Letter

Paper	Weight Saddle	Staple:	64	to	80	gsm*12,	Single	Fold:	64	to	105	gsm

Dimensions*13 W	592	x	D	653	x	H	1041	mm,	With	Booklet	Maker	Unit:	W	592	x	D	673	x	H	1076	mm

Weight 27	kg,	With	Booklet	Maker	Unit:	37	kg

*1:	The	offset	feature	is	set	to	disabled	by	factory	default.	The	setting	can	be	changed	as	necessary.
*2:	Outputs	whose	weight	is	257	gsm	and	more	or	width	is	less	than	210	mm	are	delivered	without	offset	stacking.
*3:	Paper	in	the	sizes	larger	than	A3	or	11	x	17"	or	smaller	than	A5	are	delivered	to	the	Centre	Tray.	
*4:	Documents	may	not	be	printed	correctly	depending	on	usage	conditions.	(52	to	55	gsm,	257	gsm	and	more)
*5:	70	gsm	paper.
*6:	When	larger	size	sheets	are	stacked	on	top	of	smaller	size	sheets.
*7:	75	sets	or	750	sheets	with	dual	stapling.
*8:		The	Booklet	Finishing	function	requires	the	optional	Booklet	Maker	Unit	for	Finisher-B.	Make	a	crease	allows	you	to	fold	easily.	After	

a	job	with	the	Booklet	Finishing	function	specified	has	been	output,	the	next	job	may	not	be	delivered	until	the	sheets	are	removed	
from	the	output	tray.	Also,	if	larger	size	sheets	are	stacked	on	top	of	smaller	size	sheets	after	a	job	with	the	Booklet	Finishing	
function	specified	has	been	run,	the	next	job	may	not	be	delivered	until	the	sheets	are	removed	from	the	output	tray.

*9:	Available	staple	positions	vary	depending	on	the	paper	size.
*10:	The	Punch	function	requires	the	optional	2/4	Hole	Punch	Kit	for	Finisher-B	or	US	2/3	Hole	Punch	Kit	for	Finisher-B.
*11:	Available	number	of	punch	holes	varies	depending	on	the	paper	size.
*12:	Covers	can	be	up	to	220	gsm	(Extra	Heavyweight).
*13:	Inner	connector	within	the	body	is	excluded.

Finisher-C4 / Finisher-C4 with Booklet Maker (Optional)

Item
Description

Finisher-C4 Finisher-C4	with	Booklet	Maker

Type

Output	Tray Sort	(Offset	available)	/	Stack	(Offset	available)

Finishing	Tray Sort	(Offset	available)	/	Stack	(Offset	available)

Booklet	Tray	 - Sort	/	Stack

Paper	
Size

Output	Tray Max:	12	x	19"	(305	x	483	mm),	A3;	Min:	A6,	Postcard	(100	x	148	mm)

Finishing	Tray	 Max:	12	x	19"	(305	x	483	mm),	A3;	Min:	A5	LEF

Paper	
Weight

Output	Tray 52	to	300	gsm*1

Finishing	Tray 52	to	300	gsm*1

Paper	
Capacity*2

Output	Tray 500	sheets	(A4)

Finishing	Tray

[Without	Stapling]	
A4:	3000	sheets,	JIS	B4	or	larger:	1500	
sheets,	A5	LEF:	1000	sheets,	Mixed	Size	
Stacking*3:	300	sheets
[With	Stapling]	
A4:	200	sets	or	3000	sheets
JIS	B4	or	larger:	100	sets	or	1500	sheets
A5	LEF:	100	sets	or	1000	sheets
Mixed	Size	Stacking*3:	70	sets	or	200	
sheets

[Without	Stapling]	
A4:	1500	sheets,	JIS	B4	or	larger:	1500	
sheets,	A5	LEF:	1000	sheets,	Mixed	Size	
Stacking*3:	300	sheets
[With	Stapling]	
A4:	200	sets	or	1500	sheets
JIS	B4	or	larger:	100	sets	or	1500	sheets
A5	LEF:	100	sets	or	1000	sheets
Mixed	Size	Stacking*3:	70	sets	or	200	
sheets

Booklet	Tray - 20	sets*4

Staple

Capacity 50	sheets	(90	gsm	or	less)*5

Paper	Size*6	 Max:	A3,	11	x	17";	Min:	A5	LEF

Paper	Weight 52	to	300	gsm

Position Single	stapling,	Dual	stapling

Punch*7

Number	of	
Holes 2-hole	/	4-hole	punch	or	2-hole	/	3-hole	punch	(US	Specifications)

Paper	Size*8 Max:	A3,	11	x	17”;	Min:	A5	LEF

Paper	Weight 52	to	220	gsm

Booklet	
Finishing

Capacity*9 - Saddle	Staple:	20	sheets	(90	gsm	or	less)	
Single	Fold:	5	sheets	(90	gsm	or	less)

Paper	Size - Max:	SRA3	(320	x	450	mm),	12	x	18"	(305	
x	457	mm),	A3;	Min:	JIS	B5

Paper	Weight - Saddle	Staple:	60	to	300	gsm	
Single	Fold:	60	to	300	gsm

Dimensions*10
W	644	x	D	692	x	H	1054	mm	
When	Folder	Unit	CD3	is	installed:	W	883	x	
D	692	x	H	1054	mm

W	649	x	D	692	x	H	1054	mm	
When	Folder	Unit	CD3	is	installed:	W	888	x	
D	692	x	H	1054	mm

Weight 36	kg	
When	Folder	Unit	CD3	is	installed:	88	kg

49	kg	
When	Folder	Unit	CD3	is	installed:	101	kg

Note:	Transport	Unit	H4	is	required.	*1:	52	to	55	gsm	output	paper	may	not	be	aligned	properly	depending	on	the	paper	type.
*2:	70	gsm	paper.	*3:	When	larger	size	sheets	are	stacked	on	top	of	smaller	size	sheets.	*4:	When	the	output	paper	size	is	the	same.
*5:	Up	to	65	sheets	can	be	stapled	when	the	Finisher-C	Staple	Unit	65	Sheets	is	installed.	However,	depending	on	the	paper	type,	
incorrect	stapling	such	as	uneven	edge	alignment	of	sets	may	occur.	*6:	Available	staple	positions	vary	depending	on	the	paper	size.	
*7:	Optional.	*8:	Available	number	of	punch	holes	varies	depending	on	the	paper	size.	*9:	The	maximum	number	of	sheets	varies	
depending	on	the	paper	weight.	Booklet	may	not	be	tightly	closed	depending	on	the	size	or	type	of	the	paper.	*10:	Inner	connector	
within	the	body	is	excluded.

Folder Unit CD3 (Optional)
Item Description

Z	Fold	Half	
Sheet

Paper	Size A3,	11	x	17",	JIS	B4

Paper	
Weight 60	to	90	gsm

Tri-fold

Paper	Size A4,	Letter

Paper	
Weight 60	to	90	gsm

Paper	
Capacity*1 40	sheets

Power	Supply*2	/	
Maximum	Power	
Consumption

AC220-240	V	+/-	10	%,	0.6	A,	50/60	Hz	common,	144	W

Dimensions W	232	x	D	588	x	H	991	mm

Weight 52	kg

Note:	Optional	of	Finisher-C4	/	Finisher-C4	with	Booklet	Maker.	*1:	70	gsm	paper.	*2:	Power	supply	separate	from	the	main	unit	 is	
required.

Envelope Tray (Optional)
Item Description

Paper	Size DL	LEF,	ISO-C4,	ISO-C5	LEF,	ISO-C6	LEF,	Commercial	#10	LEF,	Monarch7.3/4	LEF
Custom	size:	241	x	372	mm	to	90	x	98	mm

Paper	Weight Envelope:	75	to	90	gsm,	Postcard:	106	to	220	gsm

Feeding	Capacity	/	
Number	of	Tray* 50	sheets	x	1-tray

Dimensions [C7070	/	C6570	/	C5570	/	C4570]	:	W	620	x	D	566	x	H	87	mm
[C3570	/	C3070]	 :	W	595	x	D	566	x	H	87	mm

Weight 3	kg

*:	Commercial	#10	paper.

Notes
1)	To	comply	with	paper	weight	specifications,	it	is	recommended	to	use	our	recommended	paper.	
					Document	may	not	be	printed	correctly	depending	on	usage	conditions.
2)	Functional	spare	parts	will	be	available	for	at	least	7	years	after	the	product	is	no	longer	manufactured.



ทำาสำาเนา
•	โหมดสี
•	กระด�ษท่ีใช้
•	ย่อ	/	ขย�ย
•	พิมพ์	2	ด้�นอตัโนมัติ
•	พิมพ์หล�ยหน้�ในหน้�เดียว
•	สำ�เน�ท่ีได้
•	ทำ�สำ�เน�แบบสีเดียว	/	สองสี
•	ทำ�สำ�เน�	(บัตรประจำ�ตัว)
•	ลดลงเลก็น้อย
•	ต้นฉบับท่ีมีขน�ดต่�งๆ	ปนกนั
•	ขน�ดต้นฉบับ
•	เพ่ิมคณุภ�พสำ�เน�
•		ก�รทำ�สำ�เน�หนังสือ	/		
ก�รทำ�สำ�เน�หนังสือ	2	ด้�น
•	ลบขอบ
•	ก�รเลื่อนภ�พ
•	ภ�พสะท้อน	/	กลบัข�วเป็นดำ�
•	ก�รหมนุภ�พ
•	ก�รสร�้ง	Booklet
•	ปก
•	โปสเตอร์
•	ทำ�ภ�พซ้ำ�
•	คำ�อธบิ�ยประกอบ
•	ล�ยน้ำ�	(อปุกรณ์เสรมิ)
•	รปูแบบภ�พซ้ำ�
•	เลอืกลบบ�งส่วนของสำ�เน�
•	ลวดเย็บ	/	เจ�ะร	ู/	พับ		
(อปุกรณ์เสรมิ)

พิมพ์
•	PCL
•	PostScript	(อปุกรณ์เสรมิ)
•	Multi-Model	Print	Driver	2
•	พิมพ์แบบปลอดภยั
•	ชุดตัวอย่�ง
•	พิมพ์ต�มเวล�ท่ีตัง้
•	พิมพ์จ�กโฟลเดอร์
•	ก�รว�งตำ�แหน่งแบบฟอรม์
•	พิมพ์ปก/แผ่นคัน่
•	ก�รพิมพ์โปสเตอร์
•	ก�รพิมพ์	Booklet
•	ก�รพิมพ์จ�ก	USB	(อปุกรณ์เสรมิ)
•	ลวดเย็บ	/	เจ�ะร	ู/	พับ	
(อปุกรณ์เสรมิ)
•	ก�รพิมพ์กระด�ษย�ว
•	ก�รพิมพ์ซองจดหม�ย
•	ไพรเวทช�รจ์พรนิต์
•	ช�รจ์พรนิต์
•	Print-On-Demand	(อปุกรณ์เสรมิ)
•	พิมพ์ด้วยรหัสผู้ใช้	(อปุกรณ์เสรมิ)

แฟกซ์ (อปุกรณ์เสรมิ)
•	G3	×	สงูสดุ	3	พอรต์	(อปุกรณ์เสรมิ)
•	อนิเตอรเ์น็ตแฟกซ์
•	IP	แฟกซ์	(SIP)	(อปุกรณ์เสรมิ)
•	ส่งแฟกซ์ตรง
•	สมดุร�ยช่ือ	(สงูสดุ	5000	ร�ยก�ร)
•	ก�รส่งแบบกระจ�ยขอ้มลู	/	
ก�รส่งแบบกลุม่
•		โทรซ้ำ�	/	ส่งซ้ำ�สำ�หรบั
เอกส�รท่ียังไม่ได้ส่ง
•	หมนุ	90	องศ�
•	ภ�พตัวอย่�ง
•	ก�รสแกน	2	ด้�น
•	คว�มละเอยีด	/	ปรบัคว�มเขม้/จ�ง
•	ชนิดของต้นฉบับ
•	ต้นฉบับท่ีมีขน�ดต่�งๆ	ปนกนั
•	เลอืกเปิด/ปิดหัวแฟกซ์
•	ลำ�ดับสำ�คัญในก�รส่ง	/	ตัง้เวล�ส่ง
•	ใบปะหน้�
•	โฟลเดอรร์ะยะไกล
•	ร�ยง�นก�รส่ง
•	ร�ยง�นก�รใช้
•	ป้อนผู้รบัใหม่อกีครัง้
•	ป้องกนัแฟกซ์ขยะ
•	ห้�มแฟกซ์ตรง
•	รบัแฟกซ์แบบลดก�ร	ใช้กระด�ษ
•	รองรบัไฟลเ์กบ็ภ�พแบบง�่ย
•	ส่งแฟกซ์แบบลดก�รใช้
กระด�ษ	(อปุกรณ์เสรมิ)

สแกน
•	สแกนไปยังโฟลเดอร์
•	ถ�่ยโอนผ่�น	SMB/FTP/SFTP
•	อเีมล
•	สแกน	(URL)
•	สแกนไปยัง	USB	(อปุกรณ์เสรมิ)
•	สแกนไปยังเดสกท็์อป
•		ก�รส่งขอ้มลูพรอ้มกนั	เช่น	
อเีมล	/	ถ�่ยโอนผ่�น	SMB
•	สแกนอตัโนมัติ
•	ภ�พตัวอย่�ง
•	ก�รสแกนสี
•	ก�รสแกน	2	ด้�น
•	ต้นฉบับท่ีมีขน�ดต่�งๆ	ปนกนั
•	รปูแบบไฟล	์(TIFF/JPEG/
PDF/XDW)
•	รปูแบบ	Microsoft	Excel/Word	
(อปุกรณ์เสรมิ)
•	หน่ึงหน้�ต่อหน่ึงไฟล์
•	ก�รบีบอดัสงู
•	ก�รบีบอดัสงู	(คว�มเรว็สงู)	
(อปุกรณ์เสรมิ)
•	ขอ้คว�มท่ีค้นห�ได้	(อปุกรณ์เสรมิ)
•	คว�มปลอดภยั/ก�รเข�้รหัสลบั
•	สแกนและจดัส่งอย่�งง�่ย	
(อปุกรณ์เสรมิ)

อื่นๆ
•	Job	Flow	Sheets
•	ก�รรบัรองคว�มถกูต้องเฉพ�ะท่ี
•	ก�รรบัรองคว�มถกูต้องระยะ
ไกล	(อปุกรณ์เสรมิ)
•	ก�รรบัรองคว�มถกูต้องท่ี
เช่ือมโยงกบั	Azure	AD	
(อปุกรณ์เสรมิ)
•	ก�รรบัรองคว�มถกูต้อง	
โดยไม่ผ่�นเซิรฟ์เวอร	์
(อปุกรณ์เสรมิ)
•	อเีทอรเ์น็ตรอง	(อปุกรณ์เสรมิ)
•	รองรบั	Wi-Fi	(อปุกรณ์เสรมิ)
•	ก�รเข�้รหัสขอ้มลู
•	ก�รเขยีนทับขอ้มลู	(อปุกรณ์เสรมิ)
•	ล�ยน้ำ�เพ่ือคว�มปลอดภยั	
(อปุกรณ์เสรมิ)
•	ไฟลเ์กบ็ภ�พ	(อปุกรณ์เสรมิ)

เพิม่ประสิทธภิาพฟังก์ชันพ้ืนฐาน

123 Suntowers A Building, 23rd-26th Floor, Vibhavadi-Rangsit Road, 
Chomphon, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel: 02-660-8000     Fax: 02-617-6748-9     Call Center: 02-660-8400

123 อาคารซันทาวเวอร ์เอ ชั้น 23-26 ถนนวภิาวดีรงัสิต จอมพล จตจุกัร กรงุเทพฯ 10900
โทร: 02-660-8000      แฟกซ์: 02-617-6748-9      Call Center: 02-660-8400
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The	available	model	varies	depending	on	the	country/region.	Please	ask	the	sales	
representatives	for	details.	
The	product	specifications,	appearance	and	other	details	in	this	brochure	are	
subject	to	change	without	notice	for	improvements.
Reproduction Prohibitions	Please	note	that	reproduction	of	the	following	is	
prohibited	by	law	:	•Domestic	and	foreign	currencies,	government-issued	secu-
rities,	and	national	bonds	and	local	bond	certificates.	•Unused	postage	stamps,	
post	cards,	etc.	•Certificate	stamps	stipulated	by	law.	•Reproducing	works	
forming	the	subject	matter	of	copyright	(literary	works,	musical	works,	paintings,	
engravings,	maps,	cinematographic	works,	drawings,	photographic	works,	etc.)	
is	not	permitted	unless	the	reproduction	is	for	the	purpose	of	personal	use,	
family	use	or	other	similar	uses	within	a	limited	circle.
Trademarks  •FUJIFILM and FUJIFILM logo are registered trademarks or 
trademarks of FUJIFILM Corporation. •Apeos, ApeosPrint are is registered 
trademarks or trademarks of FUJIFILM Business Innovation Corp. •Apple, 
AirPrint and Mac are trademarks of Apple Inc. registered in the U.S. and other 
countries. •All product names and company names mentioned in this brochure 
are trademarks or registered trademarks of their respective companies.

For Your Safety
Before using the product, read the Instruction Manual carefully for 
proper use. Use the product with the power source and voltage 
specified. Be sure to establish ground connection. Otherwise, electronic 
shock may result in the case of a failure or short circuit.


