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การใช้งานเอกสารท ่ีหลากหลาย 
• พิมพ์งานได้อย่างประณีตสวยงาม
• บนชนิดกระดาษที่หลากหลาย  

รักษาความปลอดภัยของข้อมูล
• ปก�องข้อมูลสำคัญได้อย่าง
   ดีเยี่ยม 

เช่ือมต่อง่าย
• รองรับระบบคลาวด์ทำให้สามารถ
  เช่ือมต่อได้จากทุกท่ีอย่างง่ายดาย
  ด้วยอุปกรณ์เคล่ือนท่ี

เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการ 
● อุปกรณ์ความเร็วสูง คุณภาพงานพิมพ์ชั้นเยี่ยม
และทนทานต่อการใช้งาน

● อุปกรณ์ที่สามารถพิมพ์งานปริมาณมากๆ ได้ในคราวเดียว
เช่น งานประชุมที่มีผู้ร่วมประชุมจำนวนมาก หรือ
งานที่ต้องใช้เอกสารประกอบคำบรรยายจำนวนมาก

● อุปกรณ์ที่วางใจได้สำหรับการพิมพ์งานหรือใช้งาน
ร่วมกันกับระบบหลัก เช่น การพิมพ์แบบฟอร์ม 

● อุปกรณ์ที ่สามารถจัดชุดเข้าเล่มหลังการพิมพ์ได้
อย่างสวยงามและรวดเร็ว เช่น การพับ และ 
การสร้าง Booklet 

ให้คุณภาพงานพิมพ์ที่เหนือกว่า
พร้อมความทนทานขั้นสุด 

ผลิตงานพิมพ์คุณภาพสูงในปริมาณมากๆ ได้อย่างสม่ำเสมอ
และทนทาน เพ่ือให้คุณม่ันใจได้เต็มร้อยว่าจะสามารถพิมพ์
งานท่ีมีความประณีตสวยงามได้โดยไม่หยุดชะงัก สามารถ
ผลิตเอกสารท่ีมีคุณภาพการพิมพ์ข้ันสูง เพ่ือการใช้งานท้ัง
ภายนอกและภายในองค์กร 

"Apeos" รุ่นใหม่เพิ่ม�งก์ชันการทำงานที่ล้ำสมัย มาพร้อมกับระบบการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงและง่ายต่อการใช้งาน
ช่วยขยายขีดความสามารถทางธุรกิจของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ
อุปกรณ์ "Apeos" สามารถเชื่อมต่อกับโซลูชันและบริการต่างๆ ได้อย่างไร้รอยต่อ สอดรับกับสไตล์การทำงานรูปแบบใหม่
ที่คล่องตัว ให้คุณทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา 

นวัตกรรมใหม่ล่าสุด
Apeos รุ่นใหม่

● ใช้งานร่วมกับระบบคลาวด์    ● ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เคลื่อนที่    ● รองรับกระดาษยาว

ทำสำเนา / พิมพ์ สแกน

C8180 / C7580 / C6580

  

*1: สำหรับ C8180, 75 แผ่น/นาที สำหรับ C7580, และ 65 แผ่น/นาทีสำหรับ C6580
*2: สแกน 2 ด้านพร้อมกันในครั้งเดียว
*3: อุปกรณ์เสริม
*4: เมื่อติดตั้งอุปกรณ์เสริมถาด�อนกระดาษความจุสูง C3-DS สูงสุด 300 แกรม ในการกำหนดค่ามาตรฐาน

 

ให้คุณภาพงานพิมพ์ท่ีเหนือกว่า
พร้อมความทนทานข้ันสุด 
• คุณภาพงานพิมพ์ในระดับมืออาชีพ
• ทนทานและไว้ใจได้สำหรับงานพิมพ์
   ปริมาณมาก 
 

แฟกซ์*3

ความละเอียดในการพิมพ์ น้ำหนักกระดาษ ขนาดกระดาษ

สี / ขาว-ดำ
81 แผ่น/นาทีี*1

สี / ขาว-ดำ
270 หน้า/นาที*2

   แฟกซ์
Super G3

2400 x 
2400 dpi 

52 - 350 แกรม*4 100 × 148 มม. - 
330 × 1300 มม.
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ให้คณุภาพงานพิมพ์ท่ีเหนือกวา่ พรอ้มความทนทานขัน้สดุ 

ทำางานได้รวดเรว็ ประสิทธภิาพสงู

เร ิม่การทำางานของเครือ่งและพิมพ์งานได้อย่างรวดเรว็ ไม่ต้อง
เสียเวลารอนาน
•	ความเรว็ในการพิมพ์สงูถงึ	81	แผ่น/นาที*1
•	Smart	WelcomEyes	มีระบบเซ็นเซอรต์รวจจบัความ
เคลื่อนไหวของผู้ใช้ท่ีเดินเขา้มาใกลแ้ละปลกุเครือ่งให้ต่ืน	
จากโหมดระบบประหยัดพลงังาน	ให้เครือ่งพรอ้มใช้งานได้	
ทันทีโดยอตัโนมัติ

•	เครือ่งรุน่ไฮเอนต์ท่ีสามารถออกจากโหมดพักและพรอ้มเร ิม่งาน
ได้ใน	30	วนิาที

•	ความเรว็ในการพิมพ์แผ่นแรกเพียง	5.4	วนิาที*2
•	คาดการณ์เวลาท่ีเครือ่งจะพิมพ์งานเสรจ็	ให้คณุจดัการและ
วางแผนการทำางานได้งา่ยและมีประสิทธภิาพมากขึ้น

*1:	สำาหรบั	C8180,	75	แผ่น/นาทีสำาหรบั	C7580	และ	65	แผ่น/นาทีสำาหรบั	C6580

*2:	เม่ือใช้โหมดสี

ทนทานกับการรองรบังานปรมิาณมาก

รวมจดุแขง็ด้านศักยภาพขัน้สงูและความทนทานในการใช้งาน
เขา้ไวด้้วยกัน ให้คณุพิมพ์งานในปรมิาณมากได้อย่างต่อเน่ือง
•	เทคโนโลยีใหม่ลา่สดุด้วยลกูดรมัท่ีทนทานต่อการสึกหรอ	ช่วยเพ่ิม	
อายกุารใช้งานให้นานขึ้นและลดความถี่ในการเปลีย่นลกูดรมั

•	ชุดป้อนกระดาษท่ีสามารถบรรจกุระดาษได้ถงึ	7360	แผ่น*1
•	ตลบัผงหมึกความจสุงู*2	และถาดกระดาษความจสุงูช่วยลด
ความถี่ในการเปลีย่น

•	สามารถเปลีย่นผงหมึกและเติมกระดาษได้โดยไม่ต้องหยดุ	
งานท่ีกำาลงัดำาเนินการอยู่

•	มิติใหม่สำาหรบัความทนทานในการใช้งานและความสามารถ	
ในการจดัการงานพิมพ์ปรมิาณมากๆ	ได้อย่างน่าท่ึง

*1:		กระดาษ	80	แกรม	เม่ือติดตัง้ชุดแทรกเอกสารหลายแผ่นและถาดป้อนกระดาษความจสุงู	C3-DS

*2:		ตลบัผงหมึกความจสุงูท่ีช่วยให้พิมพ์งานได้ประมาณ	75200	หน้า	(37600	หน้า	×	2)	
สำาหรบัผงหมึก	K	และประมาณ	39700	หน้าสำาหรบัผงหมึก	CMY	แต่ละสี		
ค่าอา้งองิเม่ือใช้ต้นฉบับขนาด	A4	ท่ีมีความเขม้ของภาพ	5%	ในแต่ละสี		
จำานวนแผ่นท่ีพิมพ์ได้จรงิอาจแตกต่างกนัไป	ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัการใช้งาน	ชนิดของ
ต้นฉบับ	และความเขม้ของงานพิมพ์	ดังนัน้ตัวเลขน้ีจงึเป็นเพียงแนวทางเท่านัน้

แก้ไขปัญหาได้สะดวกและงา่ยดาย
ไม่วา่จะเป็นการเปล่ียนวสัดส้ิุนเปลืองหรอืเม่ือเกิดความล้มเหลว
ท่ีไม่คาดคิดขึ้นในอปุกรณ์ คณุก็สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้
อย่างงา่ยดายและรวดเรว็ ไม่จำาเป็นต้องเสียเวลารอตัวแทนให้
บรกิารหรอืตัวแทนขายอกีต่อไป
1.	แกป้ัญหาโดยดจูากฟังกชั์น	"วธิใีช้"	ท่ีอยู่ในอปุกรณ์
•	คณุสามารถดขูอ้มลู	วธิใีช้	เพ่ือแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้งา่ยๆ	
จากแผงควบคมุอปุกรณ์
•	หรอืสามารถเขา้ไปดขูอ้มลู	วธิใีช้	ผ่านอปุกรณ์เคลื่อนท่ีโดย
สแกน	QR	Code	ท่ีปรากฏอยู่บนแผงควบคมุ

2.	"บรกิารจากระยะไกล"	คือการช่วยแก้ไขปัญหาผ่านโอเปอเรเตอร์
•	เช่ือมต่อโดยตรงไปยังศนูย์บรกิารลกูค้า
•	โอเปอเรเตอรจ์ะทำาการเขา้ถงึแบบระยะไกลไปยังอปุกรณ์	
มัลติฟังกชั์นของคณุและจะช่วยแนะนำา/แก้ไขปัญหาไป	
พรอ้มๆ	กนัทีละขัน้ตอนผ่านหน้าจอแผงควบคมุอปุกรณ์

ระบบการสนับสนุน
ท่ีคณุวางใจได้
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ใช้งานได้อย่างต่อเน่ืองยาวนาน สงูสดุทัง้ประสิทธภิาพประสิทธผิล
สามารถรองรบัและผลิตงานในปรมิาณมากและให้คณุภาพสงู
•	ความเรว็ในการพิมพ์สงูถงึ	81	แผ่น/นาที*1
•	เทคโนโลยีใหม่ลา่สดุด้วยลกูดรมัท่ีทนทานต่อการสึกหรอ	ช่วยเพ่ิม
อายกุารใช้งานให้นานขึ้นและลดความถี่ในการเปลีย่นลกูดรมั

•	ชุดป้อนกระดาษท่ีสามารถบรรจกุระดาษได้ถงึ	7360	แผ่น*2
•	สามารถเปลีย่นหมึกหรอื	เติมกระดาษได้ระหวา่งเครือ่งพิมพ์
ทำางานโดยเครือ่งพิมพ์สามารถทำางานได้อย่างต่อเน่ือง	ลดเวลา
ในการหยดุเครือ่งพิมพ์

*1:	สำาหรบั	C8180,	75	แผ่น/นาทีสำาหรบั	C7580	และ	65	แผ่น/นาทีสำาหรบั	C6580
*2:	กระดาษ	80	แกรม	เม่ือติดตัง้ถาดป้อนกระดาษความจสุงู	C3-DS

ทรงพลัง ทำางานเงยีบ ประหยัดพ้ืนท่ี
เครือ่งถกูพัฒนาและออกแบบมาเพ่ือความสะดวกสบายสำาหรบั
การใช้งานประจำาวนัและยังงา่ยต่อการติดตัง้
•	ถาด	Bypass	มาตรฐานได้รบัการติดตัง้ไวอ้ย่างประณีตสวยงาม
ภายในตัวเครือ่งของอปุกรณ์มัลติฟังกชั์น

•	ชุดแฟกซ์แบบบิลท์อนิ*1	ภายในอปุกรณ์มัลติฟังกชั์นท่ียิง่ช่วย
ประหยัดพ้ืนท่ีให้คณุได้มากขึ้น

•	พัฒนากลไกการลำาเลยีงกระดาษและระบบพัดลมรปูแบบใหม่
เพ่ือลดเสียงรบกวน

•	ดีไซน์ใหม่ท่ีช่วยประหยัดพลงังาน	ลดการใช้ไฟฟ้าได้อย่างน่า
ท่ึงด้วย	TEC-value*2	1.33	kWh*3	

*1:	อปุกรณ์เสรมิ
*2:		อตัราการใช้ไฟรายสัปดาห์โดยทัว่ไปตามมาตรฐาน	ENERGY	STAR	กำาหนด
*3:	สำาหรบั	C8180	1.25	kWh	สำาหรบั	C7580	และ	1.08	kWh	สำาหรบั	C6580	

สำาหรบั	230	V

ปรบัตัง้คณุภาพงานพิมพ์ด้วยการตัง้ค่าท่ีงา่ย
ปรบัคณุภาพงานพิมพ์ได้งา่ยและรวดเรว็ด้วย SIQA*
•	เพียงสแกนแผ่นชารท์ท่ีกำาหนด	ระบบจะช่วยคำานวณและปรบั	
ค่าท่ีเหมาะสมสำาหรบัการตัง้ค่าความเท่ียงตรงของงานพิมพ์	
หน้า	-	หลงั,	ปรบัความสม่ำาเสมอของภาพ	และปรบัการถา่ยโอน
ภาพให้โดยอตัโนมัติ

•	ใช้งานงา่ย	สะดวก	รวดเรว็
•	นอกเหนือไปจากคณุภาพงานพิมพ์ท่ีสงูแลว้	เครือ่งน้ียังมี
ศักยภาพในการใช้งานได้อย่างเหนือช้ัน

*	Simple	Image	Quality	Adjustment

คณุภาพงานพิมพ์ระดับมืออาชีพ

รองรบัเทคโนโลยีใหม่ล่าสดุ
เทคโนโลยีหัวพิมพ์ LED 
เจ้าแรกของโลก* ท่ีให้ความละเอียดสงูถึง 
2400 x 2400 dpi
หัวพิมพ์ LED ช่วยให้งานพิมพ์ท่ีออกมามีความคมชัด
และคณุภาพสงู

<คณุสมบัติต่างๆ>
•	เปลง่แสงไฟบางๆ	สำาหรบัการเขยีนภาพ
•	เครือ่งไม่สัน่เน่ืองจากไม่ใช้กลไกการขบัเคลื่อน
•	ความละเอยีดสงู	2400	dpi	และปรบัค่าการซูมใน	
รปูแบบดิจทัิล

*	ด้วยวธิอีเิลก็โทรโฟโตกราฟิกแบบดรายไทป์		ณ	เดือนมีนาคม	2021	
ตามขอ้มลูผลการวจิยั

600 dpi

1200 dpi

2400 dpi

ชุดแสง LED ขยายภาพที่มีเส้นบาง /
ตัวหนังสือขนาดเล็กได้ (4 pt)

เทคโนโลยีในรูปแบบเดิม
2400 × 2400 dpi

เทคโนโลยีหัวพิมพ์ LED
2400 × 2400 dpi

ช่วงของจุดที่
เปล่งแสง
21 um

ช่วงของจุดที่
เปล่งแสง
10 um

“เจา้แรกของโลก” หัวพิมพ์ LED ท่ีให้ความละเอยีดสงู
เทคโนโลยีใหม่ล่าสดุท่ีช่วยผลิตงานพิมพ์คณุภาพระดับมืออาชีพ
ท่ีมีความคมชัดท่ีสดุ
•	เทคโนโลยีหัวพิมพ์	LED	เจา้แรกของโลก*	ท่ีให้ความละเอยีดสงู
ถงึ	2400	dpi

•	ให้ภาพสีสันสดใสด้วย	Super	EA	Eco	toner	ซ่ึงเป็นผงหมึก
อนภุาคขนาดเลก็เพ่ือการไล่โทนสีได้อย่างเรยีบเนียน

•	ผลิตภาพ,	ลายเส้นบางๆ	และตัวหนังสือขนาดเลก็	ได้อย่างคมชัด
•	ฟังกชั์นสำาหรบัเพ่ิมความเงาให้กบังานพิมพ์	(เช่น	รปูถา่ย)
*	ด้วยวธิอีเิลก็โทรโฟโตกราฟิกแบบดรายไทป์		ณ	เดือนมีนาคม	2021	ตามขอ้มลูผล
การวจิยั
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รวมบรกิารคลาวด์ต่างๆ ไวใ้นท่ีเดียว
ApeosWiz Cloud Hub*1 ช่วยให้คณุสามารถลงช่ือเขา้ระบบ
เพียงครัง้เดียวเพ่ือใช้งานบรกิารคลาวด์หลายๆ รายการได้
•	สามารถระบตุำาแหน่งจดัเกบ็เอกสารสแกนได้โดยตรงจาก
อปุกรณ์มัลติฟังกชั์น
•	รองรบัการค้นหาเอกสารจากบรกิารคลาวด์ท่ีหลากหลาย
•	ใช้	OCR	ในการค้นหาขอ้ความแบบเต็มจากเอกสารสแกน
•	ลดความยุ่งยากในการทำาบัญชีด้วยการเช่ือมต่อกบั		
Concur	Expense*2

SharePoint
Online

Dropbox®

Google
  Drive™

Box®

Evernote®

OneDrive

Working
Folder ApeosWiz

Cloud Hub

Cloud Storage Services

*1:	บรกิารคลาวด์มีให้โดย	FUJIFILM	Business	Innovation	ต้องมีสัญญาแยกต่างหาก
*2:	ต้องมีสัญญาแยกต่างหาก

ยกระดับการใช้งานรูปแบบใหม่เพ่ือให้สอดรบักับสไตล์
การทำางานในระยะไกล
ไม่พลาดการรบัแฟกซ์แม้คณุจะทำางานจากระยะไกล
ฟังก์ชัน Paperless Fax จะช่วยจดัเก็บเอกสารแฟกซ์ไปยัง
โฟลเดอรใ์ห้โดยอตัโนมัติ ซ่ึงสามารถส่งต่อไปยังเครือ่งพีซีหรอื
ส่งเป็นอเีมลได้
•	ส่งต่อแฟกซ์ท่ีรบัเขา้ไปยังอปุกรณ์เคลื่อนท่ีของคณุได้งา่ยๆ	
ผ่านอเีมล
•	ส่งต่อแฟกซ์ท่ีรบัเขา้ไปยัง	Working	Folder*1
•	คัดแยกแฟกซ์ได้ตามเบอรแ์ฟกซ์	วนัท่ีท่ีได้รบัแฟกซ์	และ	
ผู้รบัผิดชอบงาน*2
•	กำาหนดแฟกซ์เขา้ได้ตามเวลาท่ีระบ	ุวนัท่ีในสัปดาห์	และช่วง
ระยะเวลาท่ีต้องการ*2
•	ให้คณุตัง้ค่าได้งา่ยๆ	เพียงสัมผัสเดียว*2
*1		บรกิารคลาวด์มีให้โดย	FUJIFILM	Business	Innovation	ต้องมีสัญญาแยกต่างหาก
*2	อปุกรณ์เสรมิ

แชรข์อ้มลูได้ทกุท่ี ทกุเวลา
เพียงมี Working Folder* และการเขา้ถึงอนิเตอรเ์น็ต คณุก็
สามารถดเูอกสารได้ทกุท่ี ทกุเวลาท่ีต้องการ
•	เช่ือมต่อกบัอปุกรณ์มัลติฟังกชั์น,	DocuWorks	และอปุกรณ์
เคลื่อนท่ีต่างๆ	ได้อย่างไรร้อยต่อ
•	สัง่พิมพ์เอกสารท่ีจดัเกบ็ใน	Working	Folder	ได้งา่ยๆ	จาก	
แผงควบคมุอปุกรณ์
•	กำาหนดช่ือไฟลข์องเอกสารสแกนและจดัเกบ็ไปยัง	Working	
Folder	ได้โดยอตัโนมัติ	จากนัน้ระบบจะส่งการแจง้เตือนทาง
อเีมลให้ผู้ใช้ท่ีเกีย่วขอ้งทราบ

สแกน Working Folder
แจ้งเตือน
ทางอีเมล

อัปโหลด
อัตโนมัติ

อยู่นอกสถานที่

ทำงานจากที่บ้าน

*		บรกิารคลาวด์มีให้โดย	FUJIFILM	Business	Innovation	ต้องมีสัญญาแยกต่างหาก

ใช้งานงา่ย ปลอดภัยแม้สำาหรบัการทำางานระยะไกล
ApeosWiz Cloud ODP* จะช่วยให้คณุสามารถลงทะเบียน
เอกสารจากเครือ่งพีซี หรอือปุกรณ์เคล่ือนท่ีไปยังเซิรฟ์เวอร ์
ระบบคลาวด์ และสัง่พิมพ์งานจากอปุกรณ์มัลติฟังก์ชันท่ี 
กำาหนดไว้ได้อย่างงา่ยดาย
•	เพ่ิมความปลอดภยัในการใช้งานได้ด้วยการระบรุหัสผู้ใช้และ
รหัสผ่าน
•	ช่วยลดปัญหาขอ้มลูสญูหายหรอืการโจรกรรมขอ้มลู
•	ไม่ต้องติดตัง้โปรแกรมควบคมุเฉพาะ		
*	บรกิารคลาวด์มีให้โดย	FUJIFILM	Business	Innovation

สัง่พิมพ์จากอปุกรณ์มัลติฟังก์ชันเครือ่งใดก็ได้ในออฟฟิศ 
ฟังก์ชัน Server-less On-Demand Print* จะช่วยให้คณุ
สามารถสัง่พิมพ์งานหรอืรบังานพิมพ์จากอปุกรณ์มัลติฟังก์ชัน
เครือ่งใดก็ได้ในออฟฟิศ
•	ทำางานได้รวดเรว็	เม่ือเครือ่งท่ีต้องการใช้งานไม่วา่งคณุก็
สามารถสัง่พิมพ์งานจากอปุกรณ์มัลติฟังกชั์นเครือ่งอื่น	
ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอ
•	สามารถเช่ือมต่อได้ถงึ	100	เครือ่ง
*	อปุกรณ์เสรมิ

ตอบรบัการใช้งานสำาหรบัออฟฟิศทัว่ไป
รองรบัสภาพแวดล้อม LAN แบบไรส้าย*
•	รองรบัท่ีอยู่ใดก็ได้ในออฟฟิศท่ีมีการใช้งาน	Wi-Fi
•	สามารถเช่ือมต่ออปุกรณ์มัลติฟังกชั์นท่ีมี	Wi-Fi	Direct	ได้
พรอ้มกนัสงูสดุถงึห้าเครือ่ง
•	รองรบัการพิมพ์โดยตรงจากอปุกรณ์เคลื่อนท่ี
*	อปุกรณ์เสรมิ
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ให้คณุผลิตส่ือส่ิงพิมพ์หรอืส่ือการขายต่างๆ ท่ีสวยงามได้
เองอย่างงา่ยดาย
รองรบัวสัดพิุมพ์ท่ีหลากหลาย ทำาให้สามารถผลิตงานได้หลาย
รูปแบบตามท่ีคณุต้องการ เช่น โบรชัวร ์นามบัตร และโปสเตอร ์
ช่วยให้คณุขยายธรุกิจได้อย่างมัน่ใจ
•	รองรบักระดาษขนาดต่างๆ	ตัง้แต่ขนาดโปสการด์ไปจนถงึ
กระดาษยาว	(330	×	1300	มม.*1)

•	รองรบักระดาษท่ีความหนาตัง้แต่	52	-	350	แกรม*2
•	รองรบัวสัดพิุมพ์พิเศษได้หลากหลาย	เช่น	กระดาษพ้ืนผิว	
ไม่เรยีบ	และซองจดหมาย

*1:		เม่ือป้อนกระดาษจากถาด	Bypass	ของเครือ่งพิมพ์	สำาหรบัการพิมพ์ด้านเดียว	
สงูสดุท่ีขนาด	330	x	762	มม.	สำาหรบัการพิมพ์	2	ด้าน

*2:		เม่ือติดตัง้อปุกรณ์เสรมิถาดป้อนกระดาษความจสุงู	C3-DS	สงูสดุ	300	แกรม		
ในการกำาหนดค่ามาตรฐาน

การใช้งานเอกสารท่ีหลากหลาย

อปุกรณ์เสรมิสำาหรบัการจดัชุดเขา้เล่มขัน้สงู 
ทำางานได้รวดเรว็และต่อเน่ือง ตัง้แต่สัง่พิมพ์ไปจนถึงการจดัชุด
เขา้เล่ม
•	รองรบัการเขา้เลม่รปูแบบต่างๆ	ท่ีใช้ในสำานักงาน	เช่น	เจาะร,ู	
เย็บขอบ,	เย็บมงุหลงัคา	และพับครึง่

•	เครือ่งจดัชุดเอกสาร	C4	ท่ีงา่ยต่อการติดตัง้ในออฟฟิศ	เน้น
การประหยัดพ้ืนท่ีแต่สามารถเพ่ิมศักยภาพในการใช้งานขัน้สดุ	
เลอืกใช้ได้ทัง้ขนาดกระดาษเลก็สดุ	และจำานวนแผ่นสำาหรบัการ
เย็บมงุหลงัคา

•	เครือ่งจดัชุดเอกสาร	D6	ช่วยในขัน้ตอนต่างๆ	สำาหรบัการจดัชุด
เขา้เลม่หลงัพิมพ์	
สำาหรบังานพิมพ์ปรมิาณมาก	รวมทัง้การแทรกปกและแผ่นคัน่

•	โมดลูอนิเตอรเ์ฟส	D1*	แบบสลิมสามารถใช้เป็นโมดลูเช่ือมต่อ
กบัเครือ่งจดัชุดเอกสาร	D6	ได้

หมายเหต:ุ		ชุดอปุกรณ์หลงัพิมพ์ดเูพ่ิมเติมได้ท่ีหน้า	9
*	เม่ือใช้โมดลูน้ีจะไม่สามารถเช่ือมต่อชุดแทรกเอกสาร	D1	ได้

พิมพ์งานได้อย่างสวยงามบนชนิดกระดาษท่ีหลากหลาย
รองรบักระดาษหลากหลายชนิด ให้งานพิมพ์ท่ีมีคณุภาพและ
ความแม่นยำาสงู
•	ด้วยระบบการปรบัแรงกดตามความหนาของวสัดพิุมพ์กอ่นเขา้
ชุดทำาภาพ	ทำาให้การป้อนกระดาษเป็นไปได้อย่างต่อเน่ืองและมี
ความแม่นยำาสงู

•	อปุกรณ์ปรบัความโค้งงอของกระดาษภายในตัวเครือ่ง	ช่วยปรบั
กระดาษให้เรยีบ	ทำาให้เครือ่งป้อนกระดาษทำางานได้อย่างต่อเน่ือง

•	สามารถปรบัการม้วนงอของกระดาษได้แบบเรยีลไทม์ขณะพิมพ์*
*	อปุกรณ์เสรมิ
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การรบัรองความถกูต้องของผู้ใช้และการตัง้ค่าสิทธิ์
ป้องกันการเข้าถึงและการดำาเนินการจากผู้ ใช้ ท่ี ไม่ ได้ร ับ
อนุญาตด้วยการระบุตัวตนผู้ ใช้ และจำากัดการเข้าใช้งาน
•	การรบัรองความถกูต้องเฉพาะท่ี
•	การรบัรองความถกูต้องโดยเซิรฟ์เวอรร์ะยะไกล*
•	การรบัรองความถกูต้องโดย	IC	Card*
•	การเขา้ถงึคณุสมบัติสำาหรบัผู้ใช้ท่ีกำาหนด
•	ไพรเวทชารจ์พรนิต์
•	ไฟลเ์กบ็ภาพ*
•	การพิมพ์	UUID
*อปุกรณ์เสรมิ

ป้องกันการเขา้ใช้ท่ี ไม่ได้รบัอนุญาต
•	อเีทอรเ์น็ตรอง*
			เพ่ิมอเีทอรเ์น็ต,	แยกเครอืขา่ย
*อปุกรณ์เสรมิ

ปกป้องขอ้มลูการส่ือสาร
ช่วยปกป้องข้อมูลการส่ือสารระหว่างอุปกรณ์มัลติฟังก์ชัน 
และเครื่องพีซี หรือเซิร ์ฟเวอร์จากการดักฟังหรือการ 
ปลอมแปลงข้อมูล
•	เขา้รหัสลบัเส้นทางการส่ือสารด้วย	SSL/TLS	หรอื	IPsec
•	เขา้รหัสลบัเม่ือมีการถา่ยโอนผ่าน	SMBv3	และ	SFTP
•	เขา้รหัสลบัสำาหรบัไฟลส์แกน
•	เขา้รหัสลบัอเีมลด้วย	S/MIME
•	จำากดัเวอรชั์น	TLS
•	การเขา้รหัสแบบ	ECC	(Elliptic	Curve	Cryptography)
•	WPA3

ปกป้องเอกสารท่ีจดัเก็บไวใ้นอปุกรณ์ 
มัลติฟังก์ชัน
ปกป้องข้อมูลท่ีจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์มัลติฟังก์ชันด้วยการ 
เข้ารหัสลับ
•	เขา้รหัสลบัสำาหรบัขอ้มลูท่ีจดัเกบ็ไว้
•	ใช้ชิป	TPM*	2.0	สำาหรบัการจดัการคีย์การเขา้รหัสลบั
•	ลบการตัง้ค่าและขอ้มลูเอกสารทัง้หมดได้ในคราวเดียว
*	Trusted	Platform	Module

[ปกป้องขอ้มลู]

ป้องกันขอ้ผิดพลาดในการตัง้ค่าและการใช้งาน
ป้องกันปัญหาข้อมูลร ั่วไหลอันเน่ืองมาจากความผิดพลาดท่ี
ไม่ได้ตั้งใจของผู้ ใช้
•	ลอ็กปลายทางการสแกนได้
•	ป้อนผู้รบัแฟกซ์อกีครัง้
•	คำาอธบิายประกอบ
•	การพิมพ์ขอ้ความท่ีซ่อนไว*้
•	ฟังกชั์นการฝังรหัสดิจทัิลและการติดตาม*
*อปุกรณ์เสรมิ

[ป้องกันขอ้ผิดพลาดจากการใช้งาน]

ปกป้องขอ้มลูสำาคัญของคณุ
ขอ้มลูเป็นสินทรพัย์ท่ีสำาคัญยิง่ของธรุกิจซ่ึงควรได้รบัการปกป้องอย่างรดักมุ

[ปกป้องขอ้มลูจากผู้ท่ี ไม่ได้รบัอนุญาต] [ปกป้องจากการเขา้ถึงท่ี ไม่ได้รบัอนุญาต]
ปกป้องฟังก์ชันการดแูลและจดัการ
ป้องกันการเขา้ใช้ท่ี ไม่ได้รบัอนุญาตสำาหรบัฟังก์ชันการจดัการ
ของอปุกรณ์มัลติฟังก์ชัน

•	จำากดัการเขา้ใช้ของตัวแทนให้บรกิาร
•	ลอ็กบัญชีเพ่ือป้องกนัการเขา้ใช้ท่ีไม่ได้รบัอนญุาต
•	ขอ้มลูการเปลีย่นรหัสผ่านเร ิม่ต้น
•	แสดงคำาเตือนเม่ือมีการใช้	Global	IP	Address

ปกป้องซอฟต์แวรข์องเครือ่งมัลติฟังก์ชัน
ป้องกันการติดตัง้ การดำาเนินการ และการใช้งานของซอฟต์แวร์
ท่ีไม่พึงประสงค์

•	ตรวจสอบลายเซ็นของซอฟต์แวร์
•	จำากดัการอปัเดตจากระยะไกล
•	กรอง	IP	Address
•	ตรวจจบัการแทรกแซงเม่ือเร ิม่ต้นใช้งาน
•	ป้องกนัการแทรกแซงขณะใช้งาน
•	คืนค่าซอฟต์แวรข์องอปุกรณ์มัลติฟังกชั์นโดยอตัโนมัติ
•	บันทึกการแก้ไข
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อปุกรณ์เสรมิ

เครือ่งจดัชุดเอกสาร C4 เหมาะกับการติดตัง้สำาหรบัพ้ืนท่ีในออฟฟิศ

เครือ่งจดัชุดเอกสาร D6 ช่วยประหยัดพ้ืนท่ี ด้วยโมดลูการเช่ือมต่อ
ดี ไซน์ใหม่แบบสลิม

เครือ่งจดัชุดเอกสาร D6 ท่ีมีฟังก์ชันการทำางาน
และประสิทธภิาพขัน้สดุ

อปุกรณ์เสรมิในการป้อนกระดาษ

หมายเหต:ุ		สำาหรบักระดาษยาว	รองรบั	
น้ำาหนักกระดาษตัง้แต่		
52	-	220	แกรม

*1:	ไม่สามารถใช้งานได้เม่ือติดตัง้ถาดป้อนกระดาษความจสุงู		
B1-S	หรอื	C3-DS

ชุดอปุกรณ์หลังพิมพ์ 

ถาด Bypass  
แบบบิลท์อนิ  
(มาตรฐาน)*1
52	-	300	แกรม
150	แผ่น

กระดาษยาว 1300 มม.

ถาดป้อนกระดาษ 
ความจสุงู C3-DS

52	-	350	แกรม
2000	แผ่น	x	2	ถาด

ระบบลมเป่า

ตรวจสอบการป้อนกระดาษซ้อน

ถาดป้อนกระดาษ 
ความจสุงู B1-S

52	-	300	แกรม
2000	แผ่น	x	1	ถาด

Cabinet

ระบบลมเป่า

ตรวจสอบการป้อนกระดาษซ้อน

เครือ่งจดัชุดเอกสาร C4

เรยีง/ไม่เรยีงชุด

ลวดเย็บ (50 แผ่น / 65 แผ่น*1)

เจาะร*ู1

เครือ่งจดัชุดเอกสาร D6
+ โมดลูอนิเตอรเ์ฟส D1

เรยีง/ไม่เรยีงชุด

รองรบักระดาษยาว*1

โมดลูการเช่ือมต่อแบบสลิม*3

ลวดเย็บ (100 แผ่น)

ปรบัการโค้งงอของกระดาษแบบเรยีลไทม์*3
(ปรบัโค้งขึ้น / ปิด / ปรบัโค้งลง)

เจาะร*ู1

เครือ่งจดัชุดเอกสาร D6
+ โมดลูอนิเตอรเ์ฟส D1
+ อปุกรณ์พับกระดาษ CD2

ลวดเย็บ (100 แผ่น)

พับครึง่แบบตัว Z / พับสามทบ*4

รองรบักระดาษยาว

โมดลูการเช่ือมต่อแบบสลิม*3

เรยีง/ไม่เรยีงชุด

เจาะร*ู1

ปรบัการโค้งงอของกระดาษแบบเรยีลไทม์*3
(ปรบัโค้งขึ้น / ปิด / ปรบัโค้งลง)

เย็บมงุหลังคา (30 แผ่น) / พับครึง่

อปุกรณ์เขา้เล่มและเย็บตรงกลาง D6
+ อปุกรณ์ปรบัการม้วนงอของกระดาษ D1
+ ชุดแทรกเอกสาร D1
+ อปุกรณ์พับกระดาษ CD2

ลวดเย็บ (100 แผ่น)

พับครึง่แบบตัว Z / พับสามทบ*4

รองรบักระดาษยาว

เรยีง/ไม่เรยีงชุด

เจาะร*ู1

ปรบัการโค้งงอของกระดาษแบบเรยีลไทม์*5
(ปรบัโค้งขึ้น 3 ระดับ / ปิด / ปรบัโค้งลง 3 ระดับ)

เย็บมงุหลังคา (30 แผ่น) / พับครึง่

อปุกรณ์เขา้เล่มและเย็บตรงกลาง C4 
+ อปุกรณ์พับกระดาษ CD3

เรยีง/ไม่เรยีงชุด

เย็บมงุหลังคา (20 แผ่น) / พับครึง่

ลวดเย็บ (50 แผ่น / 65 แผ่น*1)

พับครึง่แบบตัว Z / พับสามทบ*2 

เจาะร*ู1

ถาดป้อนกระดาษ 
ความจสุงู B1

52	-	220	แกรม
2000	แผ่น	x	1	ถาด

ขนาด A4

หมายเหต:ุ	สามารถใช้ถาดรบัเอกสาร	/	ถาดจดัชุดเอกสาร	/	ถาดรองรบั	
	กระดาษยาวได้ไม่จำาเป็นต้องใช้เม่ือต่อชุดอปุกรณ์เสรมิ

*	1:	อปุกรณ์เสรมิ	

*2:	ฟังกชั์นของอปุกรณ์พับกระดาษ	CD3		

*3:	ฟังกชั์นของโมดลูอนิเตอรเ์ฟส	D1	เม่ือใช้โมดลูอนิเตอรเ์ฟส	D1		
ชุดอปุกรณ์หลงัพิมพ์ท่ีสามารถเช่ือมต่อได้มีดังน้ี:	เครือ่งจดัชุด
เอกสาร	D6	/	อปุกรณ์เขา้เลม่และเย็บตรงกลาง	D6	และอปุกรณ์
พับกระดาษ	CD2	เท่านัน้	ไม่สามารถเช่ือมต่อชุดแทรกเอกสาร	
D1	ได้	

*4:	ฟังกชั์นของอปุกรณ์พับกระดาษ	CD2	

*5:	ฟังกชั์นของอปุกรณ์ปรบัการม้วนงอของกระดาษ	D1

อปุกรณ์เสรมิสำาหรบัการติดตัง้ 
ด้วยถาดป้อนกระดาษความจ ุ
สงู B1-S หรอื C3-DS
ชุดแทรกเอกสารหลายแผ่น
52	-	300	แกรม
250	แผ่น
หน่วยป้อนกระดาษขนาด 
แบนเนอร์์
52	-	300	แกรม
250	แผ่น

กระดาษยาว 660 มม.

พับครึง่แบบตัว Zเจาะรู พับครึง่เย็บมงุหลังคา พับสามทบเย็บขอบ

ตัวอย่างการจดัชุดเขา้เลม่

แทรกปก / แผ่นคัน่
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Basic Specifications / Copy Function 

Item
Description

C8180 C7580 C6580

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

Warm-up	Time
[Embedded	Plug-ins	/	Custom	Services]	*2
When	enabled:	36	seconds	or	less	(23	degrees	Celsius	room	temperature)	
When	disabled:	30	seconds	or	less	(23	degrees	Celsius	room	temperature)	

Recovery	Time	(Recovery	
Time	from	Sleep	mode) 30	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 13	x	19”	(330	x	483	mm),	12.6	x	19.2”	(320	x	488	mm),	A3

Min A6,	Postcard	(100	x	148	mm)

Image	loss	
width*3 Lead	edge	4.0	mm,	Trail	edge	4.0	mm,	Right/Left	edge	3.0	mm

Paper	
Weight*4

Paper	Tray 52	to	300	gsm

Bypass	Tray 52	to	300	gsm

First	Copy	Output	Time B/W:	4.1	sec.	(A4LEF	/	Monochrome	priority	mode)
Colour:	5.4	sec.	(A4LEF	/	Colour	priority	mode)

Continuous	
Copy	
Speed*5

A4	LEF	/	JIS	
B5	LEF

B/W:	81	ppm
Colour:	81	ppm

B/W:	75	ppm
Colour:	75	ppm

B/W:	65	ppm
Colour:	65	ppm

A4	/	JIS	B5 B/W:	60	ppm
Colour:	60	ppm

B/W:	54	ppm
Colour:	54	ppm	

B/W:	47	ppm
Colour:	47	ppm

JIS	B4 B/W:	46	ppm
Colour:	46	ppm

B/W:	43	ppm
Colour:	43	ppm

B/W:	39	ppm
Colour:	39	ppm

A3 B/W:	42	ppm
Colour:	42	ppm

B/W:	37	ppm
Colour:	37	ppm

B/W:	34	ppm
Colour:	34	ppm

Paper	Tray	
Capacity*6

Standard 520	sheets	x	2-tray	+	840	sheets	+	1230	sheets	+	Bypass	Tray	150	sheets

Optional

Multi	Sheet	Inserter	(250),	Multi	Sheet	Inserter	for	Banner	Print:	250	sheets
High	Capacity	Feeder	B1:	2000	sheets	x	1-tray
High	Capacity	Feeder	B1-S:	2000	sheets	x	1-tray
High	Capacity	Feeder	C3-DS:	2000	sheets	x	2-tray

Max 7360	sheets	[Standard	+	High	Capacity	Feeder	C3-DS	+	Multi	Sheet	Inserter]

Output	Tray	Capacity*6	*7 500	sheets	(A4	LEF)

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

Maximum	Power	
Consumption

2.4	kW
Sleep	Mode:	0.5	W,	Low	Power	Mode:	134	W,	Ready	Mode:	193	W

Dimensions W	700	x	D	793	x	H	1154	mm

Weight*8 242	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:	The	speed	may	be	reduced	due	to	the	image	quality	adjustment.
*6:	80	gsm	paper.	*7:	When	the	Catch	Tray	is	installed.	*8	:	Excluding	Toner	Cartridge	and	Output	Tray.

Duplex Automatic Document Feeder

Item
Description

C8180 C7580 C6580

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:	81	ppm
Colour:	81	ppm

B/W:	75	ppm
Colour:	75	ppm

B/W:	65	ppm	
Colour:	65	ppm

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

*1:	The	minimum	custom	size	is	84	x	139.7	mm.	
*2:	80	gsm	paper.
*3:	The	scanning	speed	varies	depending	on	the	documents.

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	(28.8kbps	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.

Catch Tray (Optional)

Item
Description

Offset	Catch	Tray Long	Catch	Tray

Paper	Size
Max:	13	x	19"	(330	x	483	mm),	12.6	x	
19.2”	(320	x	488	mm),	A3,	330	x	660	mm*1
Min:	A6,	Postcard	(100	x	148	mm)

Max:	13	x	19"	(330	x	483	mm),	12.6	x	
19.2”	(320	x	488	mm),	A3,	330	x	1300	mm
Min:	A6,	Postcard	(100	x	148	mm)

Paper	Weight 52	to	350	gsm

Paper	Capacity*2 500	sheets
300	sheets	(Paper	length	up	to	488	mm)
100	sheets	(Paper	length	above	488	to	729	mm)
10	sheets	(Paper	length	above	729	to	1300	mm)

Dimensions	/	Weight W	423	x	D	399	x	H	331	mm,	6	kg W	941	x	D397	x	H	495	mm,	5	kg
*1:	Paper	capacity	is	guaranteed	up	to	488	mm.
*2:	80	gsm	paper.

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:	2400	x	2400	dpi,	High	Quality:	2400	x	2400	dpi,	
High	Resolution:	2400	x	2400	dpi

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

[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,	USB2.0

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
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)

High Capacity Feeder B1 (Optional)
Item Description

Paper	Size A4	LEF,	Letter	LEF,	JIS	B5	LEF,	7.25	x	10.5”LEF	(184	x	267	mm)

Paper	Weight 52	to	220	gsm

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

Dimensions	/	Weight W	389	x	D	610	x	H	377	mm,	29	kg
*:	80	gsm	paper.

High Capacity Feeder B1-S (Optional)
Item Description

Paper	Size Max:	13	x	19”	(330	x	483	mm),	12.6	x	19.2"	(320	x	488	mm),	A3*1
Min:	A6,	Postcard	(100	x	148	mm)*2

Paper	Weight 52	to	300	gsm

Feeding	Capacity	/	
Number	of	Tray*3 2000	sheets	x	1-tray

Power	Supply AC100-120	V	+/-	10	%,	2.5	A,	AC220-240	V	+/-	10	%,	1.5	A,	50/60	Hz	common

Maximum	Power	
Consumption 360	W

Dimensions	/	Weight W	988	x	D	762	x	H	992	mm,	160	kg*4

Note:	When	this	option	is	installed,	standard	Bypass	Tray	must	be	replaced	by	the	optional	Multi	Sheet	Inserter	or	Multi	Sheet	Inserter	
for	Banner	Print.

*1:	If	you	are	using	paper	length	488	mm	to	660	mm,	optional	Multi	Sheet	Inserter	for	Banner	Print	is	required.	It	is	recommended	to	
install	optional	Position	Adjuster.

*2:	When	setting	main	scanning	100	to	182	mm	paper,	Post	Card	Kit	is	required.
*3:	80	gsm	paper.
*4:	Excluding	Bypass	Tray.

High Capacity Feeder C3-DS (Optional)
Item Description

Paper	Size Max:	13	x	19”	(330	x	483	mm),	12.6	x	19.2"	(320	x	488	mm),	A3*1
Min:	A6,	Postcard	(100	x	148	mm)*2

Paper	Weight 52	to	350	gsm

Feeding	Capacity	/	
Number	of	Tray*3 2000	sheets	x	2-tray

Power	Supply AC100-120	V	+/-	10	%,	6	A,	AC220-240	V	+/-	10	%,	4	A,	50/60	Hz	common

Maximum	Power	
Consumption 880	W

Dimensions	/	Weight W	988	x	D	762	x	H	992	mm,	199	kg*4

Note:	When	this	option	is	installed,	standard	Bypass	Tray	must	be	replaced	by	the	optional	Multi	Sheet	Inserter	or	Multi	Sheet	Inserter	
for	Banner	Print.

*1:	If	you	are	using	paper	length	488	mm	to	660	mm,	optional	Multi	Sheet	Inserter	for	Banner	Print	is	required.	It	is	recommended	to	
install	optional	Position	Adjuster.

*2:	When	setting	main	scanning	100	to	182	mm	paper,	Post	Card	Kit	is	required.
*3:	80	gsm	paper.
*4:	Excluding	Bypass	Tray.

Apeos C8180 / C7580 / C6580 Specifications
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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:	13	x	19”	(330	x	483	mm),	12.6	x	19.2”	(320	x	488	mm),	A3,	330	x	1300	mm
Min:	A6,	Postcard	(100	x	148	mm)

Finishing	Tray Max:	13	x	19”	(330	x	483	mm),	12.6	x	19.2”	(320	x	488	mm),	A3,	330	x	1300	mm
Min:	A5	LEF,	203	x	182	mm

Paper	
Weight

Output	Tray 52	to	350	gsm*1

Finishing	Tray 52	to	350	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	350	gsm

Position Single	stapling,	Dual	stapling

Punch

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

Paper	Size*7 Max:	A3,	11	x	17”;	Min:	A5	LEF

Paper	Weight 52	to	220	gsm

Booklet	
Finishing

Capacity*8 - Saddle	Staple:	20	sheets	(90	gsm	or	less)
Single	Fold:	5	sheets	(90	gsm	or	less)	

Paper	Size - Max:	13	x	18"	(330	x	457	mm),	A3
Min:	JIS	B5

Paper	Weight - Saddle	Staple:	64	to	300	gsm	
Single	Fold:	64	to	300	gsm

Dimensions*9	/	Weight
W	771	x	D692	x	H	1054	mm,	45	kg
When	Folder	Unit	CD3	is	installed	:	
W	1008	x	D	692	x	H	1054	mm,	97	kg

W	776	x	D	692	x	H	1054	mm,	58	kg
When	Folder	Unit	CD3	is	installed	:	
W	873	x	D	692	x	H	1054	mm,	110	kg

Note:	Transport	Unit	VI	is	required.
*1:	52	to	55	gsm	output	paper	may	not	be	aligned	properly	depending	on	the	paper	type.
*2:	80	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:	Available	number	of	punch	holes	varies	depending	on	the	paper	size.
*8:		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.
*9:	Inner	connector	within	the	body	is	excluded.

Folder Unit (Optional)

Item
Description

Folder	Unit	CD3 Folder	Unit	CD2

Z	Fold	Half	
Sheet	

Paper	Size A3,	11	x	17",	JIS	B4

Paper	Weight 64	to	90	gsm 60	to	90	gsm

Tri-fold	

Paper	Size A4,	Letter

Paper	Weight 64	to	90	gsm 60	to	90	gsm

Paper	
Capacity*1 30	sheets

Power	Supply*2	/	
Maximum	Power	
Consumption

AC100-127	V	+/-	10	%,	1	A,	AC200-240	V	+/-	10	%,	0.6	A,	50/60	Hz	common,	120	W

Dimensions	/	Weight W	232	x	D	588	x	H	992	mm,	52	kg W	235	x	D	725	x	H	992	mm,	55	kg
Note:		Folder	Unit	CD3	is	option	for	Finisher-C4	and	Finisher-C4	with	Booklet	Maker.	Folder	Unit	CD2	is	option	for	Finisher	D6	and	

Finisher	D6	with	Booklet	Maker.
*1:	82	gsm	paper.
*2:	Power	supply	separate	from	the	Main	Unit	is	required.

Interface Module D1 (Optional) 
Item Description

Power	Supply	/	Maximum	
Power	Consumption Supplied	from	the	Finisher	D6	or	Finisher	D6	with	Booklet	Maker

Dimensions	/	Weight W	165	x	D	725	x	H	992	mm,	25	kg
Note:	Interface	Module	D1	or	Interface	Decurler	Module	D1	is	necessary	for	connecting	Finisher	D6	or	Finisher	D6	with	Booklet	Maker	

to	the	printer.
Note:	When	this	option	is	installed,	the	only	option	for	the	connectable	Finisher	D6	or	Finisher	D6	with	Booklet	Maker	is	the	Folder	Unit	

CD2.

Interface Decurler Module D1 (Optional)
Item Description

Power	Supply	/	Maximum	
Power	Consumption AC100-240	V	+/-	10	%,	2.5	A	(100	V)	/	1.0	A	(240	V),	50/60	Hz	common	,250	W

Dimensions	/	Weight W	340	x	D	725	x	H	992	mm,	40	kg
Note:	Interface	Module	D1	or	Interface	Decurler	Module	D1	is	necessary	for	connecting	Finisher	D6	or	Finisher	D6	with	Booklet	Maker	

to	the	printer.

Finisher D6 / Finisher D6 with Booklet Maker (Optional)

Item
Description

Finisher	D6 Finisher	D6	with	Booklet	Maker

Type
Output	Tray Sort	/	Stack

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

Booklet	Tray - Sort	/	Stack

Paper	
Size

Output	Tray Max:	13	x	19”	(330	x	483	mm),	12.6	x	19.2”	(320	x	488	mm),	A3,	330	x	1300	mm*1
Min:	A6,	100	x	148	mm

Finishing	Tray Max:	13	x	19”	(330	x	483	mm),	12.6	x	19.2”	(320	x	488	mm),	A3,	330	x	488	mm
Min:	A5,	148	x	148	mm

Paper	
Weight

Output	Tray 52	to	350	gsm

Finishing	Tray 52	to	350	gsm

Paper	
Capacity
*2

Output	Tray 500	sheets	(A4)

Finishing	Tray

[Without	Stapling]	
A4:	3000	sheets
JIS	B4	or	larger:	1500	sheets
Mixed	Size	Stacking*3:	350	sheets
[With	Stapling]	
A4:	200	sets	or	3000	sheets
JIS	B4	or	larger:	100	sets	or	1500	sheets

[Without	Stapling]	
A4:	2000	sheets
JIS	B4	or	larger:	1500	sheets
Mixed	Size	Stacking*3:	350	sheets
[With	Stapling]	
A4:	200	sets	or	2000	sheets
JIS	B4	or	larger:	100	sets	or	1500	sheets

Booklet	Tray - 20	sets*4

Staple

Capacity 100	sheets	(90	gsm	or	less)*5

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

Paper	Weight 52	to	350	gsm

Position Single	stapling,	Dual	stapling,	4	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:	JIS	B5

Paper	Weight 52	to	220	gsm

Booklet	
Finishing

Capacity*9 - Saddle	Staple:	30	sheets	(90	gsm	or	less)	
Single	Fold:	5	sheets	(220	gsm	or	less)

Paper	Size - Max:	13	x	19”	(330	x	483	mm),	12.6	x	19.2”	
(320	x	488	mm),	A3;	Min:	JIS	B5

Paper	Weight - 60	to	350	gsm

Power	Supply AC100-127	V	+/-	10	%,	3	A,	AC200-240	V	+/-	10	%,	1.8	A,	50/60	Hz	common

Maximum	Power	
Consumption 360	W

Dimensions	/	Weight
W	855	x	D	725	x	H	1200	mm,	85	kg
When	Folder	Unit	CD2	is	installed:	
W	1092	x	D	725	x	H	1200	mm,	142	kg

W	892	x	D	725	x	H	1200	mm,	105	kg
When	Folder	Unit	CD2	is	installed:	
W	1129	x	D	725	x	H	1200	mm,	162	kg

Note:	Interface	Module	D1	or	Interface	Decurler	Module	D1	is	required	to	connect	to	the	Main	Unit.
*1:		For	paper	longer	than	330	x	488	mm,	the	capacity	is	not	guaranteed.	When	the	optional	Banner	Print	Extension	Kit	is	installed,	150	

sheets	of	long	paper	up	to	330	x	660	mm;	100	sheets	of	long	paper	up	to	330	x	729	mm;	10	sheets	of	long	paper	up	to	330	x	
1300	mm	can	be	stacked.

*2:	82	gsm	paper.
*3:	When	larger	size	sheets	are	stacked	on	top	of	smaller	size	sheets.
*4:	When	16	sheets/set.
*5:	65	sheets	for	sizes	exceeding	A4.
*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.

Inserter D1 (Optional)
Item Description

Paper	Size		 Standard	size:	Max	A3,	11	x	17”,	Min	A5*1
Custom	size:	182	x	148	mm	to	330	x	488	mm

Paper	Weight 52	to	350	gsm

Paper	Capacity*2 250	sheets

Power	Supply Supplied	from	the	Interface	Decurler	Module	D1

Dimensions	/	Weight W	700*3	x	D	725	x	H	1235	mm,	45	kg
Note:	Exclusive	optional	for	Finisher	D6	or	Finisher	D6	with	Booklet	Maker	(when	Interface	Decurler	Module	D1	is	installed).
*1:	Available	when	custom	size	is	entered.
*2:	82	gsm	paper
*3:	The	width	of	the	paper	transfer	area	when	connected	to	the	device	is	165	mm.

If	the	storage	media	of	the	base	unit	fail,	loss	of	received	data,	accumulated	data,	registered	setting	data,	etc.	may	occur.	In	no	event	shall	the	
company	be	liable	for	any	damages	whatsoever	arising	from	loss	of	data.
Functional	spare	parts	will	be	available	for	at	least	7	years	after	the	product	is	no	longer	manufactured.
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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	securi-
ties,	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, ApeosWiz, Working Folder are 
registered trademarks or trademarks of FUJIFILM Business Innovation Corp. 
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trademarks or trademarks of Adobe in the United States and/or other countries. 
•Apple, iPhone, AirPrint, iPad, iPad Air, iPad Pro, iPod touch, 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 
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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.

เพิม่ประสิทธภิาพฟังก์ชันพ้ืนฐาน
ทำาสำาเนา
•	โหมดสี
•	กระดาษท่ีใช้
•	ย่อ	/	ขยาย
•	พิมพ์	2	ด้านอตัโนมัติ
•	พิมพ์หลายหน้าในหน้าเดียว
•	สำาเนาท่ีได้
•	ทำาสำาเนาแบบสีเดียว	/	สองสี
•	ทำาสำาเนา	(บัตรประจำาตัว)
•	ลดลงเลก็น้อย
•	ต้นฉบับท่ีมีขนาดต่างๆ	ปนกนั
•	ขนาดต้นฉบับ
•	เพ่ิมคณุภาพสำาเนา
•		การทำาสำาเนาหนังสือ	/		
การทำาสำาเนาหนังสือ	2	ด้าน
•	ลบขอบ
•	การเลื่อนภาพ
•	ภาพสะท้อน	/	กลบัขาวเป็นดำา
•	การหมนุภาพ
•	การสรา้ง	Booklet
•	ปก
•	โปสเตอร์
•	ทำาภาพซ้ำา
•	คำาอธบิายประกอบ
•	ลายน้ำา	(อปุกรณ์เสรมิ)
•	รปูแบบภาพซ้ำา
•	เลอืกลบบางส่วนของสำาเนา
•	ลวดเย็บ	/	เจาะร	ู/	พับ		
(อปุกรณ์เสรมิ)

พิมพ์
•	PCL
•	PostScript	(อปุกรณ์เสรมิ)
•	Multi-Model	Print	Driver	2
•	พิมพ์แบบปลอดภยั
•	ชุดตัวอย่าง
•	พิมพ์ตามเวลาท่ีตัง้
•	พิมพ์จากโฟลเดอร์
•	การวางตำาแหน่งแบบฟอรม์
•	พิมพ์ปก/แผ่นคัน่
•	การพิมพ์โปสเตอร์
•	การพิมพ์	Booklet
•	การพิมพ์จาก	USB	(อปุกรณ์เสรมิ)
•	ลวดเย็บ	/	เจาะร	ู/	พับ	
(อปุกรณ์เสรมิ)
•	การพิมพ์กระดาษยาว
•	การพิมพ์ซองจดหมาย
•	ไพรเวทชารจ์พรนิต์
•	ชารจ์พรนิต์
•	Print-On-Demand	(อปุกรณ์เสรมิ)
•	พิมพ์ด้วยรหัสผู้ใช้	(อปุกรณ์เสรมิ)

แฟกซ์ (อปุกรณ์เสรมิ)
•	G3	×	สงูสดุ	3	พอรต์	(อปุกรณ์เสรมิ)
•	อนิเตอรเ์น็ตแฟกซ์
•	IP	แฟกซ์	(SIP)	(อปุกรณ์เสรมิ)
•	ส่งแฟกซ์ตรง
•	สมดุรายช่ือ	(สงูสดุ	5000	รายการ)
•	การส่งแบบกระจายขอ้มลู	/	
การส่งแบบกลุม่
•		โทรซ้ำา	/	ส่งซ้ำาสำาหรบั
เอกสารท่ียังไม่ได้ส่ง
•	หมนุ	90	องศา
•	ภาพตัวอย่าง
•	การสแกน	2	ด้าน
•	ความละเอยีด	/	ปรบัความเขม้/จาง
•	ชนิดของต้นฉบับ
•	ต้นฉบับท่ีมีขนาดต่างๆ	ปนกนั
•	เลอืกเปิด/ปิดหัวแฟกซ์
•	ลำาดับสำาคัญในการส่ง	/	ตัง้เวลาส่ง
•	ใบปะหน้า
•	โฟลเดอรร์ะยะไกล
•	รายงานการส่ง
•	รายงานการใช้
•	ป้อนผู้รบัใหม่อกีครัง้
•	ป้องกนัแฟกซ์ขยะ
•	ห้ามแฟกซ์ตรง
•	รบัแฟกซ์แบบลดการ	ใช้กระดาษ
•	รองรบัไฟลเ์กบ็ภาพแบบงา่ย
•	ส่งแฟกซ์แบบลดการใช้
กระดาษ	(อปุกรณ์เสรมิ)

สแกน
•	สแกนไปยังโฟลเดอร์
•	ถา่ยโอนผ่าน	SMB/FTP/SFTP
•	อเีมล
•	สแกน	(URL)
•	สแกนไปยัง	USB	(อปุกรณ์เสรมิ)
•	สแกนไปยังเดสกท็์อป
•		การส่งขอ้มลูพรอ้มกนั	เช่น	
อเีมล	/	ถา่ยโอนผ่าน	SMB
•	สแกนอตัโนมัติ
•	ภาพตัวอย่าง
•	การสแกนสี
•	การสแกน	2	ด้าน
•	ต้นฉบับท่ีมีขนาดต่างๆ	ปนกนั
•	รปูแบบไฟล	์(TIFF/JPEG/
PDF/XDW)
•	รปูแบบ	Microsoft	Excel/Word	
(อปุกรณ์เสรมิ)
•	หน่ึงหน้าต่อหน่ึงไฟล์
•	การบีบอดัสงู
•	การบีบอดัสงู	(ความเรว็สงู)	
(อปุกรณ์เสรมิ)
•	ขอ้ความท่ีค้นหาได้	(อปุกรณ์เสรมิ)
•	ความปลอดภยั/การเขา้รหัสลบั
•	สแกนและจดัส่งอย่างงา่ย	
(อปุกรณ์เสรมิ)

อื่นๆ
•	Job	Flow	Sheets
•	การรบัรองความถกูต้องเฉพาะที่
•	การรบัรองความถกูต้องระยะ
ไกล	(อปุกรณ์เสรมิ)
•	การรบัรองความถกูต้องท่ี
เช่ือมโยงกบั	Azure	AD	
(อปุกรณ์เสรมิ)
•	การรบัรองความถกูต้อง	
โดยไม่ผ่านเซิรฟ์เวอร	์
(อปุกรณ์เสรมิ)
•	อเีทอรเ์น็ตรอง	(อปุกรณ์เสรมิ)
•	รองรบั	Wi-Fi	(อปุกรณ์เสรมิ)
•	การเขา้รหัสขอ้มลู
•	การเขยีนทับขอ้มลู	(อปุกรณ์เสรมิ)
•	ลายน้ำาเพ่ือความปลอดภยั	
(อปุกรณ์เสรมิ)
•	ไฟลเ์กบ็ภาพ	(อปุกรณ์เสรมิ)


