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วิวัฒนาการใหมของเครื ่องพิมพ ขนาดกะทัดรัดที่เป ยมดวยศักยภาพ
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"ขนาดเล็กกะทัดรัด" และ "เพิ่มศักยภาพได้ถึงขีดสุด" ...
เครื่องมัลติฟังก์ชันสีที่มีขนาดเล็กกะทัดรัดแต่ครบครันทุกฟังก์ชัน
ปลดปล่อยทุกศักยภาพในการท�างานส�าหรับเครื่องรุ่นใหม่ของ ApeosPort เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจได้อย่างไม่รู้จบ ด้วยการหลอมรวม
ฟังก์ชันอุปกรณ์เข้ากับบริการคลาวด์ชั้นน�าต่าง ๆ ทั้งยังเชื่อมต่อการท�างานกับสมาร์ทโฟนของคุณได้อย่างง่ายดาย ไร้รอยต่อ จึงช่วยเพิ่มขีดความ
สามารถในการท�างานและการขยายศักยภาพทางธุรกิจได้อย่างมั่นใจ

 

รองรับระบบ LAN แบบไร้สาย รองรับอุปกรณ์เคล่ือนท่ี ทำางานร่วมกับบริการคลาวด์

ทำาสำาเนา/พิมพ์

สี/ขาว-ด�า
30 แผ่น/นาที*1

ความละเอียดในการพิมพ์

1200×
2400 dpi 

สแกน

สี/ขาว-ด�า
55 แผ่น/นาที*2

แฟกซ์*3

แฟกซ์ Super G3

ApeosPort C3060 /C2560 / C2060
เครื่องมัลติฟังก์ชันสีขนาด A3

*1: ส�าหรับรุ่น C3060 และ 25 แผ่น/นาทีส�าหรับรุ่น C2560 และ 20 แผ่น/นาทีส�าหรับรุ่น C2060 *2: เอกสารขนาดมาตรฐาน (A4 LEF), 200 dpi, ไปยัง
โฟลเดอร์์ *3: อุปกรณ์เสริม

การผสมผสานกับอุปกรณ์เสริมที่หลากหลาย

โมดูล 2 ถาด 
พร้อม Cabinet*1

โมดูล 4 ถาด
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ความจุกระดาษ 2096 แผ่น*4

• ตัวเครื่องขนาดเล็กซึ่งมาพร้อมกับถาดกระดาษที่มีความจุ 
500 แผ่น และถาด Bypass มาตรฐานที่จุได้สูงถึง 96 แผ่น

• ถาด Bypass ยังสามารถตรวจจับขนาดกระดาษและสลับถาด 
ได้ตามที่ผู้ใช้ต้องการ

สแกนส่งได้หลายปลายทางพร้อมกัน 
ด้วยปุ่ม One-touch 

• ผู้ใช้สามารถสแกนและส่งข้อมูลไปได้หลายที่พร้อมกันส�าหรับฟังก์ชัน
สแกนไปยังเครื่องพีซี (SMB/FTP/SFTP), สแกนไปยังอีเมล,
เก็บและส่งลิงก์

ใช้งานง่าย
หน้าจอระบบสัมผัสขนาด 7 นิ้ว

• รูปแบบการใช้งานที่ง่ายเหมือนสมาร์ทโฟน
• ปรับแผง UI ได้เพื่อให้ง่ายต่อการมองหน้าจอ
• รองรับการใช้งานได้หลายภาษา*1

• มาพร้อมกับแผงสัมผัส NFC*2 มาตรฐาน

เริ่มงานเครื่องได้รวดเร็วทันใจ 
เมื่อต้องการใช้งาน

• สามารถตั้งค่าล่วงหน้าเพื่อให้อุปกรณ์ท�าการปรับคุณภาพรูป
โดยอัตโนมัติก่อนที่เครื่องจะเริ่มการท�างานในแต่ละวัน ช่วยลดเวลา
รอเครื่องปรับเทียบก่อนเริ่มใช้งานครั้งแรกของวัน

*1: ภาษาญี่ปุ่น, อังกฤษ, จีน (ประยุกต์และดั้งเดิม), เกาหลี, ไทย, เวียดนาม และอินโดนีเซีย *2: Near Field Communication
*3: อุปกรณ์เสริม  *4: กระดาษ 80 แกรม เมื่อติดตั้งถาดมาตรฐาน 4 ถาด 

 

ถาดข้าง
รองรับเอกสารจากการท�าส�าเนา พิมพ์ แฟกซ์แยกกัน

เครื่องจัดชุดเอกสาร A2
• ลวดเย็บ

เครื่องจัดชุดเอกสาร B3 / ชุดท�า Booklet ส�าหรับเครื่องจัดชุดเอกสาร B3
• ลวดเย็บ • เจาะรู*1

• เย็บมุงหลังคา*2 • พับครึ่ง*2

เลือกพิมพ์หรือสแกน
ได้โดยตรงจาก USB*3

• สามารถสั่งพิมพ์เอกสารที่จัดเก็บไว้ในหน่วยความจ�า USB หรือ
เลือกบันทึกข้อมูลสแกนไปยังหน่วยความจ�าได้โดยไม่ ต้องใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์

• การประมวลผลที่เพิ่มคุณภาพรูปด้วยการพิมพ์เส้นในแนวขวางและขอบเค้าโครงของตัวอักษรต่างๆ ปรับเส้นให้เรียบเฉียบ
 ให้งานพิมพ์ที่คมชัดยิ่งขึ้น

• เพิ่มคุณภาพส�าเนาด้วยการประมวลผลแบบดิจิทัลที่ให้ภาพคมชัดและความละเอียดสูง
• IReCT* คือเทคโนโลยีที่ใช้ในการปรับค่าสีของภาพให้ถูกต้อง
*: Image Registration Control Technology

คุณภาพรูป
คมชัด-แม่นยำา

เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

• หัวพิมพ์ LED ที่ช่วยเพิ่มทั้งคุณภาพรูปและประหยัดพลังงานในเวลาเดียวกัน
• คุณสมบัติ Smart Energy Save จะช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
  (CO2 Emissions) ด้วยการแจกจ่ายพลังงานไปเฉพาะฟังก์ชันที่ผู้ใช้ต้องการใช้งานเท่านั้น
• สร้างความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยส่วนประกอบบางส่วนของเครื่องที่ท�าจากพลาสติกชีวภาพซึ่งมาจากเยื่อไม้ที่
  ไม่สามารถรับประทานได้

ท�างานได้รวดเร็ว สวยงาม และง่ายต่อการใช้งาน

*1: อุปกรณ์ภายในประเทศ *2: ต้องใช้ ชุดท�า Booklet เครื่องจัดชุดเอกสาร B3 สามารถท�ารอยพับได้โดยไม่ต้องพับเมื่อท�าการเย็บมุงหลังคาหรือพับครึ่ง

ระบบสัญญาณไฟและเสียงแจ้งเตือน

• อุปกรณ์จะส่งสัญญาณเสียงและไฟกะพริบเพื่อแจ้ง 
สถานะการท�างานให้แก่ผู้ใช้ทราบ โดยเสียงแจ้งเตือน 
จะแตกต่างกันไปส�าหรับสถานะการท�างานแต่ละแบบ
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มองเห็นข้อมูลสถานะการใช้งานได้ตลอดเวลา 
ช่วยควบคุมค่าใช้จ่าย
Device Log Service* ให้คุณดูข้อมูลการใช้งาน
ของอุปกรณ์มัลติฟังก์ชันและเครื่องพิมพ์ต่าง ๆ ที่อยู่ใน
ออฟฟิศได้ง่าย ๆ ผ่านเว็บเบราว์เซอร ์
ในรูปแบบกราฟแผนภูมิ หรือจะเลือกดูข้อมูลผ่าน 
แผงควบคุมของอุปกรณ์มัลติฟังก์ชันก็ได้เช่นกัน บริการ
นี้ช่วยเพิ่มการรับรู้ด้านค่าใช้จ่ายให้กับผู้ใช ้
ได้ด้วยตนเอง ช่วยลดภาระของผู้ดูแลระบบ และ 
ไม่จ�าเป็นต้องใช้เซิร์ฟเวอร์
*: บริการคลาวด์ที่ บริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น จัดหาให้ ผู้ใช้จ�าเป็น

ต้องสมัครสมาชิกเพื่อใช้งาน

ความปลอดภัยที่ครอบคลุม 360°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

การจัดการที่ง่าย-ไร้กังวล

การรับรองความถูกต้องด้วย Azure Active Directory
ApeosPort สามารถท�างานร่วมกับ Microsoft Azure Active Directory ซึ่งเป็น บริการ
ที่ช่วยในการจัดการข้อมูลผู้ใช้ในระบบคลาวด์ได้เป็นอย่างดี คุณสามารถใช้ Azure Active 
Directory ในการตรวจสอบเพื่อเข้าใช้งานอุปกรณ์มัลติฟังก์ชัน รวมทั้งบริการคลาวด์
ต่าง ๆ ของ บริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น ได้อย่างง่ายดาย

แก้ไขปัญหาได้ง่าย-รวดเร็ว
ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนผงหมึกหรือแม้แต่ข้อผิดพลาดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์โดยไม่คาดคิด คุณก็สามารถแก้ไขปัญหา
ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายด้วยตนเอง ไม่จ�าเป็นต้องรอความช่วยเหลือจากวิศวกรบริการหรือตัวแทนขายอีกต่อไป

ดูข้อมูลได้จากหน้าจอแผงควบคุมหรือ 
อุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

นอกจากนี้เรายังมีโปรแกรมความช่วยเหลือระยะ
ไกล (Remote Assistance) ไว้รองรับเพื่อให ้
พนักงานของศูนย์บริการช่วยแก้ปัญหาให้
ในกรณีที่เครื่องมีปัญหาและคุณไม่สามารถด�าเนินการ
ได้ด้วยตนเอง เพียงโทรเข้าไปที่ศูนย์บริการ พนักงาน 
จะท�าการรีโมตเข้าไปที่อุปกรณ์มัลติฟังก์ชันของคุณ และ
แนะน�าการแก้ไขปัญหาแบบเรียลไทม์ผ่านทางหน้าจอ
แผง UI ของคุณโดยตรงเพื่อช่วยแก้ปัญหาให้

บนอุปกรณ์ 
เคลื่อนที่ 
ของคุณ

คุณสามารถดูวิธีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้จากแผง 
ควบคุมของอุปกรณ์มัลติฟังก์ชันโดยตรง หรือ 
ใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณในการสแกนรหัส QR ที่
ปรากฏอยู่บนแผงควบคุมเพื่อดูข้อมูลวิธีใช้

บนแผง UI

ApeosPort ถูกออกแบบมาให้มีดีไซน์การใช้งานที่ง่ายและสมบูรณ์แบบด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยต่าง ๆ
การรักษาความปลอดภัยที่คลอบคลุมทุกด้านจะช่วยปกป้องข้อมูลที่ส�าคัญของคุณ ทั้งยังป้องกันภัยคุกคามต่าง ๆ เช่น การเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต
ข้อมูลความลับรั่วไหล และการดัดแปลงแก้ไขข้อมูล

บันทึกการใชงาน
และการปองกัน

ปกปอง
การส่ือสาร
และขอมูล

ปองกัน
ขอผิดพลาด

จากการต้ังคา/
การใชงาน

ปกปอง
ซอฟตแวร MFD

ปกปองเอกสาร
ท่ีจัดเก็บใน MFD

ระบุตัวตน
ผูใชและสิทธ์ิ
การใชงาน

ปกปอง
การใชงาน
ของผูดูแล

ปกปอง
ขอมูลสำคัญ
ของลูกคา

・จำกัดการใชงานของวิศวกรบริการ
・ล็อกบัญชีผูใชเมื่อมีการเขาถึงที่ไมไดรับอนุญาต
・คำเตือนรหัสผานเริ่มตน

・Image Log*1

・การพิมพ UUID
・บันทึกการตรวจสอบ (Audit Log)
・ถายโอนระบบบันทึกการตรวจสอบ

・แสดงคำเตือนเมื่อใชที่อยู IP สวนกลาง
・สงเอกสารสแกนไปยังปลายทางที่กำหนดไวเฉพาะ
・ปอนปลายทางใหมอีกครั้ง
・คำอธิบายและหมายเหตุประกอบ
・พิมพขอความที่ซอนไว*1

・การตรวจสอบลายเซ็นของซอฟตแวร
・จำกัดการอัปเดตระยะไกล
・จำกัดที่อยู IP
・ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของขอมูล
・ปองกันการแกไขไฟล

・เขารหัสเสนทางการสื่อสาร SSL/TLS, IPsec
・เขารหัสการถายโอนการสแกนผาน SMBv3, SFTP
・เขารหัสไฟลสแกน / ลายเซ็น
・ลายเซ็นอีเมลและการเขารหัสอีเมล (S/MIME)
・จำกัดเวอรชัน TLS
・การเขารหัสแบบ Elliptic Curve Cryptography (ECC)
・อีเทอรเน็ตรอง*1

・เขารหัสขอมูลที่จัดเก็บใน SSD
・ใชการจัดการคียการเขารหัสลับดวยชิป TPM*2

・ลบขอมูลทั้งหมดบนอุปกรณ

・การรับรองความถูกตองภายในเครื่อง
・การรับรองความถูกตองระยะไกล
・การรับรองความถูกตองโดยใช IC การด*1

・จำกัดการเขาใชงานของผูใชแตละราย
・ไพรเวทชารจพรินต (Private Charge Print)

*1: อุปกรณ์เสริม
*2: Trusted Platform Module

การระบุตัวตนผู้ใช้โดยไม่ต้องอาศัยเซิร์ฟเวอร์
คุณสมบัติการระบุตัวตนผู้ใช้โดยไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ (Server-less Authentication)* 
ช่วยให้คุณสามารถรับรองความถูกต้องของผู้ใช้จากเครื่องได้โดยตรง ไม่ต้องผ่าน 
เซิร์ฟเวอร์ โดยอุปกรณ์มัลติฟังก์ชันทั้งหมดที่มีการเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์หลักจะ 
สามารถแชร์ข้อมูลผู้ใช้ที่ได้ลงทะเบียนไว้ในเครื่องผ่าน IC การ์ด คุณจึงตรวจสอบ 
สิทธิ์ผู้ใช้ได้โดยตรงจากเครื่องโดยที่ไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์
*: อุปกรณ์เสริม

ความช่วยเหลือ 
ระยะไกล

°°
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แปลเอกสารได้รวดเร็วดุจการท�าส�าเนา
เพียงสแกนเอกสารเข้าไปในเครื่อง จากนั้นคุณสมบัติ Scan Translation Service* 
ก็จะช่วยแปลเอกสารต่าง ๆ ให้โดยที่ยังคงรูปแบบเดิมของต้นฉบับไว้ ทั้งยังสามารถ 
รองรับเอกสารในรูปแบบดิจิทัลที่ส่งมาจากเครื่องคอมพิวเตอร์โดยผ่านอินเทอร์เน็ต 
ได้
หมายเหตุ: รองรับภาษาญี่ปุ่น, อังกฤษ, จีน (ประยุกต์และดั้งเดิม), เกาหลี, ไทย, เวียดนาม, อินโดนีเซีย และมาเลย์ 
*: บริการคลาวด์ที่ บริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น จัดหาให้ ผู้ใช้จ�าเป็นต้องสมัครสมาชิกเพื่อใช้งาน 

ใช้การตั้งค่าโปรดเพื่อให้ใช้งานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
ApeosPort รุ่นใหม่มีการใช้งานที่เหมือนกับสมาร์ทโฟนซึ่งมีแอปทางลัดส�าหรับการตั้งค่า 
หรือการใช้งานประจ�าของคุณ ผู้ใช้สามารถลากและวางแอปต่าง ๆ ได้ตามต้องการ ช่วย
ให้ใช้งานง่ายและลดความซับซ้อนในการด�าเนินการ
 

าขเซกฟแ
พมิพ

รอตเวิพมอคงอืรคเงัยปไอตงส

หใอืพเลมเีอบักปไบนแงส
ดไซกฟแูดถรามาสบัรูผ

นฟโทรามสนาผ
 

ก�าหนดโฟลว์การท�างานแบบอัตโนมัติ

บันทึกการตั้งค่าโปรดไว้ล่วงหน้าเพื่อ
ที่จะได้ไม่ต้องท�าการตั้งค่าอันยุ่งยาก
ทุกครั้งที่ใช้งาน และยังสามารถปรับ 
เปลี่ยนค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าให้เหมาะกับ 
ความต้องการใช้งานที่เปลี่ยนไปใน 
แต่ละครั้งได้อีกด้วย

เพิ่มความรวดเร็วและยืดหยุ่นได้แม้ไม่ใช่งานประจ�า

สามารถเปลี่ยนตัวเลือกต่างๆ ของค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าได้ 
เช่น การพิมพ์ N-up หรือ จ�านวนส�าเนา

ก�าหนดรูปแบบการวางไอคอน (แอป) 
ต่างๆ บนหน้าจอหลักหรือจัดเรียง 
ฟังก์ชันการใช้งานที่แสดงบนหน้าจอ 
ให้สะดวกและง่ายต่อการใช้งานของคุณ
หรือเลือกซ่อนฟังก์ชันที่ไม่ต้อง 
การได้

แค่แตะไอคอนไว้สักครู่เพื่อลากและวางตามต้องการ

ปรับแต่งหน้าจอหลักและฟังก์ชันต่าง ๆ

ถ่ายส�าเนาบัตรลงบนด้านเดียวกัน
เมื่อใช้ฟังก์ชันการถ่ายส�าเนาบัตร คุณจะสามารถ 
พิมพ์ส�าเนาทั้งสองด้านของบัตรประจ�าตัวต่าง ๆ 
เช่น ใบขับขี่ หรือ บัตรประกันสุขภาพ ลงบนด้าน เดียวกันของ
กระดาษได้ และยังสามารถขยายภาพ 
บัตรเพื่อให้เห็นชัดเจนขึ้นอีกด้วย

คุณสามารถก�าหนดฟังก์ชันและการ 
ตั้งค่าต่างๆ ที่ใช้งานบ่อยในหน้าจอ
หลักให้เป็นแอป One-touch ได้ จาก
นั้นก็แค่ใช้แอป One-touch เพื่อท�างาน
ประจ�าของคุณได้
ทันทีโดยที่ไม่ต้องตั้งค่าใด ๆ ซ�้าอีก

ท�างานประจ�าของคุณด้วยแอป One-touch

สามารถตั้งค่าสี รูปแบบ ชื่อไอคอนได้

แฟกซ์ไปยังบริษัท A
ลงทะเบียนผู้รับเพื่อป้องกัน 
การส่งแฟกซ์ผิด

ก�าหนดรูปแบบการสแกน
ไม่ต้องระบุรูปแบบไฟล์หรือ 
ปลายทางการจัดเก็บข้อมูล 
สแกนทุกครั้งที่ใช้งานอีกต่อไป

ขั้นตอนการสแกนโดยอัตโนมัติส�าหรับผู้ใช้แต่ละราย 
คุณสมบัติสแกนอัตโนมัติ สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าการสแกนให้เป็นระบบอัตโนมัต ิ
ได้โดยดูจากแนวการพิมพ์หรือด้านที่สแกน เป็นต้น และเมื่อใช้คุณสมบัติการรับรอง ความ
ถูกต้อง ระบบจะก�าหนดปลายทางการสแกนไปยังที่อยู่ของผู้ใช้ที่ระบุตัวตน โดยอัตโนมัติ 
โดยที่ผู้ใช้ไม่จ�าเป็นต้องระบุที่อยู่อีเมลของตนซ�้าอีก

การตั้งค่าแฟกซ์ที่ช่วยลดความสิ้นเปลืองและเพิ่มศักยภาพการท�างาน
เมื่อตั้งค่าแฟกซ์แบบลดการใช้กระดาษ คุณจะสามารถจัดเก็บแฟกซ์ที่รับเข้ามาไปยัง 
โฟลเดอร์ต่าง ๆ ที่ก�าหนดไว้ และสั่งพิมพ์เฉพาะรายการที่ต้องการได้จากหน้าจอ แผง
ควบคุม หรือเลือกส่งต่อแฟกซ์ไปยังสมาร์ทโฟน ชุดอุปกรณ์เสริมจะช่วย 
จัดเรียงข้อมูลตามหมายเลขแฟกซ์ วันที่ได้รับแฟกซ์ หรือชื่อผู้รับผิดชอบ และ 
ปรับเปลี่ยนการท�างานของอุปกรณ์มัลติฟังก์ชัน ช่วยเปลี่ยนการตั้งค่าให้สามารถ ส่งต่อ
แฟกซ์ไปยังอีเมลได้ง่าย ๆ ให้คุณดูข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลาแม้ไม่อยู่ในออฟฟิศ

• ลดปริมาณการพิมพ์
• ดูแฟกซ์เข้าได้ แม้ไม่อยู่ในออฟฟิศ
• จัดเรียงและส่งต่อแฟกซ์อัตโนมัติ
• ปรับเปลี่ยนการท�างานของอุปกรณ์มัลติฟังก์ชันส�าหรับแฟกซ์เข้าในแต่ละช่วงเวลา
  ได้ตามต้องการ
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การท�างานแบบไร้สาย*1

การท�างานแบบไร้สายท�าให้คุณสามารถใช้อุปกรณ์ ApeosPort จากที่ใดก็ได้ในออฟฟิศ
และใช้แลปท็อปหรือสมาร์ทโฟนเพื่อส่งงานพิมพ์หรืองานสแกนไปยังอุปกรณ์ได้*2

ให้การท�างานของคุณง่ายยิ่งขึ้น รองรับการพิมพ์แบบไร้สายทั้ง Print Utility, Airprint, 
และ Mopria® Print Service
 

Print Utility*3

เพียงถือสมาร์ทโฟนไว้เหนือแผงสัมผัส NFC ผู้ใช้ก็เริ่มงานพิมพ์หรืองานสแกนได้ทันที 
โดยไม่จ�าเป็นต้องระบุชื่อเครื่องที่จะสั่งพิมพ์หรือสแกนเอกสาร
*1: อุปกรณ์เสริม
*2: ใช้งานได้เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์มัลติฟังก์ชันกับเครือข่าย Wi-Fi
*3: ดาวน์โหลดได้ฟรีจาก Google PlayTM หรือ AppStore

นำเขาขอมูลสแกน

สั่งพิมพ

ใช้สมาร์ทโฟนในการควบคุมเครื่อง
คุณสมบัติ Portable UI for Business* ช่วยให้คุณสามารถท�าส�าเนา แฟกซ์ หรือสแกนไป 
ที่อุปกรณ์ ApeosPort รุ่นใหม่ได้โดยตรงผ่านสมาร์ทโฟนทั้งในระบบ iOS และ AndroidTM  
ผู้ใช้สามารถท�าการตั้งค่างานจาก สมาร์ท
โฟนไว้ล่วงหน้าและสั่งเริ่มงานได้ทันที
เพียงถือสมาร์ทโฟนไว้ใกล้ ๆ บริเวณแผง
สัมผัส NFC ช่วยลดเวลา ในการยืนรอ
คิวที่หน้าเครื่อง
หมายเหตุ: ต้องมีการเชื่อมต่อจุดเข้าใช้งาน 

    กับเครือข่ายการสื่อสารแบบไร้สาย
*: ดาวน์โหลดได้ฟรีจาก Google PlayTM หรือ 

AppStore

พิมพ์งานได้อย่างปลอดภัยและง่ายดายแม้ไม่อยู่ในออฟฟิศ
Cloud On-Demand Print* ให้คุณอัปโหลดเอกสารไปยังเซิร์ฟเวอร์ในระบบคลาวด์ 
ได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือสั่งพิมพ์งานจากอุปกรณ ์
มัลติฟังก์ชันภายนอกได้ง่าย ๆ เพียงระบุ ID และรหัสผ่าน โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม 
ควบคุมเครื่องพิมพ์ คุณจึงไม่จ�าเป็นต้องถือเอกสารไปนอกสถานที่อีกต่อไป 
ช่วยป้องกันปัญหาเอกสารสูญหาย
*: บริการคลาวด์ที่ บริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น จัดหาให้ จ�าเป็นต้องสมัครสมาชิกเพื่อใช้งาน

ไม่ต้องต่อคิวรอใช้งานที่หน้าเครื่อง
คุณสมบัติ Server-less On-Demand Print* ช่วยให้คุณสั่งพิมพ์งานจากอุปกรณ์
มัลติฟังก์ชันอื่นได้หากเครื่องที่ก�าหนดไว้ถูกใช้งานอยู่โดยบุคคลอื่น จึงไม่ต้องเสียเวลารอ
ใช้เครื่อง
*: อุปกรณ์เสริม

SharePoint
Online

Dropbox®

Google
  Drive™

Box®

Evernote®

OneDrive

Working
Folder

Cloud Service Hub

ศูนย์รวมการใช้งานบริการคลาวด์
Cloud Service Hub* ให้คุณเข้าใช้บริการจัดเก็บข้อมูลคลาวด์ในระบบต่าง ๆ ได ้
ด้วยการลงชื่อเข้าใช้แบบครั้งเดียว (SSO) สามารถบันทึกเอกสารสแกนไปยังบริการ 
จัดเก็บข้อมูลแบบคลาวด์ได้โดยตรงจากอุปกรณ์มัลติฟังก์ชัน และค้นหาเอกสารที่ 
ต้องการพิมพ์จากบริการคลาวด์ต่าง ๆ ได้ตามต้องการ ระบบจะท�าการดึงข้อความ 
ออกจากเอกสารสแกนผ่าน OCR ช่วยให้คุณค้นหาข้อความแบบเต็มได้
*: บริการคลาวด์ที่ บริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น จัดหาให้ จ�าเป็นต้องสมัครสมาชิกเพื่อใช้งาน

ให้คุณท�างานได้ทุกที่ทุกเวลา
บริการจัดเก็บข้อมูลแบบคลาวด์ที่ปลอดภัยและความจุสูง
ใช้งาน Working Folder* ได้ทันทีที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ให้คุณเข้าใช้เอกสาร 
ได้จากทุกที่ทุกเวลาที่คุณต้องการ ด้วยบูรณาการแบบไร้รอยต่อระหว่างอุปกรณ์
มัลติฟังก์ชัน, DocuWorks และอุปกรณ์เคลื่อนที่, Working Folder จะช่วยเสริมให้คุณ
ใช้งานเอกสารได้อย่างเต็มที่ไร้ขีดจ�ากัด ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสั่งพิมพ์เอกสาร
ที่จัดเก็บไว้ใน Working Folder ได้จากแผงควบคุมของอุปกรณ์มัลติฟังก์ชัน หรือ
จะเลือกอัปโหลดข้อมูลสแกนโดยใช้ชื่อที่ระบุไปยัง Working Folder และส่งการแจ้งเตือน 
ทางอีเมลก็ได้เช่นกัน
*: บริการคลาวด์ที่ บริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น จัดหาให้ จ�าเป็นต้องสมัครสมาชิกเพื่อใช้งาน 

สแกน
นอืตเงจแ
ลมเีองาทิตัมนโตัอดลหโปัอ

Working Folder

เลือกใชเครื่องอื่น
แทนได ไมตองรอ

3. เลือกงานที่
คุณตองการพิมพ

1. สงงาน

2. ไปที่อุปกรณ
มัลติฟงกชันเครื่องอื่น

เครื่องไมวาง
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Basic Specifications / Copy Function

Item
Description

ApeosPort C3060 ApeosPort C2560 ApeosPort C2060

Type Console

Memory Capacity 4 GB (Max: 4 GB)

Strage Device Capacity*1 128 GB

Colour Capability Full colour

Scan Resolution 600 x 600 dpi

Printing Resolution 1200 x 2400 dpi

Warm-up Time
[Embedded Plug-ins / Custom Services] *3

When enabled: 28 seconds or less (23 degrees Celsius room temperature) 
When disabled: 22 seconds or less (23 degrees Celsius room temperature)

Recovery Time
(Recovery Time from 
Sleep Mode)

12 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 A3, 11 x 17"

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

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

Paper 
Weight*4

Paper Tray 60 to 256 gsm

Bypass Tray 60 to 216 gsm

First Copy Output Time

B/W: 4.9 sec. (A4 LEF / 
Monochrome priority mode) 
Colour: 6.7 sec. (A4 LEF / 
Colour priority mode)

B/W: 5.9 sec. (A4 LEF / Monochrome priority mode) 
Colour: 8.1 sec. (A4 LEF / Colour priority mode)

Continuous 
Copy 
Speed*5

A4 LEF / 
JIS B5 LEF B/W: 30ppm, Colour: 30 ppm B/W: 25 ppm, Colour: 25ppm B/W: 20 ppm, Colour: 20ppm

A4 B/W: 23ppm, Colour: 23 ppm B/W: 19 ppm, Colour: 19 ppm B/W: 16 ppm, Colour: 16 ppm

JIS B5 B/W: 17 ppm, Colour: 17 ppm B/W: 14 ppm, Colour: 14 ppm B/W: 11 ppm, Colour: 11 ppm

JIS B4 B/W: 20 ppm, Colour: 20ppm B/W: 16 ppm, Colour: 16 ppm B/W: 13 ppm, Colour: 13 ppm

A3 B/W: 17 ppm, Colour: 17 ppm B/W: 14 ppm, Colour: 14 ppm B/W: 11 ppm, Colour: 11 ppm

Paper
Tray 
Capacity*6

2 Tray 500 sheets x 2-tray + Bypass Tray 96 sheets

4 Tray 2096 sheets

Output Tray Capacity*7 Upper Center: 250 sheets (A4 LEF), Lower Center: 250 sheets (A4 LEF)

Power Supply AC220-240 V +/- 10 %, 8 A, 50/60 Hz common

Maximum Power 
Consumption

1.76 kW (AC220 V +/- 10 %), 1.92 kW (AC240 V +/- 10 %)
Sleep Mode: 0.4 W (AC230 V +/- 10 %)
Ready Mode: 83 W (AC230 V +/- 10 %)

Dimensions*8 W 616 x D 659 x H 1119 mm

Weight*9 92 kg (2 Tray Module with Cabinet is installed.)
95 kg (4 Tray Module is installed.)

*1:  The Storage Device Capacity is not totally available for customers.
*2:  When the optional Storage (SSD) is installed.
*3: Embedded Plug-ins / Custom Services are enabled as factory default. You can change the settings if needed.
*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:  64 gsm paper.
*8:  Depth does not include protrusion of company name badge.
*9: Including Toner Cartridge.

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)

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*2: 1200 x 1200 dpi

Optional
[Adobe® PostScript® 3TM Driver]
High Speed (Standard): 600 x 600 dpi, High Quality: 1200 x 2400 dpi, 
High Resolution*2: 1200 x 1200 dpi

Page 
Description 
Language

Standard PCL5 / PCL6

Optional Adobe® PostScript® 3TM

Supported 
Operating 
System*3

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 10.15 / 10.14 / 10.13 / 10.12, OS X 10.11

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 10.15 / 10.14 / 10.13 / 10.12, OS X 10.11

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:  High Resolution mode is recommended for printing fine lines or cadastral maps.
*3:  Please refer to our official website for the latest supported OS.

Duplex Automatic Document Feeder

Item
Description

ApeosPort C3060 ApeosPort C2560 ApeosPort C2060

Original Size / 
Paper Weight

Max: A3, 11 x 17"; Min: A5*1

38 to 128 gsm (In Duplex: 50 to 128 gsm)

Capacity*2 110 sheets

Scan 
Speed

Copy
(A4 LEF,
Simplex)

B/W: 30ppm, Colour: 30 ppm B/W: 25 ppm, Colour: 25ppm B/W: 20 ppm, Colour: 20ppm

Scan B/W: 55 ppm, Colour: 55 ppm
[Standard Document (A4 LEF), 200 dpi, to Folder.]

Dimensions / Weight W 540 x D 492 x H 95 mm / 6 kg

*1: The minimum custom size is 125 x 85 mm. 
*2: 64 gsm paper.

Finisher-A2 (Optional)

Item Description

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

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

Paper Weight 60 to 256 gsm

Paper Capacity*1

[Without Stapling] A4: 500 sheets; JIS B4: 250 sheets; A3 or larger: 200 sheets; 

Mixed Size Stacking*2: 250 sheets

[With Stapling] 30 sets

Staple

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

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

Paper 
Weight 60 to 256 gsm

Position Single stapling, Dual stapling

Dimensions*3 / Weight W 658 x D 461 x H 238 mm / 11 kg

*1: 64 gsm paper. 
*2: When larger size sheets are stacked on top of smaller size sheets.
*3: Width 478 mm when the paper support is stored.

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.

Side Tray

Item Description

Paper Capacity* 100 sheets

Dimensions W 353 x D 429 x H 198 mm

*:  64 gsm paper.

ApeosPort C3060 /C2560 / C2060 Functions & Specifications



Reproduction Prohibitions   Please note that reproduction of the following is prohibited by law :
Domestic and foreign currencies, government-issued securities, 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. 

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.

Adobe, Adobe logo, PostScript and PostScript logo are either registered 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 registered trademarks of their respective companies.
The product specifications, appearance and other details in this brochure are subject to change without notice for improvements.
The available model varies depending on the country/region. Please ask the sales representatives for details.

Finisher-B3 (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 60 to 256 gsm

Paper Capacity*4

[Without Stapling] A4: 2000 sheets, JIS B4 or larger: 1000 sheets,
 Mixed Size Stacking*5: 300 sheets
[With Stapling] A4: 100 sets or 1000 sheets*6, JIS B4 or larger: 75 sets or 750 sheets
[With Booklet Finishing*7] 50 sets or 600 sheets
[With Fold*7] 500 sheets

Staple

Capacity 50 sheets (90 gsm or less)

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

Paper 
Weight 60 to 256 gsm

Position Single stapling, Dual stapling

Punch*8

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

Paper Size A3, 11 x 17", JIS B4*9, A4*10, A4 LEF, Letter*10, Letter LEF, JIS B5*10, JIS B5 LEF*9, A5*10, 
A5 LEF*10

Paper 
Weight 60 to 220 gsm

Booklet 
Finishing*7

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

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

Paper 
Weight Saddle Staple: 60 to 80 gsm*11, Single Fold: 60 to 105 gsm

Dimensions *12 W 607 x D 653 x H 1041 mm
With Booklet Finisher: W 607 x D 673 x H 1079 mm

Weight 25 kg
With Booklet Finisher: 35 kg

Note: Finisher-B3 is available only when optional 1 Tray Module with Cabinet or 3 Tray Module is attached to Main Unit.
*1: The offset feature is set to disabled by factory default. The setting can be changed as necessary.
*2: Outputs less than 210 mm width 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: 64 gsm paper.
*5: When larger size sheets are stacked on top of smaller size sheets.
*6: 75 sets or 750 sheets with dual stapling.
*7:  The Booklet Finishing function requires the optional Booklet Maker Unit for Finisher-B3. 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.

*8: The Punch function requires the optional 2/4 Hole Punch Kit for Finisher-B3 or US 2/3 Hole Punch Kit for Finisher-B3.
*9: 4-hole punch is not applicable.
*10: 3-hole, 4-hole punch is not applicable.
*11: Covers can be up to 220 gsm (Extra Heavyweight).
*12: Inner connector within the body is excluded.

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.
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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

fujifilm.com/fbth

บรษัิท ฟจูฟิิล์ม บิสซิเนส อนิโนเวชัน่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ส�าหรบัท่านท่ีสนใจ หรอืต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

แคตตาล ็อกหรอืเว บ็ไซต์นี้ม ผีล ติภัณฑ์ของ Fuji Xerox ที่ได ้รบัอนุญาตจาก Xerox Corporation
ผู ้แทนจ�าหน่ายผลติภัณฑ์ค ือ FUJIFILM Business Innovation Corp.
เครือ่งหมายการค้า Xerox, Xerox และลายกราฟฟิก รวมทั ้ง Fuji Xerox และลายกราฟฟิก เป็นเครือ่งหมายการค้าจดทะเบ ียนหรอืเครือ่งหมายการค้าของ ซ ีรอ็กซ์ คอรป์อเรชั ่น ในประเทศญี่ปุ่น และ/หรอื ในประเทศอ่ืนๆ 

FUJIFILM และโลโก้ของ FUJIFILM เป็นเครือ่งหมายการค้าจดทะเบ ียน หรอืเครือ่งหมายการค้าของ FUJIFILM Corporation
ApeosPort และ DocuWorks, Cloud On-Demand Print, Cloud Service Hub, Device Log Service, Scan Translation, Working Folder  
เป็นเครือ่งหมายการค้าจดทะเบ ียนหรอืเครือ่งหมายการค้าของ FUJIFILM Business Innovation Corp.


