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วิวัฒนาการใหม่ของเครื่องพิมพ ์
เครื่องมัลติฟังก์ชัน ApeosPort รุ่นใหม่จาก ฟูจิ ซีร็อกซ์ ถูกออกแบบมาเพื่อเสริมสร้าง 

ความก้าวล้ำาสำาหรับธุรกิจยุคใหม่ ลบข้อจำากัดด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ ทั้งยังเพิ่มความยืดหยุ่น 

และศักยภาพการใช้งานให้สอดคล้องกับสไตล์การทำางานของคุณ

ApeosPort C5570 / C4570 / C3570 / C3070 มาพร้อมกับ

คุณสมบัติหลักต่าง ๆ ที่ช่วยเพิ่มทั้งคุณภาพรูปและประสิทธิภาพในการทำางาน ด้วยความละเอียดสูง

ที่ ให้ภาพคมชัดขั้นสุดและการออกแบบเครื่องให้สามารถรองรับการใช้งานปริมาณมากได้ โดยไม่ส่งผล

ต่อคุณภาพงาน

ล้ำาหน้าด้วยประสิทธิภาพขั้นสูง ApeosPort C5570 / C4570 / C3570 / C3070 

คือคู่หูการทำางานในมิติใหม่อย่างแท้จริง ด้วยคุณสมบัติต่าง ๆ ที่หลากหลาย

ซึ่งมาพร้อมกับการรักษาความปลอดภัยขั้นสูง การบำารุงรักษาแบบอัจฉริยะ ที่คาดเดาการใช้งาน

ของผู้ใช้ได้ การทำางานในรูปแบบอัตโนมัติ และอุปกรณ์เสริมสำาหรับการจัดชุดเข้าเล่ม

ที่ตอบโจทย์ได้ครบทุกความต้องการ

บริหารจัดการเครื่องพิมพ์ได้อย่างไร้กังวล

ให้ ฟูจิ ซีร็อกซ์ ช่วยรับภาระในการจัดการ 

เครื่องพิมพ์แทนคุณ เพื่อให้คุณได้มีเวลา 

สำาหรับบริหารจัดการธุรกิจของคุณได้ 

อย่างเต็มที่

ความปลอดภัยที่ครอบคลุม 360°

เพิ่มความปลอดภัยให้กับข้อมูลสำาคัญของคุณ 

ด้วยการเข้ารหัสลับขั้นสูง รวมถึงการจัดการ 

สิทธิ์การเข้าถึงเอกสาร พร้อมด้วยระบบการ 

สำารองข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ

2



ทำาสำาเนา / พิมพ์

สี / ขาว-ดำา 30-55 แผ่น / นาที*
1

สแกน

สี / ขาว-ดำา 154 หน้า / นาที*
2

ความละเอียดในการพิมพ์

1200×2400 dpi*3

รองรับการใช้งานร่วมกับโทรศัพท์มือถือ-อุปกรณ์เคลื่อนท่ี่

รองรับระบบ LAN แบบไร้สาย

*1 สำ�หรับรุ่น C5570: 55 แผ่น / นาที, สำ�หรับรุ่น C4570: 45 แผ่น / นาที, สำ�หรับรุ่น C3570: 35 แผ่น / นาที, สำ�หรับรุ่น C3070: 30 แผ่น / นาที

*2 สำาหรับการสแกนหน้า - หลังพร้อมกัน เมื่อใช้ชุดป้อนเอกสารสองหน้าอัตโนมัติ B1-PC: 154 หน้า / นาที

*3 ความละเอียดการพิมพ์เมื่อตั้งค่าชนิดของเอกสารเป็นภาพถ่าย 1,200 x 2,400 dpi และ 600 x 600 dpi เมื่อตั้งค่าเป็นข้อความ และแผนที่

ApeosPort
C5570 / C4570 / C3570 / C3070
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ใช้งานง่ายด้วยเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ

เครื่องมัลติฟังก์ชันรุ่นใหม่ล่าสุดของเราได้พัฒนาระบบ 

หน้าจอ UI ใหม่ ด้วยการนำารูปแบบการใช้สมาร์ทโฟน 

ที่คุณคุ้นเคยมาปรับใช้ เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน

และสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยในโลกปัจจุบัน

ทำางานได้ทุกที่ ไร้ขีดจำากัด

โซลูชันส์และบริการต่าง ๆ ของ ฟูจิ ซีร็อกซ์ 

จะช่วยปรับเปลี่ยนธุรกิจของคุณให้ทันสมัย 

และก้าวไปได้แบบไร้รอยต่อ
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Selected multifunction device being in use Select the print job and print from another multifunction device

Server-less Authentication

คุณสามารถแชร์ข้อมูลการระบุตัวตนของผู้ใช้ระหว่างเครื่องมัลติฟังก์ชันหลาย ๆ 

เครื่องได้โดยไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ เมื่อลงทะเบียนข้อมูลการระบุตัวตนของผู้ใช้

และเชื่อมต่อเข้ากับรหัสข้อมูลใน IC การ์ด ระบบจะทำาการจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดไว้ใน 

ApeosPort เครื่องหลักและแชร์ข้อมูลเหล่านี้ ให้กับเครื่องมัลติฟังก์ชันอื่นที่เชื่อมต่อ 

กันทั้งหมด ช่วยให้ง่ายต่อการใช้งานสำาหรับเครื่องต่าง ๆ ที่เชื่อมต่อกันในระบบ 

และประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะไม่จำาเป็นต้องมีเซิร์ฟเวอร์

หมายเหตุ: Server-less Authentication เป็นฟังก์ชันเสริม

หมายเหตุ: Server-less Authentication จำาเป็นต้องใช้ตัวอ่านการ์ด IC เพิ่มเติม

รับแฟกซ์แบบลดการใช้กระดาษได้อย่างปลอดภัย

นำาระบบเครือข่ายมาใช้กับโฟลเดอร์ของเครื่องมัลติฟังก์ชัน โดยให้คุณสามารถ

เลือก พิมพ์ แฟกซ์ แบบลดการใช้กระดาษที่บันทึกไว้ในเครื่องได้ เอกสารแฟกซ์ขาเข้า

จะถูกตรวจสอบโดยเครือข่ายอื่นที่แยกต่างหาก เมื่อมีการใช้ LAN สองระบบ

กับ Ethernet รอง หรือเมื่อมีการใช้แฟกซ์ 2 สายกับพอร์ต G3 พอร์ตที่สอง

แสดงประวัติการใช้งานแฟกซ์ที่ส่งออก 

เรียกดูข้อมูลประวัติการใช้งานแฟกซ์ที่ถูกส่งออกไปทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย เมื่อคุณ

ส่งแฟกซ์ออก ระบบจะบันทึกเอกสารดังกล่าวไปเก็บไว้ที่เครื่อง SMB หรือที่อยู่อีเมล 

ที่คุณตั้งค่าไว้ก่อนหน้าโดยอัตโนมัติ การเก็บข้อมูลประวัติการใช้งานสำาหรับแฟกซ์ที่ถูก

ส่งออกไปโดยอัตโนมัตินี้ จะช่วยให้คุณสามารถจัดการ ติดตาม และตรวจสอบข้อมูลได้

โดยที่ไม่จำาเป็นต้องพิมพ์เอกสารทั้งหมดออกมา และยังช่วยลดความเสี่ยงปัญหา 

การรั่วไหลของข้อมูลเอกสารอีกด้วย

Server-less On-demand Print (พิมพ์ได้ทุกที่โดยไม่ต้องอาศัยเซิร์ฟเวอร์)

ในกรณีที่เครื่องมัลติฟังก์ชัน ที่คุณต้องการใช้นั้นถูกใช้งานอยู่โดยบุคคลอื่น 

คุณสามารถสั่งพิมพ์งานจากเครื่องมัลติฟังก์ชันอื่นได้ทันทีโดยไม่ต้องรอ 

ให้คุณทั้งสะดวกและประหยัดเวลา สามารถตรวจสอบรูปแบบงานพิมพ์ได้จากแผงควบคุม 

UI  ก่อนที่เครื่องจะเริ่มพิมพ์งานจริงโดยการใช้การแสดงตัวอย่าง หรือเปลี่ยนการ

ตั้งค่าต่าง ๆ เช่น จำานวนแผ่นที่พิมพ์ โหมดสี และรูปแบบการพิมพ์เอกสารให้เป็นแบบ

หน้าเดียว หรือ 2 หน้า เป็นต้น ซึ่งเป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้กับเอกสารของคุณ

และยังช่วย ลดปริมาณการพิมพ์ที่ไม่จำาเป็นลงอีกด้วย

หมายเหตุ: Server-less On-demand Print เป็นฟังก์ชันเสริม

LAN1 LAN2

SMB

 

ความปลอดภัยด้วยระบบการจัดการสิทธิ์สำาหรับเอกสาร 

Smart Work Gateway นำาเอาระบบรักษาความปลอดภัย โดยใช้ข้อมูลเป็นศูนย์กลาง 

และระบบการจัดการสิทธิ์สำาหรับเอกสาร (DRM) มาใช้เพื่อควบคุมการใช้งาน แก้ไข และ

จัดส่งเอกสารของคุณได้อย่างเต็มรูปแบบ ระบบ DRM คือมาตรฐานการรักษา

ความปลอดภัยขั้นสูงสำาหรับข้อมูล ช่วยลดความเสี่ยงปัญหาข้อมูลความลับรั่วไหล

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้คุณสามารถแก้ไขได้ทันท่วงที ในกรณีที่มีข้อมูลรั่ว

ไหลเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด ด้วยการล็อกข้อมูลและค้นหาสาเหตุของปัญหา เมื่อใช้งาน

ร่วมกันกับ ApeosPort ของ ฟูจิ ซีร็อกซ์ จะช่วยรักษาความปลอดภัยให้ทั้งเอกสาร

กระดาษที่สแกนจากเครื่องและเอกสารดิจิทัล

การตรวจสอบโดยใช้ Azure Active Directory

ApeosPort สามารถทำางานร่วมกับ Microsoft Azure Active Directory 

ซึ่งเป็นบริการที่ช่วยในการจัดการข้อมูลผู้ใช้ในระบบคลาวด์ได้เป็นอย่างดี 

คุณสามารถใช้ Azure Active Directory ในการตรวจสอบเพื่อเข้าใช้งานอุปกรณ์

มัลติฟังก์ชัน รวมทั้งบริการคลาวด์ต่าง ๆ ของ ฟูจิ ซีร็อกซ์ ได้อย่างง่ายดาย

เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับมาตรการรักษาความปลอดภัย

• เพียงถ่ายโอน Device Certificate ลงในเครื่อง MFD คุณก็สามารถสื่อสาร 

แบบเข้ารหัสด้วย S / MIME และใช้ลายเซ็นดิจิทัลสำาหรับการส่งอีเมล / แฟกซ ์

ทางอินเทอร์เน็ตได้ 

• การแนบลายเซ็นดิจิทัลลงในเอกสารสแกนทำาให้สามารถตรวจสอบเอกสาร  

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือตรวจจับ ในกรณีที่ถูกนำาไปใช้เวลาแอบอ้าง 

ชื่อผู้ส่งได้

Image log* (แสดงประวัติการใช้งาน)

ฟังก์ชัน Image log ช่วยแสดงประวัติการใช้งาน (รวมทั้งชื่อผู้ใช้ เวลาที่ ใช้งานเครื่อง 

จำานวนเอกสารที่พิมพ์) อีกทั้งข้อมูลเหล่านี้ยังสามารถเก็บบันทึกไว้เพื่อตรวจสอบใน

กรณีที่ข้อมูลรั่วไหล

*: อุปกรณ์เสริม จำาเป็นต้องใช้ ApeosWare Image Log Management

 

 แสดงประวัต ิ

การใช้งาน 

อย่างง่าย

เลือกปลายทาง 

การส่งต่อได้โดย

อัตโนมัติ

อีเมล

บันทึกเอกส�รแฟกซ์ 

เข้�ไปไว้ที่โฟลเดอร์ 1

โฟลเดอร์ 1 โฟลเดอร์ 2

สแกนและส่ง

ผู้ใช้ภายใน

ผู้ใช้ภายนอก

ตั้งค่าการ

ควบคุมเอกสาร

ควบคุมการพิมพ์

ตรวจสอบลายน้ำา

จำากัดการแก้ไข

เอกสาร

จำากัดจำานวน 

ไฟล์ที่เปิด

ควบคุมการหมด

อายุของเอกสาร

พิมพ์ลายน้ำา

ควบคุมเวลาใน

การเปิดดูเอกสาร
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ใช้งานง่ายด้วยเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ

ด้วยการรวบรวมเอารูปแบบการใช้งานจากโทรศัพท์มือถือที่คุุณคุ้นเคย เช่น การสัมผัส เลื่อนหน้าจอ และกดเลือก มาผสมผสานกับ

การออกแบบที่เหมาะสมกับการทำางานของคุณ ระบบหน้าจอสัมผัสจะนำาคุณไปสู่การทำางานในมิติใหม่ที่สะดวกสบาย และง่ายดายยิ่งขึ้น 

เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เคลื่อนที่และบริการคลาวด์ต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย รวมทั้งระบบสมาร์ทเซนเซอร์ที่ทำางานอยู่เบื้องหลัง 

ช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าอุปกรณ์ของคุณจะพร้อมใช้งานได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการ

เชื่อมต่อกับโลกได้ง่ายขึ้น คือปรัชญาการทำางานที่ ฟูจิ ซีร็อกซ์ ได้นำามาผสมผสานกับการใช้งาน

ในรูปแบบใหม่ของ ApeosPort ซีรีส์ใหม่

หน้าจอ UI ดีไซน์ใหม่

แผงควบคุม UI รูปแบบใหม่ให้คุณใช้งานได้เหมือนสมาร์ทโฟน เช่น การสัมผัส 

เลื่อนหน้าจอ คุณจะสามารถใช้งานฟังก์ชันต่าง ๆ ที่คุณคุ้นเคยได้อย่างง่ายดาย 

เพียงปลายนิ้วสัมผัส สามารถใช้งานเครื่องได้ทุกฟังก์ชันจากหน้าจอสีระบบสัมผัส

ขนาด 10.1 นิ้ว ปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำาทางให้คุณค้นหาเมนูต่าง ๆ ได้อย่าง

ง่ายดาย ลดขั้นตอนการทำางาน และเพิ่มขีดความสามารถในการใช้งานได้อย่างแท้จริง

หน้าจอที่ปรับมุมมองได้

การทำางานของหน้าจอใหม่ที่ปรับเอียงได้ช่วยให้คุณสามารถปรับมุมและองศาของ 

หน้าจอเพื่อหลีกเลี่ยงการสะท้อนแสง และให้ผู้ใช้มองเห็นหน้าจอได้ชัดเจนขึ้น

การใช้งานขั้นสูง

สะดวก-รวดเร็วกับเมนูฟังก์ชันก�รใช้ง�นใหม่

จัดกลุ่มฟังก์ชันการใช้งานประเภทต่าง ๆ ตามส ี

ช่วยให้จดจำาได้ง่ายขึ้น ฟังก์ชันพื้นฐานที่มี

การใช้งานบ่อยจะแสดงอยู่ ในสีต่าง ๆ เพื่อให้

ผู้ใช้สามารถ มองเห็นและใช้งานได้ง่ายขึ้น

ค้นห�ง่�ย 

โครงสร้างหน้าจอใหม่ที่สามารถเลื่อนขึ้น-ลงได้ 

ช่วยให้คุณมองเห็นการตั้งค่าต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย 

เพียงสัมผัสหรือเลื่อนหน้าจอ เพื่อดูรายละเอียดของ

การตั้งค่าแต่ละรายการ

รองรับภาษาต่าง ๆ

เครื่องมัลติฟังก์ชันสามารถรองรับการแสดงผลได้หลายภาษา เช่น ไทย, ญี่ปุ่น, 

อังกฤษ, จีน, เกาหลี และเวียดนาม ท้ังยังง่ายต่อการเปล่ียนหน้าจอ เมื่อสลับการใช้งาน

เป็นภาษาอื่น ให้คุณเลือกปลายทางจากแผงหน้าจอ UI ได้สะดวกยิ่งขึ้น

เลือกปลายทางได้ง่ายยิ่งขึ้น

สำาหรับการใช้งานแฟกซ์ อีเมล หรือสแกนและจัดเก็บข้อมูลไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์  

สามารถระบุจุดหมายปลายทางได้ง่ายจากแผงควบคุม UI ระบบจะแสดงข้อมูลเฉพาะ 

ฟังก์ชันและปลายทางที่สามารถใช้งานได้ คุณจึงสามารถระบุปลายทางได้อย่างง่ายดาย

แม้ว่าจะไม่คุ้นเคยกับการใช้งานเครื่องก็ตาม

หน้าจอ UI รูปแบบใหม่ ดีไซน์ล้ำาสมัย



อุปกรณ์มัลติฟังก์ชันจะเรียนรู้การใช้งานของคุณ

อุปกรณ์ ApeosPort จะคอยสังเกตพฤติกรรมการใช้งานของคุณ - เครื่องจะจดจำาการตั้งค่าหรือคุณสมบัติต่าง ๆ ที่คุณใช้งานบ่อย นอกจากนี้เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วคุณยังสามารถ 

กำาหนดรูปแบบหน้าจอการใช้งานเครื่องได้ตามต้องการอีกด้วย

กำาหนดรูปแบบการวางไอคอน (แอป) ต่าง ๆ 

บนหน้าจอหลัก หรือจัดเรียงฟังก์ชันการใช้งาน

ท่ีแสดงบนหน้าจอให้สะดวก และง่ายต่อการใช้งาน

ของคุณ หรือเลือกซ่อนฟังก์ชันท่ี ไม่ต้องการได้

คุณสามารถกำาหนดฟังก์ชันและการต้ังค่าต่าง ๆ 

ท่ีใช้งาน บ่อยในหน้าจอหลักให้เป็นแอป One-touch 

ได้ จากน้ันก็ แค่ใช้แอป One-touch เพื่อทำางานประจำา

ของคุณได้ทันที โดยท่ีไม่ต้องต้ังค่าใด ๆ ซ้ำาอีก

บันทึกการต้ังค่าโปรดไว้ล่วงหน้า เพื่อท่ีจะได้ไม่ต้อง

ทำาการต้ังค่าอันยุ่งยากทุกคร้ังท่ีใช้งาน และยัง

สามารถปรับเปล่ียนค่าท่ีต้ังไว้ล่วงหน้า ให้เหมาะกับ

ความต้องการ ใช้งานท่ีเปล่ียนไปในแต่ละคร้ังได้อีกด้วย

เพิ่มความรวดเร็วและยืดหยุ่นได้แม้ไม่ใช่งานประจำา

สามารถเปลี่ยนตัวเลือกต่าง ๆ ของค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าได้ เช่น 

การพิมพ์ N-up หรือ จำานวนสำาเนา

แค่แตะไอคอนไว้สักครู่เพื่อลากและวางตามต้องการ

ปรับแต่งหน้าจอหลักและฟังก์ชันต่าง ๆ ทำางานประจำาของคุณด้วยแอป One-touch

สามารถตั้งค่าสี รูปแบบ ชื่อไอคอนได้

ใช้งานง่าย

ระบบการแจ้งเตือนด้วย 

เสียงและไฟแสดงสถานะ

อุปกรณ์รุ่นใหม่ที่มาพร้อมกับการใช ้

เสียงและไฟแสดงสถานะ เครื่องจะส่ง 

เสียงแจ้งเตือนเบา ๆ ให้ผู้ใช้ทราบเมื่อ 

งานเสร็จสิ้น ถาดรับเอกสารตรงกลาง 

มาพร้อมกับระบบเซนเซอร์ – สัญญาณ

ไฟ LED สีฟ้าจะส่งสัญญาณกะพริบในขณะที่เครื่องกำาลังพิมพ์งาน

และหยุดกะพริบเมื่องานเสร็จสิ้น เป็นการแจ้งให้ผู้ใช้รับงานจากเครื่อง 

ช่วยลดปัญหาความลับรั่วไหลจากเอกสารตกค้างที่เครื่อง และการลืมเก็บ

เอกสารเมื่องานเสร็จ

เทคโนโลยี Smart WelcomEyes

กล้องที่ติดตั้งอยู่ภายในตัวเครื่องช่วยให้พร้อมใช้งานได้ทันที แม้เครื่องจะถูก 

ตั้งค่าไว้ที่โหมด Sleep ก็ตาม คุณก็ยังสามารถใช้งานเครื่องได้อย่างรวดเร็ว 

จึงช่วยอำานวยความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้

สามารถใช้งานได้กับกระดาษหนาและบาง

เครื่องรองรับกระด�ษได้หล�ยขน�ด 

ถาดมาตรฐานรองรับกระดาษหนา 

52-300 แกรม นอกจากซองจดหมาย

แล้วคุณยังสามารถพิมพ์วัสดุอื่น ๆ ที่ ใช้

สำาหรับการส่งเสริมการขายได้ เช่น 

แผ่นใส และ สติกเกอร์ สามารถพิมพ์

เอกสารบนกระดาษยาวได้*
1
 ทำาให้พิมพ์แผ่น

ป้ายแบนเนอร์ได้สะดวก และรองรับกระดาษ 

ที่ยาวถึง 320 x 1200 มม*
2

*1: รองรับการใช้งานเฉพาะ PCL driver และ Adobe
®
 PostScript

® 
3

TM
 driver

*2:  สามารถพิมพ์เอกสารในพื้นที่กว้างได้ถึง 305 x 1194 มม.

ถาดกระดาษพับเก็บได ้

เพียงผลักเบา ๆ เพื่อปิดถาด 

ถาดกระดาษดีไซน์ใหม่ ระบบซอฟต์ทัช

ที่เพียงผลักเบา ๆ เพื่อปิด โดยไม่ต้อง

ออกแรงดันถาดเข้าไปให้สุดเหมือนแบบเดิม

เทคโนโลยีที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

ผงหมึก Super EA-Eco ซึ่งได้รับการพัฒนาใหม่ล่าสุด

ความละเอียดในการพิมพ์สูงถึง 1200 × 2400 dpi ยิ่งไปกว่านี้ 

อนุภาคของผงหมึกโทนเนอร์ชนิดใหม่ซึ่งเป็นชนิดหนึ่งที่เล็กที่สุด 

ในวงการอุตสาหกรรมทำาให้สามารถถ่ายทอดคุณภาพของส ี

เส้นเเละฮาล์ฟโทนได้อย่างสวยงาม เช่น ความละเอียดอ่อนของ 

ผิวเด็กทารก และโทนสีของท้องฟ้าที่เรียบเนียนสวยงาม

ใช้พลาสติกชีวภาพ / พลาสติกรีไซเคิล 

เครื่องมัลติฟังก์ชันของ ฟูจิ ซีร็อกซ์ ใช้พลาสติกชีวภาพ 

ในการผลิตชิ้นส่วนของเครื่อง พลาสติกชนิดนี้ ได้มา

จากเซลลูโลสของเยื่อไม้ ซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ (CO
2
) อุปกรณ์ภายนอกบางชิ้น 

ยังผลิตมาจากพลาสติกรีไซเคิล เป็นการส่งเสริมมาตรการ 

ช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกทางหนึ่ง
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ใช้งานได้ทุกที่

ทำางานได้ทุกที่ ไร้ขีดจำากัด

เชื่อมต่อ ApeosPort ซีรีส์ใหม่กับระบบการจัดการเอกสารของคุณในรูปแบบคลาวด์ 

เพื่อยกระดับและพัฒนาศักยภาพการทำางานไปสู่ขั้นสูงสุด

ยกระดับการเชื่อมต่อ – ฟูจิ ซีร็อกซ์ สามารถช่วยให้คุณทำางานได้อย่างราบรื่น ลดความซ้ำาซ้อน 

ประหยัดเวลาในการดำาเนินการ และสะดวกต่อการใช้งานเพื่อให้คุณทำางานได้ทุกที่ทุกเวลาที่คุณต้องการ

Near Field Communication (NFC) 

ApeosPort ซีรีส์ของ ฟูจิ ซีร็อกซ์ ได้นำาเทคโนโลยี NFC มาใช้ในการเชื่อมต่อ 

การสื่อสารระหว่างเครื่องมัลติฟังก์ชันกับสมาร์ทโฟน เพื่อให้การพิมพ์

และการสแกน ง่ายยิ่งขึ้น

ระบบ LAN แบบไร้สาย (Wiress Lan Kit)*

ชุดอุปกรณ์เสริมที่จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการพิมพ์ด้วยการแยกงานพิมพ ์

ออกจากกันระหว่างพนักงานบริษัทกับผู้ใช้ภายนอกที่ ไม่ได้เข้าระบบ

*: อุปกรณ์เสริม

Print Utility   
แอปพลิเคชัน Print Utility ของ ฟูจิ ซีร็อกซ์ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถพิมพ์งานได้โดยตรง

จากอุปกรณ์เคลื่อนท่ีต่าง ๆ ท้ังแบบ iOS และ Android
TM

 ทำาให้การพิมพ์ และการสแกน

จากอุปกรณ์มือถือของคุณสะดวกสบายและง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัส คุณสามารถ

สั่งพิมพ์งานที่จัดเก็บไว้ในอัลบั้มรูปภาพและเว็บเพจต่าง ๆ ได้โดยตรง หรือสั่งพิมพ์

จากอุปกรณ์มือถือทั้ง iOS และ Android
TM

 ได้อย่างง่ายดาย เพียงขยับ

อุปกรณ์มือถือของคุณเพื่อเปิดใช้งาน NFC ให้เชื่อมต่อกับเครื่องมัลติฟังก์ชัน 

และเปิดใช้ Print Utility โดยอัตโนมัติ เท่านี้ก็สามารถใช้งานการพิมพ์ หรือสแกนได้แล้ว

Portable UI 

ใช้สมาร์ทโฟน (ทั้งแบบ iOS และ Android
TM

) ของคุณให้เป็น UI แบบพกพาได ้

แค่บันทึกงานของคุณลงในสมาร์ทโฟนแล้วแตะที่ตัวอ่าน NFC (Near Field 

Communication) ที่เครื่องมัลติฟังก์ชัน เพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้งานต่าง ๆ  

เช่น ทำาสำาเนา สแกน แฟกซ์ (จัดเก็บไปที่โฟลเดอร์หรืออีเมล) ได้โดยง่าย 

ตั้งค่�ร�ยก�รโปรดได้ถึง 30 ร�ยก�ร

สามารถตั้งค่าโปรแกรมที่คุณใช้งานบ่อยให้เป็นรายการโปรดได้มากถึง 30 รายการ 

ในแอปพลิเคชัน Portable UI for Business ด้วยระบบ One-touch ให้คุณสามารถ 

เรียกใช้ฟังก์ชันที่ต้องการได้ทันที และเพิ่มปลายทางการส่งแฟกซ์ หรือปลายทาง

การบันทึกข้อมูลสแกนได้ทุกเมื่อ
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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: 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 PCL 5 / PCL 6
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 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 Please refer to our official website for the latest supported OS.

Duplex Automatic Document Feeder B1-PC
Item Description

C5570 C4570 C3570 C3070 
Original Size / Paper 
Weight

Max: A3, 11 x 17"; Min: A5*1 
38 to 128 gsm (In Duplex: 50 to 128 gsm)

Capacity*2 130 sheets
Scan 
Speed*3 

Copy (A4 
LEF Simplex) 

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

Scan B/W: 80 ppm, Colour: 80 ppm
(1 pass, 2 sided scanning: B/W 154 ppm*4 , Colour 154 ppm*4 )
[Fuji Xerox Standard Paper (A4 LEF), 200 dpi, to Folder.]

*1 The minimum custom size is 125 x 85 mm. 
*2 64 gsm paper. 
*3 The scanning speed varies depending on the documents. 
*4  160 ppm for both B/W and colour when Quiet Mode is disabled.  

This setting can be changed to suit the customer's usage.

ApeosPort C5570 / C4570 / C3570 / C3070 
Functions & Specifications

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.

Basic Specifications / Copy Function
Item Description 

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 (High Resolution Photo)

600 x 600 dpi (Text / Text-Photo / Photo / 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) 

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 3.7 sec. 4.4 sec. 4.9 sec. 4.9 sec.
Colour*6 5.2 sec. 5.7 sec. 6.7 sec. 6.7 sec.

Continuous Copy Speed*7 A4 LEF / JIS B5 LEF B/W: 55
Colour: 55

B/W: 45
Colour: 45

B/W: 35
Colour: 35

B/W: 30
Colour: 30

A4 / JIS B5 B/W: 40
Colour: 40

B/W: 32
Colour: 32

B/W: 27
Colour: 27

B/W: 23
Colour: 23

JIS B4 B/W: 32
Colour: 32

B/W: 26
Colour: 26

B/W: 23
Colour: 23

B/W: 20
Colour: 20

A3 B/W: 27
Colour: 27

B/W: 22
Colour: 22

B/W: 19
Colour: 19

B/W: 17
Colour: 17

Paper Tray Capacity*8 Standard 4 Tray Model: 500 sheets x 4-tray + Bypass Tray 90 sheets
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: 111 W (AC230 V) 

2.2 kW (AC220 V +/- 10 %)
2.4 kW (AC240 V +/- 10 %) 
Sleep mode: 0.5 W (AC230 V)
Ready mode: 75 W (AC230 V)

Dimensions W 663 x D 723 x H 1141 mm
Weight*10 4 Tray Model: 133 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 Fuji Xerox 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 This unit is ppm. The speed may be reduced due to the image quality adjustment.
*8 80 gsm paper. 
*9 64 gsm paper. 
*10 Excluding Toner Cartridge.

Side Tray
Item Description 
Paper Capacity* 100 sheets
Dimensions W 324 x D 567 x H 228 mm

*64 gsm paper.

Option
Item Product Code Description 
Wireless Network Kit EC103915 Wireless LAN with Bluetooth LE
Adobe PostScript3 Kit EC104064B Adobe PostScript 3
Fax Kit 1STFAX-BT2-S One line, Standard G3 FAX
USB Memory Kit 
(for Print and Scan) 

USB-BT2-S Directly print or store scan data to USB memory

Advanced Scan Kit EC104068 High Compression PDF / DW, Searchable (OCR) and 
Scan to Word/Excel features

Secondary Ethernet Kit EC103656 Enable to connect to two separate network 
environments 

Network Accounting Kit EC104074 Enable connection with 3rd party accounting service
Embedded IC Card Reader B EMICCR-BT2-S IC Card Reader (inside machine)
External IC Card Reader B EC103320 IC Card Reader

เครื่องหมายการค้า Xerox, Xerox และลายกราฟฟิก รวมทั้ง Fuji Xerox และลายกราฟฟิก เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ ซีร็อกซ์ คอร์ปอเรชั่น ในประเทศญี่ปุ่น แล ะ/ หรือ ในประเทศอื่น ๆ 

ApeosPort, DocuWorks และ Working Folder เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของบริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ จำากัด

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.

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.

The information is as of May, 2020.    PIC-0151 TH (2005)

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

123 อ�ค�รซันท�วเวอร์ส เอ ชั้น 23-26  
ถนนวิภ�วดีรังสิต จอมพล จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร: 02-660-8000      แฟกซ์: 02-617-6748-9

Call Center: 02-660-8400

https://www.fujixerox.co.th/

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

สำาหรับท่านที่สนใจ สามารถติดต่อผ่านตัวแทนจำาหน่าย


