
Với nhu cầu in kỹ thuật số và kỳ vọng về tính linh hoạt trong in ấn càng ngày càng tăng, chẳng hạn như in sản lượng 
thấp với nhiều kích thước, thành phẩm khác nhau. Đã đến lúc mở ra những khả năng mới cho khách hàng và doanh 
nghiệp của bạn.

Chúng tôi biết rằng để đáp ứng được những nhu cầu trên chi phí không hề rẻ. Vì thế chúng tôi đã phát triển lên dòng 
Versant® 3100i Press, Versant® 180i Press và mới nhất là Versant® 170i Press để mang lại hiệu suất công việc tối 
đa cho bạn- giờ bạn có thể in nhiều hơn, làm được nhiều hơn và phát triển xa hơn.

Cấu hình máy Versant® 3100i Press

Tiêu chuẩn

Cấu hình tối đa

Điều gì sẽ xảy ra khi hoạt 
động doanh nghiệp bắt 
đầu vào guồng? 

Liệu máy in có thể xử lý được mọi 
lệnh in mà tôi gửi đến?

Dòng máy in Versant® 3100i Press, Versant® 180i Press và 
Versant® 170i Press đã sẵn sàng cùng bạn phát triển. Bạn có 
thể chọn khởi nghiệp với dòng máy nhỏ gọn, hợp túi tiền và 
sau đó thêm các tùy chọn như tăng khả năng chứa giấy, thành 
phẩm theo nhu cầu của mình. Vì thế khi cơ hội đến và yêu cầu 
cho tính linh hoạt trong xử lý vật liệu, năng suất cao, bạn biết là 
mình đều có thể đáp ứng được.

Máy in sẽ theo kịp tôi chứ?”
Tốc độ xử lý bài in cũng được nâng cấp. Dòng 
Versant® 3100i Press, Versant® 180i Press và 
Versant® 170i Press là những máy in nhanh nhất của 
chúng tôi. Sẽ không còn cảnh chờ đợi mỗi khi nhận 
đơn hàng lớn nữa.

Cho Nhà in
Nhiều lựa chọn hơn cho khách hàng 
của bạn với đa dạng các ứng dụng mà 
bạn có thể đáp ứng được mà không 
phải từ bỏ hiệu suất hay chất lượng

Bộ nạp giấy bằng khi hút mang tính cách mạng của 
chúng tôi giúp xử lý nhiều loại giấy với kích thước và 
định lượng đa dạng một cách nhẹ nhàng không cần 
phải nạp giấy thủ công nữa. Vì vậy bạn không cần phải 
lo lắng về việc nạp sai giấy khi chuyển từ bài in này 
sang bài in khác, hoặc các rắc rối khi bị kẹt giấy
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Thời gian chuyển 
bài nhanh hơn 67% 
so với dòng máy cũ

Điều này có nghĩa là gì? Cho Doanh nghiệp
Bạn có thể xử lý các bài in trong 
doanh nghiệp dễ dàng và bảo mật hơn

Cho Tất cả
Nhiều cơ hội đến phát triển kinh 
doanh hơn

Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để tìm hiểu thêm về các cơ hội mà Versant® 3100i Press, 
Versant® 180i Press hay Versant® 170i Press mang lại.

Trang web này bao gồm (các) sản phẩm của Fuji Xerox, bản quyền thuộc Xerox Corporation. Nhà phân phối (các) sản phẩm là FUJIFLIM Business Innovation Corp.

FUJIFILM và FUJIFLM logo là những nhãn hiệu đã được đăng ký của FUJIFILM Corporation. 

Nhiều khả năng hơn, 
nhiều cơ hội hơn

https://www-fbvn.fujifilm.com/vnm/buildingopportunity-vi/contact-us.html

