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Công việc dễ dàng hơn mỗi ngày
Sử dụng MP 2555SP/ MP 3055SP/ MP 3555SP để đơn giản hoá các tác vụ văn phòng hằng ngày và chuyển 
thông tin đến người nhận theo định dạng mà họ cần. Quét màu các hình ảnh, tờ rơi giới thiệu sản phẩm và các tài 
liệu khác, sau đó chia sẻ chúng ngay tức thì. Với các thao tác chạm và kéo tương tự như sử dụng trên điện thoại 
thông minh và máy tính bảng, bạn có thể truy cập vào thông tin quan trọng, thiết lập các phím tắt và chia sẻ thông 
tin từ Bảng Điều Khiển thông minh 10.1” cải tiến mới. Hoặc bạn có thể sử dụng các thiết bị di động thông minh để 
kết nối và làm việc từ xa mọi lúc mọi nơi. Tận dụng các hệ thống bảo mật nâng cao giúp bảo vệ dữ liệu của bạn.

•  Tốc độ in lên đến 35 bản in/bản sao trắng đen mỗi phút
•  Sử dụng màn hình điều khiển cảm ứng trực quan để copy, in ấn, fax và scan một cách nhanh chóng
•  Tạo qui trình làm việc của riêng bạn bằng những phím tắt để đơn giản hoá các tác vụ
•  Truy cập, in và chia sẻ thông tin từ thiết bị di động cá nhân của bạn
•  Giảm thiểu chi phí năng lượng thông qua một loạt các tính năng đổi mới thân thiện với môi trường
•  Dễ dàng tạo ra các cuốn cẩm nang, bản kế hoạch và bài thuyết trình chuyên nghiệp với bộ thành phẩm đóng bìa 
kim giữa và đóng bìa đục lỗ
•  Đơn giản hoá việc sắp xếp và phân loại với bộ thành phẩm bên trong nhỏ gọn và bộ thành phẩm bên ngoài hiệu 
suất cao
•  Chuyển đổi tự động giữa bấm ghim và bấm không dùng ghim với bộ thành phẩm bên ngoài có sức chứa 1.000 tờ



Thêm tính năng, nhiều lợi ích

Đảm bảo chất lượng
Hình ảnh và văn bản rõ ràng sắc nét với độ phân giải lên đến 1.200 x 
1.200 dpi sẽ giúp bạn gây ấn tượng tốt với khách hàng. Dòng máy mới 
này được tích hợp sẵn PostScript giúp cải thiện năng suất. Với bộ vi xử 
lý Intel® tốc độ cao 1.46 GHz, bạn có thể xử lý các tác vụ scan và in ấn 
phức tạp nhất. Với tính năng in được trên nhiều loại giấy khác nhau, 
bạn thậm chí có thể dùng các tài liệu sẵn có để in ra một tấm áp phích 
lớn giúp đọc dễ dàng hơn.

Biến các tác vụ phức tạp trở nên đơn giản
In các bản ghi chú, báo cáo, bài thuyết trình dễ dàng với tốc độ in lên 
đến 35 trang/phút. Scan màu bản gốc với tốc độ 220 tờ mỗi phút và 
chia sẻ chúng ngay tức thì với Bộ nạp và quét 2 mặt bản gốc trong 1 
lần kéo giấy. Thêm khay giấy tùy chọn cho phép mở rộng sức chứa 
tới 4.700 tờ để giảm thiểu sự gián đoạn trong công việc.

Truy cập mọi lúc, mọi nơi
Chỉ cần tải về ứng dụng Smart Device Connector trên thiết bị Android® 
hoặc iOS® để copy, scan, fax và in ấn một cách nhanh chóng. Chia sẻ 
và lấy thông tin trực tiếp từ các ứng dụng lưu trữ đám mây, như Google 
Drive™, Box™ or Dropbox™ và in chúng ra. Kết nối đơn giản qua 
Bluetooth hoặc đầu đọc thẻ NFC (Near Field Communication), đồng thời 
có thể in ra từ AirPrint và Mopria.

Giảm thiểu chi phí và ảnh hưởng đến môi
trường
Được chứng nhận ENERGY STAR®, máy MP 2555SP/ MP 3055SP/ 
MP 3555SP có nhiều tính năng bền vững, thân thiện với môi trường, 
giúp giảm thiểu các tác động đến môi trường. Chẳng hạn, bạn có thể 
chủ động cài đặt lịch tắt nguồn cho máy khi văn phòng không còn ai 
làm việc, hoặc chọn mặc định chế độ in 2 mặt cũng sẽ giúp tiết kiệm 
chi phí giấy.
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Tích hợp các qui trình công việc nhanh
chóng dễ dàng
Đơn giản hóa ngay cả những công việc phức tạp nhất bằng cách tích 
hợp phần mềm qui trình làm việc.Tự động hóa qui trình quản lý tài liệu, 
cải thiện hệ thống bảo mật in ấn, theo dõi và thu hồi chi phí cùng nhiều 
các tính năng khác. Sử dụng GlobalScan™ NX để làm giảm các bước 
thủ công giúp bạn có thể chuyển đổi tài liệu thành các tập tin kỹ thuật 
số và gửi chúng đi trên toàn thế giới chỉ trong giây lát. Phần mềm giải 
pháp Streamline NX® thực hiện công việc quản lý tài liệu cho toàn hệ 
thống thiết bị thông qua sự kiểm soát tập trung về một nguồn.

Tăng tốc qui trình làm việc của bạn

Sử dụng các phím tắt để chuyển tác vụ
nhanh
Tuỳ chỉnh qui trình làm việc của riêng bạn trên Bảng Điều Khiển thông 
minh và giảm bớt các bước thủ công lặp đi lặp lại gây cản trở dòng 
thông tin. Tải các ứng dụng từ Application Site để thêm vào một số tính 
năng cụ thể, giúp đơn giản hóa cách thức thực hiện các tác vụ hằng 
ngày. Ví dụ, ứng dụng Conference Concierge sẽ hướng dẫn bạn từng 
bước cách thức tạo ra các vật phẩm hỗ trợ với định dạng phù hợp cho 
hội nghị sắp tới mà bạn tổ chức.

Bảo mật tối ưu
Bảo vệ thông tin với rất nhiều lựa chọn kiểm soát bảo mật. Ổ đĩa cứng 
bảo vệ mã hóa chặt chẽ. Hệ thống tích hợp sẵn có DataOverwriteSecurity 
cho phép ghi đè các hình ảnh ẩn còn trên ổ cứng. Tính năng xác thực 
người dùng yêu cầu người sử dụng phải nhập mật khẩu, mã số hay 
quẹt thẻ ID với đầu đọc thẻ tuỳ chọn để truy cập vào máy. Phần mềm 
kế toán tuỳ chọn Device Manager NX Accounting cho phép thực hiện 
việc thu hồi chi phí.

Nâng cao hiệu suất công việc
Được thiết kế với Công Nghệ Cải Tiến Cách Thức Làm Việc, Bảng Điều 
khiển thông minh 10.1” cung cấp cho người dùng trải nghiệm trực quan 
hơn thông qua việc sử dụng các thao tác quen thuộc như trên các thiết 
bị cảm ứng cá nhân. Chỉ cần chạm nhẹ để tuỳ chỉnh giao diện người 
dùng với các biểu tượng thể hiện các tính năng và cài đặt quan trọng. 
Máy MFP bao gồm cả trình duyệt web, in trang web, hình ảnh và tài liệu 
trên mạng với định dạng PDF.



Đạt được nhiều lợi ích năng suất trong 
không gian văn phòng nhỏ hẹp

Bảng Điều khiển thông minh 10.1 inch

Bộ thành phẩm bấm ghim và bấm không
dùng ghim có sức chứa 1.000 tờ

Khay giấy công suất cao với sức chứa lên
đến 4.700 tờ

1

2

3

Bộ vi xử lý Intel mạnh mẽ

Scan nhanh với Bộ nạp và quét bản gốc
tự động, Bộ nạp và quét 2 mặt bản gốc
trong 1 lần kéo giấy
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