
Máy quét Fujitsu

shaping tomorrow with you

fi-65F
Chiếc máy quét hộ chiếu,
thẻ nhỏ gọn

Quét tài liệu khổ A6 trong 1 giây

Thiết kế nhỏ gọn

Nút quét một chạm

Nguồn USB

Làm sạch nền với PaperStream IP

Phần mềm PaperStream Capture vượt trội



*1 Tốc độ quét thực tế bị ảnh hưởng bởi tốc độ đường truyền và thời gian phần mềm xử lý dữ liệu. 
*2 Có khả năng việc quét bị hạn chế do chế độ quét, kích thước tài liệu và bộ nhớ sẵn có  khi quét tài liệu ở độ phân giải cao (600 dpi hoặc hơn).
*3 Không bao gồm các bộ phận của máy chiếu.

fi-65F
Windows® 8 (32-bit/64-bit), Windows® 7 (32-bit/64-bit), 
Windows Vista® (32-bit/64-bit), Windows® XP (32-bit/64-bit), 
Windows Server® 2012, Windows Server® 2008 (32-bit/64-bit) 
Flatbed (Khay kính phẳng)  
Một mặt, Quét màu / Xám / Đen trắng
Cảm biến hình ảnh màu (CMOS CIS)
R,G,B LED (variable light source) 
Tối đa: A6 (105 x 148 mm)
1.7 giây (200 dpi)

1.0 giây (200 dpi)

2.0 giây (200 dpi)

2.0 giây (200/300 dpi)

100 lần/ngày
Đen
600 dpi  

50 tới 600 dpi (khả năng tăng giảm từng (1) dpi),
1.200 dpi (driver)*2

Màu: 24-bit, Xám: 8-bit, Đen trắng: 1-bit
65,536 mức (16-bit)
USB2.0/USB1.1
Loại B
AC 100 tới 240 V ±10%
Khi vận hành: 8 W hoặc ít hơn
Chế độ ngủ: 2W hoặc ít hơn
Chế độ standby: 0.5 W hoặc ít hơn

Khi vận hành: 5 W hoặc ít hơn
Chế độ ngủ: 2W hoặc ít hơn
Chế độ standby: 0.5 W hoặc ít hơn

Nhiệt độ: 5 - 35 °C (42 - 95 °F)
Độ ẩm: 20 - 80% (Không ngưng tụ) 
145 x 234 x 40 mm (5.7 x 9.2 x 1.6 in.) 
0.9 kg (1.98 lb)
PaperStream IP (TWAIN) driver,
PaperStream IP (TWAINx64) driver, 
PaperStream IP (ISIS) driver, PaperStream Capture, 
Software operation panel
ENERGY STAR® and RoHS
Bao gồm (có thể tháo rời)
Đen
Có (phía sau thiết bị)
Bộ nguồn AC, cáp AC, cáp USB, cáp USB,
đĩa cài đặt DVD-ROM, Cảnh báo an toàn

Truy cập vào trang web để tìm hiểu thông tin và mua hàng http://imagescanner.fujitsu.com

Nhãn hiệu hàng hóa

* ISIS là một nhãn hiệu đã được đăng ks của Tập đoàn EMC tại Hoa Kỳ.

* PaperStream là một nhãn hiệu đã được đăng ký của công ty TNHH PFU tại Nhật Bản.

* Microsoft, Windows, Windows Server and Windows Vista là những thương hiệu đã
   đăng ký hoặc chưa  của Tập đoàn Microsoft tại Hoa Kỳ và/hoặc tại các đất nước khác.

* Bất kỳ sản phẩm hoặc tên các công ty xuất hiện trong văn bản này đều là nhãn hiệu đã
   hoặc chưa được đăng ký của các công ty tương ứng.

PFU Limited, a Fujitsu company, has determined 
that this product meets the ENERGY STAR
guidelines for energy efficiency. ENERGY STAR
is a registered trademark of the United States.
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Thông số kỹ thuật máy �-65F 

Tùy chọn

Mã vạch 2D cho phần mềm PaperStream PA43404-A433 
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Quét tốc độ cao 

Sản phẩm �-65F có thể quét tài liệu khổ A6 trong một giây*. 
Đồng thời, quá trình quét có thể được bắt đầu chỉ với 0.5 giây, 
giảm thiểu thời gian chờ đợi của khách hàng tại quầy. 

*Xám･Đen trắng (với độ phân giải 200/300 dpi) 

Quy mô công ty 
Sản phẩm �-65F là loại máy quét nhỏ gọn nhất trong các dòng 
sản phẩm cùng hạng, do đó sản phẩm có thể được cài đặt ở 
những nơi không gian nhỏ hẹp như quầy tiếp tân. Nhân viên 
tiếp tân có thể vừa quét tài liệu vừa làm việc với khách hàng 
tại quầy. 

Dễ sử dụng 
 Nút quét trên máy
 

 Hỗ trợ cổng kết nối USB
 

Đi kèm với phần mềm mới nhất cho khả năng hoạt động 
và xử lý hình ảnh tuyệt hảo
Sản phẩm �-65F đi kèm với phần mềm tiêu chuẩn mới nhất dành 
cho dòng máy quét �. 

Kết hợp nút bấm quét và phần mềm nhận diện hình ảnh mới 
nhất, người sử dụng có thể quét và lưu dữ liệu hình ảnh chỉ 
bằng một cái chạm tay sau khi đặt tài liệu vào vị trí, nâng cao 
hiệu quả quét của người sử dụng. 

Máy quét có thể được nạp điện thông qua kết nối USB với máy 
tính, có thể dễ dàng sử dụng tại những địa điểm không có sẵn 
ổ điện AC. 

PaperStream IP 
“PaperStream IP” là trình điều khiển TWAIN/ISIS mới cho hình 
ảnh chất lượng cao một cách nhanh chóng và dễ dàng.
PaperStream Capture 
Phần mới nhận dạng hình ảnh “PaperStream Capture” mới 
nâng cao hiệu quả quá trình quét hàng loạt. 

Không đặt thiết bị này ở các khu vực ẩm ướt, ẩm, ướt át, bụi bặm hoặc dầu. Hãy chắc chắn để 
hạn chế việc sử dụng các sản phẩm này trong dải nguồn điện trong thông số kỹ thuật

Hãy chắc chắn để đọc cẩn thận tất cả các biện pháp phòng ngừa an toàn để
sử dụng sản phẩm này và sử dụng thiết bị này theo hướng dẫn.

Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà SFC, số 9 Đinh Tiên Hoàng, 
Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: +84-8-3823 6300
Fax: +84-8-3823 6303

Chi nhánh tại Hải Phòng
Địa chỉ: Khu công nghiệp VSIP, 
Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng.
Điện thoại: +84-31-3573 358
Fax:+84 -31-3573 359

Chi nhánh tại Đà Nẵng
Địa chỉ: Lô B, tầng 5, Công viên phần mềm Đà Nẵng, 
số 2 Quang Trung, Quận Hải Châu, Đà Nẵng.
Điện thoại: +84-511-3888 960
Fax:+84-511-3888 962

Trụ sở chính tại Hà Nội
Địa chỉ: Phòng 01-03, tầng 17, Keangnam Hanoi Landmark Tower, 
Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Điện thoại: +84-4-2220 3113 * Fax: +84-4-2220 3114

Cảnh báo an toàn

CÔNG TY TNHH FUJITSU VIỆT NAM

Tên máy 

Hệ điều hành hỗ trợ

Kiểu quét
Các chế độ quét
Loại đèn quét
Nguồn sáng
Kích cỡ tài liệu quét

Tốc độ 
quét
(A4)*1

Công suất quét trong ngày
Màu nền
Độ phân giải quang học
Độ 
phân giải
bản quét

Độ sâu màu
Chuyển đổi AD
Cổng kết nối máy tính
Loại kết nối
Nguồn điện

Công suất 
tiêu thụ 
điện 

Môi trường vận hành

Kích thước: Rộng x Sâu x Cao*3

Trọng lượng

Phần mềm đi kèm

Tiêu chuẩn về môi trường 

Các tính 
năng khác

Các phụ kiện khác

Bộ
chuyển 
đổi AC 

Cổng
kết nối
USB

Quét màu
Quét xám
Quét đen trắng

Màu (24-bit)
Xám (8-bit)
Đen trắng (1-bit)

Nắp đậy tài liệu
Màu khay giữ tài liệu
Nút bật/tắt

Kết nối cáp điện

Kết nối cáp USB

Quét màu
Quét xám
Quét đen trắng


