
Keresd meg 
a megfelelő 
PIXMA nyomtatót 
otthonodba.

 TEdd MEg vElünK  
A KövETKEző léPésEdET!

you can



A PIXMA Cloud Link funkciónak köszönhetően még számítógépre sincs szükség a nyomtatáshoz. A tartalmakat közvetlenül  
az internetről kinyomtathatod, legyenek azok fotók a közösségi oldaladról vagy az online albumodból, illetve dokumentumok  
a felhőalapú tárhelyedről. 

És ha nem vagy a nyomtatód közelében, akkor vezérelheted közvetlenül az okostelefonodról vagy táblagépedről. Egyszerűen töltsd  
le a PIXMA Printing Solutions alkalmazást, és máris nyomtathatsz dokumentumokat és fotókat szinte bárhonnan a mobileszközeid 
segítségével.

A PIXMA nyomtatók nemcsak hálózatba kapcsolhatók, de igen költségtakarékosak is. Az új Automatikus bekapcsolás funkcióval  
a készülék csak a nyomtatás során lesz bekapcsolva, az opcionális nagykapacitású XL tintapatronokkal pedig háromszor annyi oldalt 
nyomtathatsz, mint a normál méretű patronokkal.

Elegáns és innovatív PIXMA nyomtatóink tökéletesen illeszkednek otthonodba és 
életstílusodhoz, több okos csatlakoztatási lehetőséggel, mint valaha. Tedd meg  
a következő lépést a vezeték nélküli nyomtatás irányába a PIXMA Cloud kompatibilis 
nyomtatókkal, amelyek lehetővé teszik a nyomtatást szinte bárhol, bármilyen eszközről.

Otthoni PIXMA nyomtatók





* Az elérhető szolgáltatások köre külön figyelmeztetés nélkül változhat.

** Az AirPrint és az Apple embléma az Apple Inc. védjegye.

Csatlakozási lehetőségek

Felhőalapú nyomtatás

A továbbfejlesztett PIXMA Cloud  
Link használatával könnyedén 
megtekintheted és kinyomtathatod 
az online tartalmakat közvetlenül  
a nyomtató képernyőjéről – 
számítógép használata nélkül. 
Pillanatok alatt kinyomtathatod  
a Facebookon, Twitteren és  
online albumokban, például  
a Photobucketen és Picasán  
tárolt fényképeket, vagy 
kinyomtathatod az Evernote és 
Dropbox felhőszolgáltatásokban 
tárolt dokumentumaidat.

Mobile Printing alkalmazás

A PIXMA Printing Solutions 
alkalmazással a nyomtatódat 
okostelefonodról vagy 
táblagépedről is vezérelheted: 

• Wi-Fi nyomtatás és szkennelés 
A PIXMA nyomtató használata 
vezeték nélkül okostelefonról  
vagy táblagépről 

• Cloud Print 
A nyomtató kijelzőjén elérhető 
PIXMA Cloud Link szolgáltatások 
használata távolról 

• Nyomtatóbeállítások 
A nyomtató állapotának,  
a tintaszinteknek és a nyomtató 
online kézikönyvének megtekintése

Mobil nyomtatás

Az Apple AirPrint™ támogatásnak 
köszönhetően vezeték nélkül 
nyomtathatsz az Apple iPhone, 
iPad és iPod touch eszközökről.

A Google Cloud Print kompatibilis 
PIXMA nyomtatók lehetővé teszik  
a Google dokumentumok, 
e-mailek, fotók és PDF-mellékletek 
nyomtatását okostelefonokról, 
táblagépekről és hagyományos 
asztali gépekről szinte bárhonnan.

Csatlakoztasd a PIXMA nyomtatódat a Wi-Fi hálózathoz, és máris bárhonnan nyomtathatsz otthonodban. A PIXMA alkalmazással kinyomtathatod 
az interneten lévő tartalmakat, és távolról vezérelheted a nyomtatót az okostelefonod segítségével.

PIXMA Cloud Link* PIXMA Printing Solutions 
alkalmazás

Google Cloud Print & 
AirPrint**





My Image Garden

Ismerd meg a PIXMA nyomtató által 
biztosított különleges lehetőségeket!

Rendezd és nyomtasd ki fotóidat  
a My Image Garden programmal!  
A program tartalmaz minden  
funkciót, amelyre a kreatív ötletek 
megvalósításához szükség van, és egyben 
könnyebbé teszi a képek megtekintését és 
rendezését. Az Automatikus arcfelismerés 
és más intelligens funkciók használatával 
automatikusan megkereshetők a fotók  
a számítógépen, még a régen  
elfelejtettek is, és a funkciók segítségével 
fotómontázsok, kártyák, naptárak és 
lemezcímkék készíthetők és nyomtathatók 
belőlük. 

CREATIVE PARk PREMIuM

Exkluzív PIXMA online szolgáltatás

A CREATIVE PARk PREMIuM egy online 
szolgáltatás azok számára, akik gyári 
Canon tintát használnak. Segítségével 
nemzetközileg elismert fotósok és 
művészek által készített fotók, 
illusztrációk, papírfigurák és más elemek 
tölthetők le. Az új tartalmakat 
folyamatosan töltik fel, így állandóan 
meríthető inspiráció a kreativitáshoz. 
Egyszerűen keresd meg, töltsd le és 
nyomtasd ki a tartalmakat a My Image 
Gardenből, közvetlenül a felhővel 
kompatibilis PIXMA nyomtatón vagy  
a PIXMA Printing Solutions alkalmazásból.

Légy kreatív!
Használd ki kreativitásodat a PIXMA kreatív szoftvereivel. 
Akár fotóidat szeretnéd rendezni és kinyomtatni egy 
albumból, akár saját művészi nyomatokat szeretnél 
létrehozni a Canon inspiráló, és kiváló színvonalú 
fotókönyvtára felhasználásával, a PIXMA mindezt 
egyszerűvé teszi.



Full HD videonyomtatás

A legjobb pillanatok kinyomtatása  
a videofelvételekből

A My Image Garden szoftver Full HD 
Movie Print funkciója lehetővé teszi, 
hogy a videókból a legvarázslatosabb 
pillanatokat kinyomtathasd csodaszép 
képek formájában. Játszd le a HD videót, 
válaszd ki egyenként a nyomtatni kívánt 
képkockákat, fűzd össze a képeket  
a művészi hatások eléréséhez, vagy 
rendezd el őket a kívánt történet 
elmeséléséhez. A Full HD Movie Print 
funkció egyes Canon Digital IXuS, 
PowerShot és EOS fényképezőgépeken, 
illetve LEGRIAkamerákon elérhető.

Canon LEGRIA mini





Hatékonyság

Automatikus  
bekapcsolás

Könnyű nyomtatás és 
energiatakarékosság

A kényelmes Wi-Fi nyomtatáson 
kívül az automatikus bekapcsolás 
funkció a nyomtatás indításakor 
automatikusan bekapcsolja  
a nyomtatót. Az Automatikus 
kikapcsolás funkciónak 
köszönhetően az uSB-vel 
csatlakoztatott nyomtató 
automatikusan kikapcsol, ha  
egy ideig nem történik vele 
művelet.

Automatikus kétoldalas 
nyomtatás

Papírtakarékos kétoldalas 
nyomtatás

A legtöbb PIXMA nyomtató és 
multifunkciós készülék rendelkezik 
beépített automatikus kétoldalas 
nyomtatási funkcióval, amely 
lehetővé teszi az automatikus 
kétoldalas nyomtatást és  
a professzionális dokumentumok 
létrehozását.  
Csökkenti a papírfogyasztást és  
a környezetre gyakorolt hatást is.

Easy-WebPrint EX

Webes nyomtatás  
az Easy-WebPrint EX 
alkalmazással

Megelégelted már, hogy  
a weboldalak kinyomtatva  
soha nem úgy néznek ki, mint  
az eredeti? Az Easy-WebPrint EX  
egy beépülő modul az Microsoft 
Internet Explorerhez, amellyel 
könnyen kiválaszthatók egy 
weboldal fontosabb részei,  
majd összefűzhetők egyetlen 
kinyomtatható dokumentumba.

Halk üzemmód

zajmentes nyomtatás

 
A Csendes módban a nyomtató 
automatikusan csökkenti  
a nyomtatási sebességet és szinte 
zajmentesen nyomtat az otthoni 
környezetben. Ez a funkció 
beállítható a számítógépről vagy 
közvetlenül a nyomtató kijelzőjéről 
is, és megadható, hogy állandóan 
be legyen kapcsolva, vagy csak 
adott időpontokban kapcsoljon be.

A PIXMA innovatív technológiája könnyebbé és hatékonyabbá teszi a nyomtató használatát, mint valaha. Az olyan funkciókkal, mint  
az Automatikus bekapcsolás és a 2 oldalas nyomtatás, a PIXMA maximális kényelmet biztosít és a hulladék mennyiségét minimálisra csökkenti.



A PIXMA nyomtatók és multifunkciós készülékek tökéletesen illenek otthonodba. 
Fedezd fel képességeiket, és keresd meg az igényeidnek megfelelőt!

standard tinták nagy kapacitású Xl tinták

•  Prémiumkategóriás 6 tintás, Wi-Fi multifunkciós 
fotónyomtató; stílusos megjelenés

• Továbbfejlesztett PIXMA Cloud Link

• Nyomtatás mobilról; Apple AirPrint támogatása

• Intuitív, 8,8 cm-es érintőképernyő

• Opcionális XL méretű tintapatronok

• Gyors, kiemelkedő minőségű nyomtatás

Prémiumkategóriás 6 tintás multifunkciós fotónyomtató, 
felhőalapú és mobil nyomtatással, érintőképernyővel és 
opcionális XL méretű tintapatronokkal.



Ezek a nyomtatók optimális csatlakoztathatóságot és elegáns stílust 
biztosítanak, és lehetővé teszik a tartalmak közvetlen nyomtatását  
a nyomtató kijelzőjéről.

Wi-Fi és Cloud kompatibilis nyomtatók

Gyors, stílusos 5 tintás Wi-Fi multifunkciós készülék okostelefonos, 
táblagépes és felhőalapú nyomtatási lehetőséggel, valamint 
opcionális XL méretű tintapatronokkal.

standard tinták nagy kapacitású Xl tinták

• Nyomtatás, másolás, lapolvasás

• 5 külön tintatartály

• Vezeték nélküli kapcsolat

• Cloud link

• Memóriakártyák

• 7,5 cm-es kijelző

kiváló minőségű 5 tintás Wi-Fi multifunkciós készülék egyszerű 
okostelefonos, táblagépes és felhőalapú nyomtatási lehetőséggel, 
valamint opcionális XL méretű tintapatronokkal.

• Nyomtatás, másolás, lapolvasás

• 5 külön tintatartály

• Vezeték nélküli kapcsolat

• Cloud link

• kétoldalas nyomtatás

• 6,2 cm-es kijelző

nagy kapacitású Xl tintákstandard tinták



Gyors, alacsony kivitelű fotónyomtató Wi-Fi, kétoldalas 
nyomtatás és közvetlen lemeznyomtatás funkciókkal.

standard tinták nagy kapacitású Xl tinták

•  Nagy teljesítményű, 5 tintát használó fotónyomtató 
Wi-Fi funkcióval

• Fotólabor minőségű nyomtatás gyorsan

• Alacsony kivitel beépített papírtálcákkal

•  Nyomtatás mobilról és az Apple AirPrint™  
funkció támogatása 

• közvetlen nyomtatás lemezre és kétoldalas nyomtatás

• My Image Garden szoftver 



Wi-Fi kompatibilis nyomtatók

nagy kapacitású Xl tintáknagy kapacitású Xl tinták standard tintákstandard tinták

korszerű multifunkciós fotónyomtató Wi-Fi csatlakozással, 
internetes nyomtatással és kétoldalas nyomtatás funkcióval.

kis helyigényű és stílusos Wi-Fi multifunkciós készülék egyszerű 
nyomtatási lehetőséggel mobilkészülékekről, opcionális XL 
tintakazettákkal.

Fehér színben is kapható.

korszerű kompakt nyomtatóink vezeték nélkül csatlakoznak PC-hez, 
táblagépekhez és okostelefonokhoz.

• Nyomtatás, másolás, lapolvasás

• Mobil nyomtatás

• Vezeték nélküli kapcsolat

• kétoldalas nyomtatás

• Memóriakártyák

• 6,2 cm-es kijelző

• Nyomtatás, másolás, lapolvasás

• 2 tintapatron

• Vezeték nélküli kapcsolat

• kétoldalas nyomtatás

• Automatikus bekapcsolás

• kompakt méret



kis helyigényű és stílusos multifunkciós készülék 
nyomtatás, beolvasás és másolás funkcióval, valamint 
opcionális XL méretű kazettákkal.

standard tinták nagy kapacitású Xl tinták

•  kompakt multifunkciós készülék:  
Nyomtatás, másolás és lapolvasás

• Stílusos kialakítás fehér színben

• Gyors, kitűnő minőségű nyomtatás

•  Nyomtasson többet a választható  
XL-méretű tintapatronokkal

• My Image Garden szoftver

• Creative Park Premium



Személyi nyomtatók

kis helyigényű és stílusos multifunkciós készülék nyomtatás, beolvasás 
és másolás funkcióval, valamint opcionális XL méretű kazettákkal.

standard tinták nagy kapacitású Xl tinták

Otthoni fotónyomtatás könnyedén.

nagy kapacitású Xl tintákstandard tinták

• Nyomtatás, másolás, lapolvasás

• 2 tintapatron

• uSB kapcsolat

• Automatikus bekapcsolás

• kompakt méret

• Halk üzemmód

• Nyomtatás

• 2 tintapatron

• uSB kapcsolat

• Minőségi fényképek

• kompakt méret

• ChromaLife100+

Az uSB csatlakozással rendelkező kompakt nyomtatók kiváló minőségű nyomtatást 
biztosítanak alacsony áron – tökéletes az otthoni felhasználók számára.



A nagy mennyiségű nyomtatáshoz ideális XL patronok lehetővé teszik  
a szokásosnál több oldal nyomtatását, és kevésbé gyakran kell őket 
cserélni. A költséghatékonyabb XL patronok most színenként cserélhető 
tintapatronos, illetve FINE kazettás rendszerekhez is kaphatók.

nagy kapacitású Xl tinták
50% megtakarítás oldalanként*

* A Canon által ajánlott fogyasztói ár alapján, ugyanolyan, nem XL méretű Canon kazettával összehasonlítva, ISO/IEC24712 kapacitással.

Tintatakarékosság
Többet nyomtathatsz 
kevesebbért

vannak dolgok, amelyek egymással 
működnek a legjobban. Ilyenek a Canon gyári 
tintái és fotópapírjai, amelyek segítségével  
a PIXMA nyomtatók a legkiválóbb minőségű 
nyomatokat képesek készíteni.

Kiváló, fotólabor- 
minőségű nyomatok

A PIXMA nyomtatókban  
a Canon FINE nyomtatási 
technológiája dolgozik.  
A mikroszkopikus 
tintacseppekkel és a pontos 
csepp-elhelyezéssel lehetővé 
teszi a gyors fotónyomtatást 
fotólabor-minőségben.

Csodaszép, hosszú 
élettartamú fotónyomatok 
készítése otthon

A gyári Canon tinták és 
fotópapírok használatával 
csodálatos minőségű 
fotónyomatok készíthetők, 
amelyek megőrzik  
a legszebb emlékeket.



Pólóra vasalható papír
TR-301
Kapható méret: 
A4

Fotócímkék
Ps-101
Kapható méret: 
10x15 cm

High Resolution Paper
HR-101n
Kapható méretek: 
A4, A3

Photo Paper Plus Glossy II
PP-201
A Canon szabványos, minőségi 
nehéz fotópapírjával kiváló 
minőségű, fényes nyomatok 
készíthetők. Nyomtassa ki 
otthon digitális fényképeit.
Kapható méretek: 
10x15 cm (4”x6”), 13x18 cm 
(5”x7”), A4, A3, A3+

Photo Paper Plus félfényes
sg-201
Kapható méretek: 
10x15 cm (4”x6”), 20x25 cm 
(8”x10”), 25x30 cm (10”x12”), 
36x43 cm (14”x17”), A4, A3, A3+

Photo Paper Pro Platinum
PT-101
A professzionális, 
stúdiófelhasználásra szánt 
fotópapírral kiemelkedő 
fényképminőség és fényállóság 
érhető el. kitűnő 
színvisszaadásával ez a fényes 
nehéz fotópapír-típus szélesíti  
a fotósok kreatív lehetőségeit.
Kapható méretek: 
10x15 cm (4”x6”), A4, A3, A3+

Glossy Photo Paper „Everyday use”
gP-501
Kapható méretek: 
10x15 cm (4”x6”), A4

Photo Paper Pro Luster 
lU-101
Kapható méretek: 
A4, A3 és A3+

Matte Photo Paper
MP-101
A Matt fotópapírral kiváló 
minőségű nyomatok 
készíthetők fotókról, grafikákról 
és szövegekről matt kivitelben. 
kreatív célokra, például 
üdvözlőlapokhoz és 
reklámokhoz is felhasználható.
Kapható méretek: 
A4, A3

Canon fotópapírok és 
speciális nyomathordozók
A PIXMA termékekkel szórakozás a fényképnyomtatás: a termékcsaládban 
bármely alkalmazásnak megfelelő kreatív nyomathordozó megtalálható. 
A fotópapíroktól kezdve egészen a címkékig és a pólóra vasalható papírig 
a PIXMA új irányba tereli a kreativitást, és segít többet kihozni a képekből.



MG4250mg2450 és mg2550 MG3550

Otthoni PIXMA készülékek
A nyíl segít az olyan új funkciók 
azonosításában, amelyek a korábbi 
modelleken még nem voltak elérhetők.

Előrelépést jelentő funkció PIXMA multifunkciós fotónyomtatók

Rendelkezésre álló funkciók Nyomtatás, beolvasás és másolás Nyomtatás, beolvasás és másolás Nyomtatás, beolvasás és másolás  Nyomtatás, dokumentum-
olvasás, másolás és felhő

Nyomtatás, dokumentumolvasás, 
másolás és felhő

Nyomtatás, dokumentumolvasás, 
másolás és felhő Nyomtatás Nyomtatás

Nyomtatási felbontás Max 4800 x 600 dpi  Max 4800 x 1200 dpi Max 4800 x 1200 dpi Max 4800 x 1200 dpi Max 4800 x 1200 dpi  Max 9600 x 2400 dpi Max 4800 x 1200 dpi  Max 9600 x 2400 dpi

Nyomtatómű
Tintasugaras, 2 FINE kazetta,  

4 színű rendszer, minimum 2 pl-es 
cseppmérettel

 Tintasugaras, 2 FINE kazetta, 
4 színű rendszer, minimum 2 pl-es 

cseppméret és ChromaLife100

Tintasugaras, 2 FINE kazetta,  
4 színű rendszer, minimum 2 pl-es 

cseppméret és ChromaLife100

 Tintasugaras nyomtató 5db,
színenként cserélhető patronnal,  

5 színű rendszer, minimum 2 pl-es 
cseppméret, FINE nyomtatófej és 

ChromaLife100+

Tintasugaras, 5db, színenként 
cserélhető patron, 5 színű rendszer, 

minimum 2 pl-es cseppméret,
FINE nyomtatófej és ChromaLife100+

 Tintasugaras nyomtató 6db, 
színenként cserélhető patronnal,  

6 színű rendszer, minimum 1 pl-es 
cseppméret, FINE nyomtatófej  

és ChromaLife100+

Tintasugaras, 2 FINE kazetta,  
4 színű rendszer, minimum 2 pl-es 
cseppmérettel és ChromaLife100+

 Tintasugaras nyomtató 5db, 
színenként cserélhető patronnal, 

5 színű rendszer, minimum 1 pl-es 
cseppméret, FINE nyomtatófej és 

ChromaLife100+
Fényképnyomtatás sebessége: Szegély nélküli 10 x 15 cm –  kb. 44 mp kb. 44 mp kb. 44 mp kb. 44 mp  kb. 21 mp kb. 55 mp  kb. 21 mp

Fekete-fehér nyomtatási sebesség: ISO: ESAT A4 dokumentum kb. 8,0 kép/perc  kb. 9,9 kép/perc kb. 9,9 kép/perc  kb. 12,2 kép/perc  kb. 15,0 kép/perc kb. 15,0 kép/perc kb. 7,0 kép/perc  kb. 15,0 kép/perc

Színes nyomtatási sebesség: ISO: ESAT A4 dokumentum kb. 4,0 kép/perc  kb. 5,7 kép/perc kb. 5,7 kép/perc  kb. 8,7 kép/perc  kb. 9,7 kép/perc  kb. 10,0 kép/perc kb. 4,8 kép/perc  kb. 10,0 kép/perc

Színes másolási sebesség: ISO: sFCOT A4 dokumentum kb. 31 mp  kb. 22 mp  kb. 20 mp kb. 20 mp  kb. 18 mp  kb. 14 mp – –

Lapolvasó optikai felbontása Max 600 x 1200 dpi  Max 1200 x 2400 dpi Max 1200 x 2400 dpi Max 1200 x 2400 dpi Max 1200 x 2400 dpi  Max 2400 x 4800 dpi – –

Szkennelési sebesség: A4-es színes dokumentum 300 dpi kb. 14 mp kb. 14 mp kb. 14 mp kb. 14 mp kb. 14 mp kb. 14 mp – –

Papírbemenet Hátsó tálca: Max. 60 lap  FastFront: Max. 100 lap FastFront: Max. 100 lap Elülső tálca: Max. 100 lap Elülső tálca: Max. 100 lap  Felső kazetta: Max. 20 lap
Alsó kazetta: Max.125 lap

Hátsó tálca:
Max. 100 lap

 Felső kazetta: Max. 20 lap
Alsó kazetta: Max. 125 lap

közvetlenül a lemezre történő nyomtatás BD/DVD/CD – – – – –  Alapfelszereltség –  Alapfelszereltség

Automatikus kétoldalas nyomtatás –  Automatikus Automatikus Automatikus Automatikus Automatikus –  Automatikus

kijelző – –  6,2 cm-es, színes TFT-képernyő 6,2 cm-es, színes TFT-képernyő  7,5 cm-es, színes TFT-képernyő
 Intelligens érintésvezérlés 

érintőképernyővel 8,8 cm-es,  
színes TFT-képernyő

- –

Csatlakoztathatóság uSB

 uSB / Wi-Fi
Google Cloud Print / Apple AirPrint
PIXMA Print Solutions alkalmazás 

okostelefonokhoz és táblagépekhez

uSB / Wi-Fi
Memóriakártya-foglalatok /  

PIXMA Cloud Link
Google Cloud Print / Apple AirPrint

 uSB / Wi-Fi
PIXMA Cloud Link / Google Cloud Print

Hozzáférési pont mód /  
Nyomtatás e-mailből

Apple AirPrint / PIXMA Print Solutions 
alkalmazás okostelefonokhoz és 

táblagépekhez

 uSB / Wi-Fi / WLAN PictBridge /
Memóriakártya-foglalatok / PIXMA 
Cloud Link / Google Cloud Print / 

Hozzáférési pont mód / Nyomtatás 
e-mailből / Apple AirPrint / 

PIXMA Print Solutions alkalmazás 
okostelefonokhoz és  táblagépekhez

 uSB / Wi-Fi / Ethernet / WLAN/LAN 
PictBridge /  Memóriakártya-foglalatok 

/ PIXMA Cloud Link / Google Cloud 
Print / Hozzáférési pont mód / 

Nyomtatás e-mailből / Apple AirPrint /  
PIXMA Print Solutions alkalmazás 

okostelefonokhoz és táblagépekhez

uSB

 uSB
Wi-Fi

Mobil alkalmazás
Apple AirPrint

Méretek (szé x mé x ma) 426 x 306 x 145 mm 449 x 304 x 152 mm 449 x 304 x 152 mm 455 x 369 x 148 mm 455 x 369 x 148 mm 466 x 369 x 148 mm 445 x 250 x 130 mm 451 x 368 x 128 mm

Súly kb. 3,5 kg kb. 5,4 kg kb. 5,7 kg kb. 6,3 kg kb. 6,4 kg kb. 8,2 kg 3,4 kg 6,6 kg
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Otthoni PIXMA készülékekPIXMA multifunkciós fotónyomtatók

Rendelkezésre álló funkciók Nyomtatás, beolvasás és másolás Nyomtatás, beolvasás és másolás Nyomtatás, beolvasás és másolás  Nyomtatás, dokumentum-
olvasás, másolás és felhő

Nyomtatás, dokumentumolvasás, 
másolás és felhő

Nyomtatás, dokumentumolvasás, 
másolás és felhő Nyomtatás Nyomtatás

Nyomtatási felbontás Max 4800 x 600 dpi  Max 4800 x 1200 dpi Max 4800 x 1200 dpi Max 4800 x 1200 dpi Max 4800 x 1200 dpi  Max 9600 x 2400 dpi Max 4800 x 1200 dpi  Max 9600 x 2400 dpi

Nyomtatómű
Tintasugaras, 2 FINE kazetta,  

4 színű rendszer, minimum 2 pl-es 
cseppmérettel

 Tintasugaras, 2 FINE kazetta, 
4 színű rendszer, minimum 2 pl-es 

cseppméret és ChromaLife100

Tintasugaras, 2 FINE kazetta,  
4 színű rendszer, minimum 2 pl-es 

cseppméret és ChromaLife100

 Tintasugaras nyomtató 5db,
színenként cserélhető patronnal,  

5 színű rendszer, minimum 2 pl-es 
cseppméret, FINE nyomtatófej és 

ChromaLife100+

Tintasugaras, 5db, színenként 
cserélhető patron, 5 színű rendszer, 

minimum 2 pl-es cseppméret,
FINE nyomtatófej és ChromaLife100+

 Tintasugaras nyomtató 6db, 
színenként cserélhető patronnal,  

6 színű rendszer, minimum 1 pl-es 
cseppméret, FINE nyomtatófej  

és ChromaLife100+

Tintasugaras, 2 FINE kazetta,  
4 színű rendszer, minimum 2 pl-es 
cseppmérettel és ChromaLife100+

 Tintasugaras nyomtató 5db, 
színenként cserélhető patronnal, 

5 színű rendszer, minimum 1 pl-es 
cseppméret, FINE nyomtatófej és 

ChromaLife100+
Fényképnyomtatás sebessége: Szegély nélküli 10 x 15 cm –  kb. 44 mp kb. 44 mp kb. 44 mp kb. 44 mp  kb. 21 mp kb. 55 mp  kb. 21 mp

Fekete-fehér nyomtatási sebesség: ISO: ESAT A4 dokumentum kb. 8,0 kép/perc  kb. 9,9 kép/perc kb. 9,9 kép/perc  kb. 12,2 kép/perc  kb. 15,0 kép/perc kb. 15,0 kép/perc kb. 7,0 kép/perc  kb. 15,0 kép/perc

Színes nyomtatási sebesség: ISO: ESAT A4 dokumentum kb. 4,0 kép/perc  kb. 5,7 kép/perc kb. 5,7 kép/perc  kb. 8,7 kép/perc  kb. 9,7 kép/perc  kb. 10,0 kép/perc kb. 4,8 kép/perc  kb. 10,0 kép/perc

Színes másolási sebesség: ISO: sFCOT A4 dokumentum kb. 31 mp  kb. 22 mp  kb. 20 mp kb. 20 mp  kb. 18 mp  kb. 14 mp – –

Lapolvasó optikai felbontása Max 600 x 1200 dpi  Max 1200 x 2400 dpi Max 1200 x 2400 dpi Max 1200 x 2400 dpi Max 1200 x 2400 dpi  Max 2400 x 4800 dpi – –

Szkennelési sebesség: A4-es színes dokumentum 300 dpi kb. 14 mp kb. 14 mp kb. 14 mp kb. 14 mp kb. 14 mp kb. 14 mp – –

Papírbemenet Hátsó tálca: Max. 60 lap  FastFront: Max. 100 lap FastFront: Max. 100 lap Elülső tálca: Max. 100 lap Elülső tálca: Max. 100 lap  Felső kazetta: Max. 20 lap
Alsó kazetta: Max.125 lap

Hátsó tálca:
Max. 100 lap

 Felső kazetta: Max. 20 lap
Alsó kazetta: Max. 125 lap

közvetlenül a lemezre történő nyomtatás BD/DVD/CD – – – – –  Alapfelszereltség –  Alapfelszereltség

Automatikus kétoldalas nyomtatás –  Automatikus Automatikus Automatikus Automatikus Automatikus –  Automatikus

kijelző – –  6,2 cm-es, színes TFT-képernyő 6,2 cm-es, színes TFT-képernyő  7,5 cm-es, színes TFT-képernyő
 Intelligens érintésvezérlés 

érintőképernyővel 8,8 cm-es,  
színes TFT-képernyő

- –

Csatlakoztathatóság uSB

 uSB / Wi-Fi
Google Cloud Print / Apple AirPrint
PIXMA Print Solutions alkalmazás 

okostelefonokhoz és táblagépekhez

uSB / Wi-Fi
Memóriakártya-foglalatok /  

PIXMA Cloud Link
Google Cloud Print / Apple AirPrint

 uSB / Wi-Fi
PIXMA Cloud Link / Google Cloud Print

Hozzáférési pont mód /  
Nyomtatás e-mailből

Apple AirPrint / PIXMA Print Solutions 
alkalmazás okostelefonokhoz és 

táblagépekhez

 uSB / Wi-Fi / WLAN PictBridge /
Memóriakártya-foglalatok / PIXMA 
Cloud Link / Google Cloud Print / 

Hozzáférési pont mód / Nyomtatás 
e-mailből / Apple AirPrint / 

PIXMA Print Solutions alkalmazás 
okostelefonokhoz és  táblagépekhez

 uSB / Wi-Fi / Ethernet / WLAN/LAN 
PictBridge /  Memóriakártya-foglalatok 

/ PIXMA Cloud Link / Google Cloud 
Print / Hozzáférési pont mód / 

Nyomtatás e-mailből / Apple AirPrint /  
PIXMA Print Solutions alkalmazás 

okostelefonokhoz és táblagépekhez

uSB

 uSB
Wi-Fi

Mobil alkalmazás
Apple AirPrint

Méretek (szé x mé x ma) 426 x 306 x 145 mm 449 x 304 x 152 mm 449 x 304 x 152 mm 455 x 369 x 148 mm 455 x 369 x 148 mm 466 x 369 x 148 mm 445 x 250 x 130 mm 451 x 368 x 128 mm

Súly kb. 3,5 kg kb. 5,4 kg kb. 5,7 kg kb. 6,3 kg kb. 6,4 kg kb. 8,2 kg 3,4 kg 6,6 kg



A kiadványban szereplő nevek, logók, márkanevek és egyéb márkajelzések azok tulajdonosainak védjegyei.

canon.hu/PIXMA

Canon Inc. 
canon.com

Canon Europe 
canon-europe.com

Hungarian Edition   0179W851 
© Canon Europa N.V., 2013

Canon Hungária Kft. 
1031 Budapest, 
Graphisoft Park 1. (Záhony utca 7.) 
Telefon: (+361) 2375904 
Fax: (+361) 2375901 
canon.hu


