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Tehnični podatki

Tehnologija

Vrsta tiskalnika

5-barvni – 609,6 mm/24 palcev

Tehnologija tiskanja

Brizgalni tiskalnik Canon za tiskanje na zahtevo – 6 barv, integrirano (6 čipov na tiskalno glavo x 1 
tiskalna glava)

Število šob

Skupno: 15.360, MBK: 5.120 šob
C, M, Y, BK: vsaka 2.560 šob

Ločljivost tiskanja

2400 x 1200 dpi

Razmik med šobami

1200 x 2, vključuje zaznavanje šob, ki ne brizgajo, in sistem za njihovo izravnavo

Velikost kapljice črnila

5 piktolitrov na barvo

Kapaciteta črnila

Priložena začetna kartuša: 330 ml (MBK)/160 ml (BK,C,M,Y)
Kartuša v prosti prodaji: 160/330/700 ml

Vrsta črnila

Pigmentno črnilo: 5 barv MBK/BK/C/M/Y



Združljivost z operacijskimi sistemi

Microsoft Windows, 32-bitna različica: 7, 8.1, 10, Server 2008, 64-bitna različica: 7, 8.1, 10, Server 
2008/R2, Server 2012/R2
Apple Macintosh: OSX 10.10.5–OSX 10.11, MacOS 10.12

Jeziki tiskanja

HP-GL/2, HP RTL, PDF, JPEG – za več podrobnosti glejte specifikacije

Standardni vmesnik

Vrata USB B:
Vrsta: vgrajeno (Hi-Speed USB)
Način: polna hitrost (12 Mbit/s), visoka hitrost (480 Mbit/s), paketni prenos

Vrata za priključek: serija B (4 nožice)
Vrata USB A: pomnilnik USB (neposredno tiskanje)
Standardno:
IEEE 802.3 10 base-T
IEEE 802.3u 100 base-TX/samodejno pogajanje
IEEE 802.3ab 1000 base-T/samodejno pogajanje
IEEE 802.3x, polni dupleks

Protokol:
SNMP (Canon-MIB, HTTP, TCP/IP (IPv4/IPv6), ftp

Brezžično lokalno omrežje:
Standardno:
IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

Varnost:
WEP (64/128 bit)
WPA-PSK (TKIP/AES)
WPA2-PSK (TKIP/AES)

POMNILNIK

Standardni pomnilnik

128 GB (fizični pomnilnik 2 GB)

Razširitvena reža

Ne

Hitrost tiskanja

Risanje CAD
Navaden papir (zvitek velikosti A1)
00:24 (hiter varčni način)



00:24 (hiter način)
00:40 (standardni način)

Plakat
Navaden papir (zvitek velikosti A1)
00:24 (hiter varčni način)
00:24 (hiter način)
00:49 (standardni način)
Težek premazan papir (zvitek velikosti A1)
00:58 (hiter način)
01:28 (standardni način)

Trdi disk

500 GB (šifrirano)

Ravnanje s papirjem

Širina medijev

Papir v zvitku: 203,2 mm–609,6 mm
Rezani listi: 203,2 mm–609,6 mm

Debelina medija

0,07–0,8 mm

Najm. dolžina tiskanja

203,2 mm

Največja dolžina za tiskanje

Papir v zvitku: 18 m (odvisno od operacijskega sistema in programa)
Rezani listi: 1,6 m

Največji premer zvitka za medije

170 mm

Metoda podajanja papirja

Papir v zvitku: nalaganje in natis spredaj
Rezani listi: nalaganje in natis spredaj (zaporna ročica za ročno podajanje)

Širina tiskanja brez roba (samo zvitki)

[priporočeno] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10 ”, 14 ”, 17 ”, 24 ”, [natisljivo] 257 mm (JIS B4), 
297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 8 ”, 12 ”, 16 ”, 20 ”, 300 mm, 500 mm, 600 mm



Največje število dostavljenih natisov, košara z različnimi položaji

Standardni položaj: 1 list (katera koli slika)
Ploski položaj: 20 listov (ležeča postavitev A2, katera koli slika, navaden papir/premazan papir)

Največje število dostavljenih natisov, zlagalnik

Položaj košare: 1 list (katera koli slika)
Položaj za zgibanje: 100 listov (pokončna postavitev A1, risanje CAD, navaden papir)
Položaj za zlaganje: 100 listov (ležeča postavitev A2, risanje CAD, navaden papir)

DIMENZIJE IN TEŽA

Fizične dimenzije in teža

Enota za tiskanje z odprto košaro in stojalom za tiskalnik:
1110 x 984 x 1168 mm (košara odprta)
Teža: 91 kg (vključno z nosilcem zvitka)

Priložena programska oprema

Gonilnik tiskalnika imagePROGRAF TX-Series, orodje Quick Utility Toolbox, vtičnik za tiskanje v 
programih Office, programa Extended Survey Program in Poster Artist Lite, druga programska oprema 
je na voljo za prenos na Canonovem spletnem mestu.

Zahteve za napajanje in delovanje

Napajalnik

AC 100–240 V (50–60 Hz)

Poraba energije

Delovanje: 91 W ali manj
Poraba energije v stanju pripravljenosti: 0,3 W ali manj

Delovno okolje

15–30 °C, 10–80 % (brez kondenzacije)

Rav. hrupa

Delovanje: 51 dB(A) ali manj (navaden papir, risbe, standardni način)
Stanje pripravljenosti: 35 dB(A) ali manj
(izmerjeno na standardu ISO7779)

Predpisi

Evropa: CE, Rusija: EAC



Potrdila

ENERGY STAR (WW), TUV, CB

KAJ JE VKLJUČENO

Vsebina embalaže

Tiskalnik, enota za zvitke, 1 tiskalna glava, 1 kartuša za vzdrževanje, 3-palčni osnovni vmesnik za 
papir, napajalnik kabel za EU in ZK, 1 komplet začetnih črnilnih vložkov, nastavitveni vodnik, letak za 
varnost/standardno okolje, CD-ROM (OSX/Windows) z uporabniško programsko opremo, CD-ROM s 
programsko opremo PosterArtist Lite, dokument EU o biocidih, dokument Evroazijske gospodarske 
skupnosti, dokument s pomembnimi informacijami, kratka navodila in list za poravnavo tiskalne glave

Možnosti

Dodatni elementi

Enota za zvitke: RU-22
Zlagalnik: SS-21
2/3-palčni nosilec valja: RH2-27
Stojalo za tiskalnik: SD-21

Potrebščine

Elementi, ki jih lahko zamenja uporabnik

Tiskalna glava: PF-06
Črnilni vložki: PFI-110 (160 ml), PFI-310 (330 ml), PFI-710 (700 ml)
Rezalnik: CT-07
Kartuša za vzdrževanje: MC-30
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