
Canon PIXMA GM2040 Tehnični podatki

Podrobne specifikacije
Splošne specifikacije
Funkcije

Wi-Fi, ethernet, črno-belo tiskanje

Specifikacije tiskalnika
Ločljivost tiskanja

Do 600 1 x 1200 dpi

Tehnologija tiskanja

1 kartuša FINE (črna) z izbirno barvno kartušo 2

Tiskalnik s črnilnimi vložki z možnostjo ponovnega polnjenja

Hitrost črno-belega tiskanja

Pribl. 13,0 slik/min 3

Hitrost barvnega tiskanja (z izbirno barvno kartušo)

Pribl. 6,8 slike/min 4

Obojestransko tiskanje

Samodejno obojestransko tiskanje (A4, A5, B5, Letter – navadni papir)

Kartuše in izkoristki
Standardne kartuše s črnilom

GI-40 

Izbirne barvne kartuše

CL-441 5

CL-441XL 6
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Izkoristek kartuš (navadni papir)

Tiskanje črno-belih dokumentov velikosti A4 7

Črna: 6.000 strani

Barvno (CL-441): 180 strani 8

Barvno (CL-441XL): 400 strani 9

* Ocenjeni dodatni izkoristek.

Opora za papir
Vrste papirja

Navadni papir
Papir za visoko ločljivost (HR-101N)
Pisemska ovojnica

Največja vhodna kapaciteta za papir

Zadnji pladenj: največ 100 listov (navadni papir)
Kaseta: največ 250 listov (navaden papir)

Velikosti papirja

Zadnji pladenj: A4, A5, B5, LTR, LGL
Ovojnice (DL, COM10), velikost kartice (91 x 55 mm)
[Velikost po meri] širina od 55 do 215,9 mm, dolžina od 89 do 676 mm

Kaseta: A4, A5, B5, LTR
[Velikost po meri] širina od 148,0 do 215,9 mm, dolžina od 210 do 297 mm

Teža papirja

Zadnji pladenj/kaseta: navadni papir: 64–105 g/m²

Vmesnik
Vrsta vmesnika – osebni računalnik/Mac

Hi-Speed USB (vrata B)
Ethernet: 10/100 Mb/s (samodejno preklapljanje)
Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n
Varnost povezave Wi-Fi: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, skrbniško geslo
Frekvenčni pas brezžičnega omrežja LAN: 2,4 GHz

Vrsta vmesnika – drugo

PIXMA Cloud Link 
Program Canon PRINT Inkjet/SELPHY 
Vtičnik Canon Print Service (Android) 
Wireless Direct 
Način dostopne točke
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Programska oprema
Podprti operacijski sistemi

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1

Delovanje je zagotovljeno samo v računalnikih z nameščenim operacijskim sistemom Windows 7 ali 
novejšim.

V naslednjih operacijskih sistemih so na voljo gonilnik tiskalnika in pripomoček IJ Network Device 
Setup Utility.
Windows Server 2008 R2 SP1、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016

Podprti mobilni operacijski sistemi

iOS, Android (prek aplikacije Canon PRINT Inkjet/SELPHY)

Minimalne sistemske zahteve

Windows: 2,0 GB ali več
Opomba: za namestitev priložene programske opreme. Zahtevani potrebni prostor na trdem disku.
Zaslon: 1024 x 768 XGA

Priložena programska oprema

Gonilnik tiskalnika
Orodje IJ Printer Assistant

Fizične lastnosti
Teža

pribl. 6,0 kg

Dimenzije (Š x G x V)

pribl. 403 x 369 x 166 mm

Ravni hrupa

pribl. 52,0 dB (A) 10

Temperatura za delovanje

Od 5 do 35 °C

Vlažnost za delovanje

Od 10 do 90 % relativne vlažnosti (brez kondenzacije)

Napajanje

AC 100–240 V, 50/60 Hz

Poraba energije

Izklopljeno: približno 0,3 W
Stanje pripravljenosti (povezano z računalnikom prek USB-ja): približno 0,8 W
Stanje pripravljenosti (vsa vrata povezana): približno 1,6 W
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Čas za vklop stanja pripravljenosti: 1 min 29 s

Tiskanje (povezava USB z računalnikom): pribl. 13 W 11

Vrednost TEC (običajna poraba električne energije)

0,1 kWh 12

Pridržujemo si pravico do spremembe specifikacij brez obvestila.

Hitrost tiskanja je odvisna od konfiguracije sistema, vmesnika, programske opreme, zapletenosti 
dokumentov, načina tiskanja, zapolnjenosti strani, vrste papirja itd.

Izkoristek črnila je odvisen od natisnjenih besedil/fotografij, uporabljene programske opreme, načina 
tiskanja in vrste uporabljenega papirja. Za informacije o izkoristku glejte 
www.canon-europe.com/ink/yield.

Vse znamke in imena izdelkov so blagovne znamke njihovih proizvajalcev.

Microsoft, Windows in logotip Windows so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe 
Microsoft Corporation v ZDA in/ali drugih državah.

* Izkoristek strani je ocenjena vrednost glede na Canonovo posamezno metodo preizkusa, ki temelji 
na črno-belem grafikonu ISO/IEC 19752 in simulaciji neprekinjenega tiskanja z zamenjavo po začetni 
nastavitvi.

Izkoristek strani se močno razlikuje glede na natisnjeno vsebino in druge dejavnike.

** Izmerjeno po mednarodnih standardih v privzetem načinu. Med neprekinjenim tiskanjem lahko 
tiskalnik upočasni delovanje, da prepreči dvig notranje temperature.

1. Kapljice črnila se lahko nanašajo z natančnostjo 1/4800 palca. 
2. Tiskajte barvne dokumente z izbirno barvno kartušo. Ta izdelek je črno-beli brizgalni tiskalnik. 

Čeprav lahko za barvno tiskanje kupite združljivo barvno kartušo, je priporočljivo, da črnilo v 
nameščeni kartuši hitro porabite. Ko se nameščena barvna kartuša izprazni, jo nadomestite z 
zaščito ali novo barvno kartušo. 

3. Hitrost tiskanja dokumentov velikosti A4 na navaden papir je izmerjena glede na povprečje 
pisarniškega testa ESAT v skladu s standardom ISO/IEC 24734. 

4. Hitrost tiskanja dokumentov velikosti A4 na navaden papir je izmerjena glede na povprečje 
pisarniškega testa ESAT v skladu s standardom ISO/IEC 24734. 

5. Tiskajte barvne dokumente z izbirno barvno kartušo. Ta izdelek je črno-beli brizgalni tiskalnik. 
Čeprav lahko za barvno tiskanje kupite združljivo barvno kartušo, je priporočljivo, da črnilo v 
nameščeni kartuši hitro porabite. Ko se nameščena barvna kartuša izprazni, jo nadomestite z 
zaščito ali novo barvno kartušo. 

6. Tiskajte barvne dokumente z izbirno barvno kartušo. Ta izdelek je črno-beli brizgalni tiskalnik. 
Čeprav lahko za barvno tiskanje kupite združljivo barvno kartušo, je priporočljivo, da črnilo v 
nameščeni kartuši hitro porabite. Ko se nameščena barvna kartuša izprazni, jo nadomestite z 
zaščito ali novo barvno kartušo. 

7. Izkoristek strani je ocenjena vrednost glede na Canonovo posamezno metodo preizkusa, ki 
temelji na črno-belem grafikonu ISO/IEC 19752 in simulaciji neprekinjenega tiskanja z 
zamenjavo po začetni nastavitvi. 
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8. Tiskajte barvne dokumente z izbirno barvno kartušo. Ta izdelek je črno-beli brizgalni tiskalnik. 
Čeprav lahko za barvno tiskanje kupite združljivo barvno kartušo, je priporočljivo, da črnilo v 
nameščeni kartuši hitro porabite. Ko se nameščena barvna kartuša izprazni, jo nadomestite z 
zaščito ali novo barvno kartušo. 

9. Tiskajte barvne dokumente z izbirno barvno kartušo. Ta izdelek je črno-beli brizgalni tiskalnik. 
Čeprav lahko za barvno tiskanje kupite združljivo barvno kartušo, je priporočljivo, da črnilo v 
nameščeni kartuši hitro porabite. Ko se nameščena barvna kartuša izprazni, jo nadomestite z 
zaščito ali novo barvno kartušo. 

10.Navaden papir (A4, črno-belo). Raven hrupa je izmerjena v skladu s standardom ISO7779. 
11.Tiskanje: pri tiskanju ISO/JIS-SCID N2 (z brizgalnim tiskalnikom) na navaden papir A4 s 

privzetimi nastavitvami. 
12.Vrednost TEC (običajna poraba električne energije): vrednost TEC je bila izračunana ob 

predpostavki, da bo enota 5 dni nenehno preklapljala med načinom delovanja, načinom 
mirovanja in načinom izklopa ter da bo preostala 2 dni v istem tednu bodisi v načinu mirovanja
bodisi izklopljena. Vrednost TEC tega izdelka je izračunala družba Canon sama s pomočjo 
meritvenega postopka TEC, ki ga ureja Mednarodni program ENERGY STAR. 
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