Podrobne specifikacije Canon PIXMA TR150
Splošne specifikacije
Funkcije
Wi-Fi, tiskanje, oblak

Specifikacije tiskalnika
Ločljivost tiskanja
Do 4800 x 1200 dpi1
Tehnologija tiskanja
2 kartuši s črnilom: črna (pigmentno črnilo BK) in barvna (BK, C, M, Y)
Brizgalne tiskalne glave FINE
Sistem ChromaLife100
Hitrost črno-belega tiskanja
pribl. 9,0 slik na minuto2
Hitrost barvnega tiskanja
pribl. 5,5 slike/min3
Hitrost tiskanja fotografij
10 x 15 cm brez obrobe: približno 53 sekund4
Tiskanje brez obrobe

Da (A4, LTR, 4" x 6",5" x 7",7" x 10", 8" x 10", 5" x 5", 3,5" x 3,5")5
Obojestransko tiskanje
Ročno upravljanje

Kartuše in izkoristki
Standardne kartuše s črnilom
Črna PGI-35
Barvna CLI-36
Izkoristek kartuš (navadni papir)
Barvni dokument velikosti A46
PGI-35, pigmentna črna: 200 strani
CLI-36, barvno: 260 strani
Izkoristek kartuš (tiskanje fotografij)
Fotografija velikosti 10 x 15 cm7
PGI-35, pigmentna črna: 7113 fotografij*
CLI-36, barvno: 102 fotografij
* Ocenjeni dodatni izkoristek.

Opora za papir
Vrste papirja
Navadni papir
Papir za visoko ločljivost Canon (HR-101N)
Canon Plus Glossy II (PP-201)
Canonov papir za "vsakodnevno uporabo" (GP-501)
Canon Matte (MP-101)
Mat papir za obojestransko tiskanje Canon (MP-101D)
Ovojnice
Odstranljive fotografske nalepke (RP-101)
Magnetni fotografski papir (MG-101)
Največja vhodna kapaciteta za papir
Zadnji pladenj: največ 50 listov (navadni papir)
Velikosti papirja

Zadnji pladenj: A4, A5, B5, LTR, LGL, ovojnice (DL, COM10), kvadrat (5" x 5", 3,5" x 3,5"), velikost
kartice (91 x 55 mm), 4" x 6", 5" x 7",7" x 10", 8" x 10"
[Velikost po meri]
širina od 55 mm do 215,9 mm, dolžina od 89 mm do 676 mm
Teža papirja
Zadnji pladenj: navadni papir: 64–105 g/m²
Poseben papir Canon: največja teža papirja : pribl. 275 g/m2
(Svetleč fotografski papir Plus II PP-201)

Splošno
Display
Zaslon OLED (črno-bel) velikosti 1,44"/3,6 cm
Standardni vmesnik
Hi-Speed USB (USB tip C)
Brezžična povezava IEEE802.11 b/g/n/a8
Varnost povezave Wi-Fi: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, skrbniško geslo
Frekvenčni pas brezžičnega omrežja LAN: 2,4 GHz, 5 GHz EU (Območje EU in Velike Britanije)
Neposredni način ne more uporabljati pasu 5 GHz.
Brezžični vmesnik PictBridge9
Mobilne aplikacije (iOS®/ANDROID™)
Program Canon PRINT10
Program Easy-PhotoPrint Editor11
Program Message In Print12
Funkcije tiskalnika
Programska oprema Easy-PhotoPrint Editor13
PIXMA Cloud Link14
Vtičnik Canon Print Service (Android)15
Apple AirPrint16
Neposredna brezžična povezava17
Mopria (Android)18
Pametni pomočnik in podpora za avtomatizacijo
Amazon Alexa™20
Google Assistant™21
Združljivost OS

Chrome OS
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, orodje IJ Printer Assistant
Tool in pripomoček IJ Network Device Setup Utility.
Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server
2019
Mac: OS X 10.11.6, od macOS 10.12 do macOS 10.15
Operaciji sistemi za mobilne naprave: iOS®, Android™, Windows 10 Mobile
Minimalne sistemske zahteve
Windows: 2,0 GB ali več
Mac: 1,0 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
Easy-PhotoPrint Editor (prenos)

Fizične lastnosti
Teža
pribl. 2,1 kg
Dimenzije (Š x G x V)
Pribl. 322 x 185 x 66 mm
Ravni hrupa
pribl. 40,5 dB (A)22
Temperatura za delovanje
Od 5 do 35 °C
Vlažnost za delovanje

Od 10 do 90 % relativne vlažnosti (brez kondenzacije)
Napajanje
100–240 V AC, 50/60 Hz
Poraba energije
Izklopljeno: približno 0,3 W
Stanje pripravljenosti (povezano z računalnikom prek USB-ja): približno 1,1 W
Stanje pripravljenosti (vsa vrata povezana): približno 1,7 W
Čas za vklop stanja pripravljenosti: 3 minute
Tiskanje: približno 8 W23
Vrednost TEC (običajna poraba električne energije)
0,24 kWh24

PRENOSNA BATERIJA (DODATNA OPREMA)
Vrsta
Litij-ionska
Raven napetosti
10,8 V DC, 2170 mAh
Čas polnjenja (ure)
pribl. 2 uri 20 minut (adapter za izmenični tok)
pribl. 5 ur (USB 1,5 A)
Indikator LED ostanka
LED 4 koraki
Strani za tiskanje
pribl. 330 listov (povezava USB z računalnikom)25
Običajne omejitve odgovornosti
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.canoneurope.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.

1. Kapljice črnila se lahko nanašajo z natančnostjo 1/4800 palca.
2. Hitrost tiskanja dokumentov velikosti A4 na navaden papir je izmerjena glede na
povprečje pisarniškega testa ESAT v skladu s standardom ISO/IEC 24734.
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 fotografij temelji na privzeti nastavitvi z uporabo standarda ISO/JISSCID N2 na Canonov svetleči fotografski papir Plus II in ne vključuje časa obdelave
podatkov v gostiteljskem računalniku.
5. Tiskanje brez obrobe NI mogoče pri teh vrstah papirja: ovojnicah, papirju za visoko
ločljivost, nalepkah za majice, fotografskih nalepkah
6. Izkoristek strani je ocenjena vrednost glede na Canonovo posamezno metodo preizkusa,
ki temelji na grafikonu ISO/IEC 24712 in simulaciji neprekinjenega tiskanja z zamenjavo
po začetni nastavitvi.
7. Izkoristek strani je ocenjena vrednost glede na Canonovo posamezno metodo preizkusa,
ki temelji na grafikonu ISO/IEC 29103 in simulaciji neprekinjenega tiskanja z zamenjavo
po začetni nastavitvi.
8. Brezžično tiskanje zahteva delujoče omrežje z možnostjo brezžične povezave
802.11b/g/n/ac ali ad, ki deluje na frekvenci 2,4 GHz ali 5 GHz. Delovanje brezžičnega
omrežja se lahko razlikuje glede na teren in razdaljo med tiskalnikom in odjemalcem
brezžičnega omrežja.
9. Zahtevana naprava, ki je združljiva z DPS prek IP-ja.
10. Zahteva internetno povezavo in program Canon PRINT Inkjet/SELPHY, ki je brezplačno
na voljo v trgovini App Store in Google Play. Združljiva je z mobilnimi napravami iPad in
iPhone 3GS ali novejšimi in z napravo iPod touch 3. generacije ali novejšimi napravami s
sistemom iOS 7.0 ali novejšo različico ter z mobilnimi napravami Android s sistemom
Android 2.3.3 ali novejšo različico. Napravo morate povezati z istim delujočim
omrežjem z možnostjo brezžične povezave 802.11 b/g/n/a, s katerim je povezan
tiskalnik. Zahteva združljiv račun družbenih omrežij in zanj veljajo pogoji storitev za
račune družbenih omrežij. Pri tem lahko veljajo določene izjeme. Skeniranje v oblak in epošto sta na voljo le uporabnikom izvirnih Canonovih črnil.
11. Programska oprema Easy-PhotoPrint Editor zahteva internetno povezavo in je združljiva
z naslednjimi operacijskimi sistemi: Microsoft Windows 10 (64-bitna/32-bitna različica),
Microsoft Windows 8.1 (64-bitna/32-bitna različica), Microsoft Windows 7 SP1 (64-

bitna/32-bitna različica), macOS High Sierra v10.13, macOS Sierra v10.12, Mac OS X El
Capitan v10.11 in Mac OS X El Capitan v10.10.5. Minimalne zahteve za Windows in
macOS/Mac OS X: 2 GB RAM-a in zaslon z ločljivostjo 1024x768. Aplikacija za mobilne
naprave Easy-PhotoPrint Editor zahteva internetno povezavo in aplikacijo EasyPhotoPrint Editor v1.1.0, ki je brezplačno na voljo v trgovini App Store in Google Play.
Združljiva je z mobilnimi napravami iPad Air2 (2. generacija), iPad Mini 4 in iPhone 6s ali
novejšimi s sistemom iOS 10 ali novejšo različico ter z mobilnimi napravami Android s
sistemom Android 5.x ali novejšo različico. Pri tem lahko veljajo določene izjeme.
Podprti so naslednji datotečni formati: JPEG, PNG, HEIF (naprave s sistemom iOS 11 in
mac OS v10.13 ali novejša različica), DLP za shranjevanje podatkov, Poster Artist za
izvoz podatkov, EasyPhoto+ za izvoz podatkov, Easy-PhotoPrint Editor za izvoz
podatkov.
12. Zahteva internetno povezavo in aplikacijo Message In Print, ki je brezplačno na voljo v
trgovini App Store in Google Play. Združljiva je z mobilnimi napravami iPad in iPhone 6
ali novejšimi s sistemom iOS 10 ali novejšo različico ter z mobilnimi napravami Android
s sistemom Android 5.1 ali novejšo različico. Napravo morate povezati z istim delujočim
omrežjem z možnostjo brezžične povezave 802.11 b/g/n/a, s katerim je povezan
tiskalnik. Izvirno vsebino morate ustvariti v aplikaciji/storitvi Message In Print in jo
natisniti z združljivim Canonovim tiskalnikom, izdanim avgusta 2009 ali pozneje. Slike in
vsebino nato posredujete prejemniku, ki si vsebino ogleda v združljivem programu
Message In Print v združljivi napravi. Združljive velikosti papirja vključujejo velikost 3,5"
x 3,5" in 4" x 6" in kvadratne medije velikosti 5" x 5", združljive vrste medijev pa
vključujejo Canonov originalni fotografski papir Glossy, polsvetleči fotografski papir,
fotografski papir Luster in fotografski papir Matte. Pri tem lahko veljajo določene
izjeme.
13. Programska oprema Easy-PhotoPrint Editor zahteva internetno povezavo in je združljiva
z naslednjimi operacijskimi sistemi: Microsoft Windows 10 (64-bitna/32-bitna različica),
Microsoft Windows 8.1 (64-bitna/32-bitna različica), Microsoft Windows 7 SP1 (64bitna/32-bitna različica), macOS High Sierra v10.13, macOS Sierra v10.12, Mac OS X El
Capitan v10.11 in Mac OS X El Capitan v10.10.5. Minimalne zahteve za Windows in
macOS/Mac OS X: 2 GB RAM-a in zaslon z ločljivostjo 1024x768. Aplikacija za mobilne
naprave Easy-PhotoPrint Editor zahteva internetno povezavo in aplikacijo EasyPhotoPrint Editor v1.1.0, ki je brezplačno na voljo v trgovini App Store in Google Play.
Združljiva je z mobilnimi napravami iPad Air2 (2. generacija), iPad Mini 4 in iPhone 6s ali
novejšimi s sistemom iOS 10 ali novejšo različico ter z mobilnimi napravami Android s
sistemom Android 5.x ali novejšo različico. Pri tem lahko veljajo določene izjeme.
Podprti so naslednji datotečni formati: JPEG, PNG, HEIF (naprave s sistemom iOS 11 in
mac OS v10.13 ali novejša različica), DLP za shranjevanje podatkov, Poster Artist za
izvoz podatkov, EasyPhoto+ za izvoz podatkov, Easy-PhotoPrint Editor za izvoz
podatkov.
14. Zahteva internetno povezavo in program Canon PRINT Inkjet/SELPHY, ki je brezplačno
na voljo v trgovini App Store in Google Play. Združljiva je z mobilnimi napravami iPad in
iPhone 3GS ali novejšimi in z napravo iPod touch 3. generacije ali novejšimi napravami s
sistemom iOS 7.0 ali novejšo različico ter z mobilnimi napravami Android s sistemom
Android 2.3.3 ali novejšo različico. Napravo morate povezati z istim delujočim
omrežjem z možnostjo brezžične povezave 802.11 b/g/n/a, s katerim je povezan
tiskalnik. Zahteva združljiv račun družbenih omrežij in zanj veljajo pogoji storitev za

račune družbenih omrežij. Pri tem lahko veljajo določene izjeme. Skeniranje v oblak in epošto sta na voljo le uporabnikom izvirnih Canonovih črnil.
15. Canon Print Service je vtičnik tiskalnika za pametne naprave Android, ki omogoča
tiskanje iz naprav Android v4.4 – v5.0 na številnih Canonovih tiskalnikih prek omrežja
Wi-Fi. Vtičnik ne deluje kot samostojna aplikacija. Brezplačno na voljo v trgovini Google
Play.
16. Zahteva internetno povezavo in račun Google. Veljajo pogoji storitev Google. Pri tem
lahko veljajo določene izjeme.
17. Funkcija AirPrint zahteva združljivo napravo iPad, iPhone ali iPod Touch s sistemom iOS
7.0 ali novejšo različico in tiskalnik, ki podpira AirPrint, ki mora biti povezan z istim
omrežjem kot vaša naprava iOS.
18. Zahteva pametno napravo z nameščeno apliakcijo Canon PRINT Inkjet/SELPHY in
povezavo z aktivnim brezžičnim omrežjem, da lahko dokončate namestitev brez kablov.
19. Zahteva mobilno napravo Android z operacijskim sistemom Android 4.4 ali novejšo
različico s prednaloženo storitvijo Mopria Print Device in združljivim tiskalnikom PIXMA,
ki je povezan z istim brezžičnim omrežjem. Storitev Mopria je na voljo tudi v mobilnih
napravah z operacijskim sistemom Android 4.4, storitev Mopria Print Service pa
prenesete iz trgovine Google Play.
20. Amazon, Echo, Echo Plus, Echo Dot, Echo Spot, Echo Show, Amazon Tap, Alexa ter vsi
povezani logotipi in znamke so blagovne znamke podjetja Amazon.com, Inc. ali njihovih
podružnic. Podpora Alexa je trenutno na voljo v trgovini za sposobnosti Amazon Alexa
le za angleščino, francoščino, nemščino in japonščino. Podpora Alexa trenutno ni na
voljo v drugih jezikih. Vnaprej preverite, ali je sposobnost Alexa na voljo v vašem jeziku.
Uporaba Alexe zahteva povezan aktiven račun pametnega pomočnika in omogočen
spremljevalni program, pametna naprava in tiskalnik morata biti aktivno povezana z
dovoljenim dostopom do storitve Canon Inkjet Cloud Printing Center in zahtevanimi
dejanji, veščinami ali programčki, ki so omogočeni/onemogočeni v združljivem
tiskalniku. V Amazonovih pametnih napravah z zasloni glasovni ukazi ne morejo biti
prikazani kot besedilo.
21. Zahteva povezan aktiven račun pametnega pomočnika in omogočen spremljevalni
program, pametna naprava in tiskalnik morata biti aktivno povezana z dovoljenim
dostopom do storitve Canon Inkjet Cloud Printing Center in zahtevanimi dejanji,
veščinami ali programčki, ki so omogočeni/onemogočeni v združljivem tiskalniku. V
Amazonovih pametnih napravah z zasloni glasovni ukazi ne morejo biti prikazani kot
besedilo. Podprti jeziki so angleščina, francoščina in nemščina.
22. Navaden papir (A4, črno-belo). Raven hrupa je izmerjena v skladu s standardom
ISO7779.
23. Tiskanje: pri kopiranju ISO/JIS-SCID N2 (tiskanje z brizgalnim tiskalnikom) na navaden
papir velikosti A4 s privzetimi nastavitvami.
24. 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.
25. Pogoji: testirano pri običajni temperaturi in vlažnosti, s popolnoma napolnjeno baterijo,
med neprekinjenim tiskanjem barvnih datotek ISO/IEC 24712 (5 vzorcev) na navadni
papir velikosti A4 v standardnem načinu gonilnika tiskalnika.

