
Canon PIXMA TR4550 tehnični podatki
Splošne specifikacije

Funkcije

Brezžično tiskanje, kopiranje, skeniranje, pošiljanje faksov in povezava z oblakom

Specifikacije tiskalnika

Ločljivost tiskanja

Do 48001 x 1200 dpi

Tehnologija tiskanja

2 kartuši FINE (BK, CL)

Hitrost tiskanja črno-belih dokumentov

Pribl. 8,8 slike na minuto2

Hitrost tiskanja barvnih dokumentov

Pribl. 4,4 slik/min3

Hitrost tiskanja fotografij

Brez roba 10 x 15 cm: približno 65 sekund4

Tiskanje brez obrobe

Da (A4, LTR, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm)

Obojestransko tiskanje

Samodejno obojestransko tiskanje (A4, LTR – navadni papir)
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Specifikacije skenerja

Vrsta skenerja

Ploski in samodejni podajalnik dokumentov

Ločljivost skenerja (optična)

Do 600 x 1200 dpi5

Največja velikost dokumenta

Plošča: A4, LTR (216 x 297 mm)
SPD: A4, LTR, LGL

Globina skeniranja (vhod/izhod)

Barvno: 16-/8-bitne posamezne barve RGB
Sivinsko: 16-/8-bitna

Specifikacije kopirnega stroja

Hitrost kopiranja barvnih dokumentov

sFCOT: približno 27 sekund6

sESAT: približno 3,6 slik/min7

sESAT s SPD-ja: približno 2,7 slik/min8

Večkratna kopija

Največ 99 strani

Povečava pri kopiranju

25-400 %
Prilagajanje strani

Funkcije kopiranja

Kopiranje dokumentov, kopiranje brez obrobe, 2-stranska kopija, kopiranje 2-na-1 in 4-na-1, kopiranje z 
brisanjem okvirja, zbiranje kopij (samo SPD), kopiranje osebnih izkaznic

Nastavitve kakovosti skeniranja

3 položaji (osnutek, standarden, visok)

Specifikacije faksa

Vrsta faksa

Komunikacija Super G3/barvna komunikacija
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Ločljivost faksa

8 točk/mm x 3,85 vrstic/mm (standardno)
8 točk/mm x 7,7 vrstic/mm (fino)
300 x 300 dpi (posebej fino)

Hitrost faksiranja

Črno-belo: približno 3 s (33,6 kb/s)9

Barvno: približno 1 min (33,6 kb/s)10

Pomnilnik faksa

pribl. 50 strani

ZDRUŽLJIVA ČRNILA

Standardne kartuše s črnilom

PG-545 (črna)
CL-546 (barvna)

Izbirne kartuše XL s črnilom

PG-545XL (črna)
CL-546XL (barvna)

IZKORISTEK ČRNILA

BK (pigmentna črna)

Črna: 180 strani
Črna XL: 400 strani

CL (barvno – CMY)

Barvna: 180 strani
Barvna XL: 300 strani

Standardi za preizkušanje

ISO/IEC 24711 za barvne strani dokumentov velikosti A4
Vrednosti, pridobljene z neprekinjenim tiskanjem
* Ocenjeni dodatni izkoristek.

Opora za papir

Vrste papirja

Navadni papir
Fotografski papir Pro Platinum (PT-101)
Svetleči fotografski papir Plus II (PP-201)
Fotografski papir Pro Luster (LU-101)
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Polsvetleči fotografski papir Plus (SG-201)
Svetleč fotografski papir za vsakodnevno uporabo (GP-501)
Matirani fotografski papir (MP-101)
Odstranljive fotografske nalepke (RP-101)
Magnetni fotografski papir (MG-101)

Največja vhodna kapaciteta za papir

najv. 100 listov navadnega papirja
najv. 20 listov fotografskega papirja

Velikosti papirja

A4, A5, B5, LTR, LGL, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm ovojnice (DL,COM10)
[Velikost po meri] (širina od 89 do 215,9 mm, dolžina od 127 do 676 mm)

Teža papirja

Navadni papir: 64–105 g/m²
Canonov fotografski papir s težo do 300 g/m² (PT-101)

Vmesnik

Vrsta vmesnika – osebni računalnik/Mac

Hi-Speed USB (vrata B)
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 (iz pametnega telefona/tabličnega računalnika)
Program Canon PRINT Inkjet/SELPHY
Vtičnik Canon Print Service (Android)
Apple AirPrint
Mopria (Android)
Program Message In Print
Wireless Direct
Način dostopne točke

Programska oprema

Podprti operacijski sistemi

Chrome OS
Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1
Delovanje je zagotovljeno samo v računalnikih z nameščenim operacijskim sistemom Windows 7 ali 
novejšim.
Potrebno je ogrodje .NET Framework 4.5.2 ali 4.6
OS X 10.10.5～OS X 10.11, macOS 10.12～macOS 10.13



Podprti mobilni operacijski sistemi

iOS
Android
Windows 10 Mobile

Minimalne sistemske zahteve

Windows: 3,1 GB prostora na disku, Internet Explorer 8
Mac: internetna povezava, 1,5 GB prostora na disku, Safari 5
Zaslon: 1024 x 768 XGA

Priložena programska oprema

Gonilnik MP, vključno s pripomočkom za skeniranje

Easy-WebPrint EX (prenos)11

Fizične lastnosti

Vrsta in velikost zaslona

Kakovosten zaslon LCD

Jeziki zaslona

Izbirate lahko med 33 jeziki: japonščina/angleščina (mm in 
palci)/nemščina/francoščina/italijanščina/španščina/nizozemščina/portugalščina/norveščina/
švedščina/danščina/finščina/ruščina/češčina/madžarščina/poljščina/slovenščina/turščina/grščina/
poenostavljena kitajščina/tradicionalna 
kitajščina/korejščina/indonezijščina/slovaščina/estonščina/latvijščina/litovščina/ukrajinščina/
romunščina/bolgarščina/hrvaščina/vietnamščina

Samodejni podajalnik dokumentov

Do 20 listov (1-stransko)

Dimenzije (Š x G x V)

pribl. 435 x 295 x 189 mm

Teža

5,9 kg

Napajanje

100–240 V AC, 50/60 Hz

Poraba energije

Izklopljeno: približno 0,2 W 
Stanje pripravljenosti (povezano z računalnikom prek USB-ja): približno 0,9 W (ko žarnica za skeniranje
ne sveti)
Stanje pripravljenosti (vsa vrata povezana): približno 1,6 W (ko žarnica za skeniranje ne sveti) 

https://www.canon.si/printers/pixma-tr4550/specifications/#footnote-11


Čas za vklop stanja pripravljenosti: 10 min 46 s

Kopiranje: približno 8 W12

Ravni hrupa

Pribl. 54 dB(A)13

Temperatura za delovanje

Od 15 do 30 °C

Vlažnost za delovanje

Od 10 do 90 % relativne vlažnosti (brez kondenzacije)
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