
SKIL JER UD 
FRA MÆNGDEN 
MED LEVENDE 
PLAKATER I 
FØRSTEKLASSES 
KVALITET

En kompakt storformatprinter, 
der er professionelt designet 
til at fremstille iøjnefaldende 
plakatdesign, POS-materiale 
og skiltning med levende 
farver, og som er ideel til 
detailhandlen og hotel- og 
restaurationsbranchen.

• Levende neonfarver  
Skil jer ud fra andre butikker med det levende 
fluorescerende lyserøde blæk, der føjer et neonudtryk til 
dit plakatdesign for en iøjnefaldende finish

• Enkel designsoftware  
Udnyt styrken ved brugertilpasning med brugervenlig 
designsoftware, herunder den nye PosterArtist 3.4 med 
nye skabeloner og stock-fotoressourcer

• Valgfrit format til print uden kant  
Print uden kant i frit format gør plakatproduktion 
nemmere end nogensinde før med højpræcisions-
registrering af papirkant, der understøtter print i alle 
størrelser

• Direkte til print 
Den indbyggede harddisk gør det nemt at genprinte 
gemte data, og JPG/PDF-billeder kan printes direkte fra 
en USB-hukommelse

• Kompakt design 
Maksimér den tilgængelige kontorplads med en kompakt 
printer, der kan stilles fladt op mod væggen, så den er 
fuldt ud betjeningsvenlig på forsiden, perfekt til mindre 
kontorer

• Garanteret sikkerhed 
Hav tillid til jeres datasikkerhed med en funktion til 
sikkerhedsprint med adgang ved hjælp af en pinkode 
samt indbygget funktion til sikker filsletning, der 
forhindrer lækage eller tab af vigtig information
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TEKNISKE SPECIFIKATIONER

TEKNOLOGI

Printertype 6 farver 36"

Printteknologi Canon Bubblejet on Demand, 6 farver, integreret type  
(6 chips pr. printhoved x 1 printhoved)

Printopløsning 2400 x 1200 dpi

Antal dyser I alt: 15.360 dyser MBK, BK, C, M, Y, FP: 2.560 dyser hver

Linjepræcision ±0,1 % eller mindre
Brugerjusteringer er påkrævet. De anvendte printmedier  
og printmiljøet skal matche justeringerne.
Påkrævet CAD-papir: Kun almindeligt papir, CAD-
kalkerpapir, coated papir, CAD-papir med mat film

Dysepitch 1200 dpi x 2 inkluderer registrering af defekte dyser og 
kompensationssystem

Blækdråbestørrelse Min. 5 pl pr. farve

Blækkapacitet Medfølgende startblæk: 90 ml (MBK, BK, C, M, Y, FP)
Blæk til salg: 130 ml/300 ml

Blæktype Pigmentblæk: 6 farver MBK/BK/C/M/Y/FP

OS-kompatibilitet Microsoft Windows 32-bit : 7, 8.1, 10
Microsoft Windows 64 bit: 7, 8.1, 10, Windows Server 
2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019
Apple Macintosh: macOS 10.13.6 - macOS 11

Printersprog PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02)

Standardinterface USB A-port: USB Memory Direct Print for JPEG-/PDF-filer
USB B-port: Indbygget Hi-Speed USB
Ethernet : IEEE 802.3 10base-T, IEEE 802.3u 100base-TX/
Auto-Negotiation, IEEE 802.3ab 1000base-T/
Auto-Negotiation, IEEE 802.3x fuld dupleks 
Trådløst LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
*  Se brugervejledningen for at se, hvordan man aktiverer/

deaktiverer trådløst LAN.

HUKOMMELSE

Standardhukommelse 2 GB
Udvidelsesslot: Nej

Harddisk 500 GB

PRINTHASTIGHED

Plakat:

Almindeligt papir (A0) 0:44 (Fast)
1:18 (Standard)

Kraftigt coated papir (A0) 1:41 (Fast)
2:36 (Standard)

Glossy photo Paper (A0) 6:19 (Standard)
9:41 (Høj kvalitet)

MEDIEHÅNDTERING

Indføring af medie og output Rullepapir: En rulle, fremføring fra enhedens øverste del, 
udtagning fra enhedens forside
Enkeltark: Ilægning foroven, udtagning fra enhedens 
forside (manuel fremføring vha. medielåsearm)

Mediebredde Rullepapir: 203,2 mm - 917 mm
Enkeltark: 203,2 mm - 917 mm

Medietykkelse Rulle/Enkeltark: 0,07 mm - 0,8 mm

Mindste printbare længde Rullepapir: 203,2 mm
Enkeltark: 279,4 mm

Maksimale printbare længde Rullepapir: 18 m (varierer afhængigt af styresystem og 
applikation)
Enkeltark: 1,6 m

Maksimal diameter af 
medierulle

150 mm

Mediekernestørrelse Rullens indvendige diameter: 2"/3"

Marginer – anbefalet område Rullemedie: Top: 20 mm, bund: 3 mm, side: 3 mm
Enkeltark: Top: 20 mm, bund: 20 mm, side: 3 mm

Marginer – printbart område Rullepapir: Top: 3 mm, bund: 3 mm, side: 3 mm
Rullepapir (print uden kant): Top: 0 mm, bund: 0 mm, side: 
0 mm
Enkeltark: Top: 3 mm, bund: 20 mm, side: 3 mm

Mediefremføringskapacitet Rullepapir: En rulle
Enkeltark: 1 ark

Bredde for print uden kant 
(kun rulle)

[Anbefalet] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm 
(ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"
[Printbar] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm 
(ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 8”, 12", 15", 16", 18", 20", 22", 
30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm og tilpasset 
rullebredde (203,2 - 917 mm)

Maks. antal leverede print Kurvens standardposition: 1 ark

MÅL OG VÆGT

Fysiske mål  
B x D x H (mm) og vægt (kg)

1.289 x 870 x 1.060 mm (med åben kurv)
1.289 x 757 x 1.060 mm (med lukket kurv)
59 kg (hovedenhed + sokkel + kurv, inkl. rulleholdersæt, 
ekskl. blæk og printhoved)

Mål (emballeret)  
B x D x H (mm) og vægt (kg)

Printer (hovedenhed inkl. palle): 1.462 x 913 x 709 mm
79 kg
Sokkel + kurv: 1.362 x 824 x 268 mm
17 kg

STRØM- OG DRIFTSKRAV

Strømforsyning AC 100-240 V (50-60 Hz)

Strømforbrug I drift: 74 W eller mindre
Dvale: 2,1 W eller mindre
Standardindstilling for tid til at gå i dvale: Ca. 5 minutter
Slukket: 0,3 W eller mindre

Driftsmiljø Temperatur: 15-30 oC, luftfugtighed: 10-80 % relativ 
luftfugtighed 
(ingen kondensering)

Akustisk støj  
(Strøm/tryk)

Tryk 
Drift: 49 dB(A) (almindeligt papir, standardfunktion, plakat) 
(målt på ISO7779-standard)
Standby: 35 dB (A) eller mindre
Strøm
Drift: 6,7 Bel (almindeligt papir, standardfunktion, plakat) 
(målt på ISO7779-standard)

Regulativer Europa: CE-mærke
Øvrige lande: CB-certificering

Miljøcertifikater TUV, CB

HVAD FØLGER MED?

Kassens indhold Printer, 1 printhoved, 1 rulleholder (spole), 3" 
papirkerneholder, strømkabel, 1 sæt startblæktanke, 
opsætningsvejledning, installationsvejledning til 
printerstativ, quick guide, sikkerheds-/standardmiljøfolder, 
cd-rom med brugersoftware (Win), PosterArtist 
Lite-cd-rom, EU-biocidark, ark med vigtige oplysninger

Medfølgende software imagePROGRAF GP-printerdriver og PosterArtist Lite
Anden software kan downloades fra internettet.

TILBEHØR

Tilvalg 2/3" rulleholder: RH2-35

FORBRUGSSTOFFER

Dele, der kan udskiftes af 
brugeren

Blæktank: PFl-120 (130 ml), PFl-320 (300 ml)
Printhoved: PF-07
Skæreblad: CT-08
Vedligeholdelsespatron: MC-31

Canon Inc. 
canon.com

Canon Europe 
canon-europe.com

Danish edition 
© Canon Europa N.V., 2021

Ansvarsfraskrivelse
Nogle billeder er simuleret for at opnå klarhed i gengivelsen. Alle data er baseret på Canons 
standardtestmetoder. Dette datablad og specifikationerne for produktet er udviklet forud for 
datoen for lancering af produktet. Endelige specifikationer kan ændres uden varsel. ™ og ®: Alle 
firma- og/eller produktnavne er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende de 
respektive producenter inden for deres markedsområder og/eller lande.

Canon anbefaler, at man benytter medier fra Canon for at få de bedste resultater. Kontrollér 
mediekompatibilitetslisten for at se, hvilke (papir)formater/medier der anbefales.


