imagePROGRAF PRO-6000

VEĽKOFORMÁTOVÁ
TLAČ FOTOGRAFIÍ
A UMELECKÝCH
DIEL EŠTE NIKDY
NEBOLA TAKÁ
NÁDHERNÁ.

60-palcová veľkoformátová tlačiareň
hrá vlastnú ligu – s bezkonkurenčnou
kvalitou, produkčnou rýchlosťou
a výnimočnou spoľahlivosťou.

KĽÚČOVÉ VLASTNOSTI
• Prvotriedna kvalita tlače na 60-palcovom modeli
s 12-farebným atramentom LUCIA PRO

RAD PRODUKTOV

• Produkčná rýchlosť tlače vďaka tlačovej hlave so
šírkou 3,25 cm (1,28 palca)
• Efektívnosť pracovných tokov vďaka jednotke
dvojitého kotúča, ktorá zabezpečuje kontinuálne
podávanie a automatické navíjanie papiera

Canon imagePROGRAF
PRO-6000

• Kompaktné a atraktívne vyhotovenie na úsporu
pracovného priestoru
• Zjednodušené ovládanie pomocou 3,5-palcovej
farebnej dotykovej obrazovky

Canon imagePROGRAF
PRO-4000

• Viacpolohový kôš s novým dizajnom a rôznymi
možnosťami nastavenia
• Rýchla a jednoduchá tlač súborov vo formáte PDF
a JPEG priamo z USB kľúča
• Rýchla a jednoduchá konektivita cez rozhranie Wi-Fi
• Minimálne náklady na údržbu a prestoje vo výrobe
vďaka vysokokapacitným atramentovým náplniam,
ktoré je možné vymieňať za behu
• Spoľahlivá prevádzka a garantovaná farebná
konzistentnosť každej tlačiarne

Canon imagePROGRAF
PRO-2000

Canon imagePROGRAF
PRO-1000

imagePROGRAF PRO-6000

TECHNICKÉ
ÚDAJE

TECHNOLÓGIA

Potlačiteľný rozmer okrajov

Kotúčový papier: Vrchný: 3 mm, spodný: 3 mm,
bočný: 3 mm
Kotúčový papier (bezokrajová tlač): Vrchný: 0 mm,
spodný: 0 mm, Bočný: 0 mm
Hárkový papier: Vrchný: 3 mm, spodný: 20 mm,
bočný: 3 mm

Kapacita zásobníka podávača

Kotúčový papier: Dva kotúče. K dispozícii automatické
prepínanie.
Hárkový papier: 1 hárok

Používateľ musí vykonať nastavenie tlačiarne.
Tlačové prostredie a médiá musia byť zhodné s prostredím
a médiami, ktoré boli použité počas nastavenia.

Jednotka na navíjanie
kotúčových tlačových médií

Obojsmerná jednotka na navíjanie tlačových médií
umožňuje navíjanie potlačeného povrchu smerom na
vnútornú alebo vonkajšiu stranu kotúča

Vyžaduje sa použitie papiera CAD: Len obyčajný papier,
pauzovací papier CAD, papier s povrchovou úpravou,
matná priesvitná fólia CAD

Šírka bezokrajovej tlače
(len kotúč)

515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 1030 mm (JIS B0),
594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10”, 14”, 17”, 24”, 36”,
42”, 44”, 50”, 54”, 60”, 257 mm (JIS B4)*, 297 mm (ISO A3)*,
329 mm (ISO A3+)*, 420 mm (ISO A2)*, 8”*, 16”*, 30”*,
300 mm*

Typ tlačiarne

12 farieb 60”/1524 mm

Technológia tlače

Bublinková tlač Canon Bubblejet on Demand, integrovaný
typ so 12 farbami (12 čipov na tlačovú hlavu x 1 tlačová hlava)

Rozlíšenie tlače

2 400 x 1200 dpi

Počet trysiek

18 432 trysiek (1 536 trysiek x 12 farieb)

Presnosť čiary

menej ako ± 0,1 %

Rozostup trysiek

600 x 2 s identifikáciou a kompenzáciou nefunkčných
trysiek

Veľkosť kvapky atramentu

minimálne 4 pl na farbu

Kapacita atramentovej
náplne

Štandardná náplň: 160 ml/330 ml/700 ml
Pribalená štartovacia náplň: 330 ml

Typ atramentu

Pigmentový atrament - čierny, matný čierny, purpurový,
azúrový, žltý, fotografický purpurový, fotografický
azúrový, šedý, fotografický šedý, červený, modrý,
priehľadný atrament na chromatickú optimalizáciu

Kompatibilita s operačnými
systémami

Microsoft Windows 32 Bit: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008,
64 Bit: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2
Apple Macintosh: OSX 10.7.5 ~ 10.11

Jazyky tlačiarne

SG Raster (Swift Graphic Raster), PDF (Ver.1.7),
JPEG (Ver. JFIF 1.02)

Štandardné komunikačné
rozhrania

Port USB A: Priama tlač súborov JPEG/PDF z pamäťového
média USB
Port USB B: Integrované vysokorýchlostné USB 2.0
Ethernet: 10/100/1000 base-T
Bezdrôtová sieť LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/
IEEE802.11b
*Informácie o aktivácii/deaktivácii bezdrôtovej siete LAN
sú uvedené v používateľskej príručke

PAMÄŤ
Štandardná pamäť

3 GB

Pevný disk

320 GB

ČAS TLAČE VÝTLAČKU VO
FORMÁTE A0
Obyčajný papier

Režim tlače
Rýchla tlač
Štandardná tlač

Čas tlače
1:37 min
2:51 min

Papier s povrchovou úpravou

Režim tlače
Štandardná tlač
Vysokokvalitná tlač

Čas tlače
2:51 min
5:36 min

Lesklý fotografický papier

Režim tlače
Štandardná tlač
Vysokokvalitná tlač

Čas tlače
6:21 min
10:05 min

*V istých podmienkach prostredia sa nemusí dosiahnuť
želaný výsledok
Maximálny počet výtlačkov

Štandardná pozícia: 1 hárok
Plochá pozícia: A2 na šírku, menej ako 10 hárkov lesklého
papiera, menej ako 20 hárkov papiera s povrchovou
úpravou (s výnimkou výrazne nevyhladeného papiera)

ROZMERY A HMOTNOSŤ
Fyzické rozmery ŠxHxV (mm)
a hmotnosť (kg)

1 999 x 984 x 1 168 mm (s otvoreným košom)
1 999 x 766 x 1 168 mm (so zatvoreným košom)
167 kg (vrátane súpravy držiaka kotúča a jednotky kotúča,
bez atramentu a tlačových hláv)

Rozmery balenia ŠxHxV (mm)
a hmotnosť (kg)

Tlačiareň (hlavná jednotka na palete): 2 227 x 915 x
1 022 mm
210 kg
Jednotka kotúča: 2 133 x 562 x 461 mm
40 kg

NAPÁJANIE A
PREVÁDZKOVÉ
POŽIADAVKY
Napájací zdroj

AC 100 - 240 V (50 - 60 Hz)

Spotreba energie

V prevádzke: Menej ako 103 W
Režim spánku: Menej ako 3,6 W
Východiskové nastavenie času na prepnutie zariadenia do
režimu spánku: Približne 5 minút
Vypnuté zariadenie: Menej ako 0,3 W

Prevádzkové podmienky

Teplota: 15 ~ 30 °C, vlhkosť: 10 ~ 80 % RH (nekondenzujúca)

Akustický hluk (výkon/tlak)

V prevádzke: 50 dB (A) (lesklý papier, priorita tlače:
Štandardná)
Pohotovostný režim: 35 dB (A) alebo menej
v prevádzke: Menej ako 6,7 belu (lesklý papier, tlač snímky,
priorita tlače: Štandardná) (Meranie pomocou normy
ISO 7779)

Normy

Európa: Značka CE, Rusko: EAC,
Iné krajiny: Certifikácia CB

Environmentálne certifikáty

Medzinárodný program Energy Star (WW), RoHS

ČO JE SÚČASŤOU DODÁVKY
MANIPULÁCIA S MÉDIAMI
Vstup a výstup tlačového
média

Papier na vrchnom kotúči: Jeden kotúč, vkladanie spredu,
výstup spredu
Papier na spodnom kotúči: Jeden kotúč, vkladanie spredu,
výstup spredu
Hárky: Vkladanie spredu, výstup spredu
(manuálne podávanie papiera pomocou uzamykacej páky
médií)

Šírka tlačového média

Kotúčový papier: 203,2 – 1 524 mm
Hárkový papier: 203,2 – 1 524 mm

Hrúbka tlačového média

Kotúč/hárok: 0,07 – 0,8 mm

Minimálna potlačiteľná dĺžka

203,2 mm

Maximálna potlačiteľná dĺžka

Kotúčový papier: 18 m
(dĺžka sa líši v závislosti od operačného systému
a aplikácie)
Hárkový papier: 1,6 m

Maximálny priemer kotúča s
tlačovým médiom

170 mm

Veľkosť jadra média

Vnútorný priemer jadra kotúča: 5,08 cm/7,62 cm (2”/3”)

Odporúčaný rozmer okrajov

Kotúčový papier: Vrchný: 20 mm, spodný: 3 mm,
bočný: 3 mm
Hárkový papier: Vrchný: 20 mm, spodný: 20 mm,
bočný: 3 mm

Čo je súčasťou balenia?

Tlačiareň, jednotka kotúča, 1 x tlačová hlava, 1 x
náplň na výkon údržby, 7,62 cm/3” adaptér pre
jadro kotúča, napájací kábel EÚ a UK, 1 x súprava
štartovacích náplní, sprievodca nastavením, leták o
bezpečnostných a environmentálnych normách, CD-ROM
s používateľským softvérom (OSX/Windows), CD-ROM
so softvérom PosterArtist Lite, leták o bezpečnostných
a environmentálnych normách EÚ, leták o Eurázijskej
ekonomickej únii, leták s dôležitými informáciami,
sprievodca rýchlym nastavením a hárok na nastavenie
tlačových hláv

Softvér, ktorý je súčasťou
balenia

Ovládač tlačiarne imagePROGRAF PRO, tlačový doplnok
pre Office, Quick Utility Toolbox a PosterArtist Lite
Ostatný softvér je k dispozícii na webovej stránke.

VOLITEĽNÉ DOPLNKY
Voliteľné položky

5,08 cm/7,62 cm (2”/3”) držiak kotúča: RH2-45

SPOTREBNÝ MATERIÁL
Položky vymeniteľné
používateľom

Atramentová náplň: PFl-1100 (160 ml), PFl-1300 (330 ml),
PFl-1700 (700 ml)
Tlačová hlava: PF-10
Rezacia čepeľ: CT-07
Kazeta na údržbu: MC-30

Niektoré obrázky sú simulované na dosiahnutie kvalitnejšej reprodukcie. Všetky údaje
vychádzajú zo štandardných metód testovania spoločnosti Canon. Tento leták a technické
údaje o produkte boli vytvorené pred dňom uvedenia produktu na trh. Konečné technické
parametre sa môžu zmeniť bez upozornenia. ™ a ®: Všetky názvy spoločností a/alebo
produktov sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky príslušných
výrobcov na ich trhoch alebo v ich krajinách.
Na dosiahnutie najlepších výsledkov spoločnosť Canon odporúča používať médiá Canon.
Prezrite si zoznam kompatibilných médií (papiera), na ktorom sú uvedené odporúčané
druhy papiera/médií.
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