VELMI PØESNÁ
MULTIFUNKÈNÍ 36"
VELKOFORMÁTOVÁ
TISKÁRNA S 15,6"
DOTYKOVÝM
DISPLEJEM
A POKROÈILÝMI
FUNKCEMI NABÍZEJÍCÍ
VYNIKAJÍCÍ KVALITU

Multifunkèní tiskárny imagePROGRAF
TM-300 MFP T36 a TM-305 MFP T36
vyuívají technologii skenování
SingleSensor a inkousty Lucia TD
a nabízejí pøesné skenování, výrazný
tisk textu a ostré linie. Kromì toho
reim nepøetritého skenování
zachovává optimální efektivitu výstupù.

• Zvyšte svou produktivitu tiskem a 144 listù za hodinu

MODELOVÁ ØADA

1,07palcovou tiskovou hlavou s 6 kanály

• Technologie SingleSensor zaruèuje vysokou kvalitu
skenování a omezení stínování s vyuitím osvìtlení
Dual LED

• Software Direct Print & Share, PosterArtist Lite
a Free Layout Plus zajišuje rozsáhlejší pouitelnost

• Dotykový displej s úhlopøíèkou 15,6" zaruèuje pohodlné
zobrazení náhledù skenù a jejich úpravy

TM-300 MFP L36ei

• Uívejte si tisk s hluèností sníenou a o 60 % díky
izolaci ventilátorù, hladšímu øezání a omezení vibrací

• Tiskárna nabízí plnou ovladatelnost zepøedu, vodítka
médií zjednodušují zavádìní médií z role

• Ideální pro venkovní i vnitøní aplikace, vèetnì unikátního
portfolia médií Water Resistant Media

TM-305

• Tichá a kompaktní, lehké a robustní provedení vhodné
pro kanceláøská prostøedí

• Vytváøejte a reprodukujete špièkové výkresy CAD
a postery s vyuitím inkoustù LUCIA TD, které pøispívají
k tisku ostrých linií a ivých barev

• Posílené funkce zabezpeèení s vyuitím zabezpeèených
komunikací, správy, ukládání a rozhraní

TM-205

TECHNICKÉ
ÚDAJE
TECHNOLOGIE SKENERU

TM-300 MFP T36

Technologie skenování

TM-305 MFP T36

Optické rozlišení (dpi)

Kanceláøský papír (role A0)

Rovná

Šíøka skenování

914 mm (36")

Minimální šíøka skenování

8 m (JPEG/PDF), 15,2 m (TIFF)
15 kg

Rozmìry (š x h × v)

1109 × 324 × 153mm
1109 × 367 × 161 mm s vodítky pro vysouvání dokumentu

Osvìdèení o shodì

Evropa: oznaèení CE, Rusko: EAC, Ostatní zemì: certifikát CB

Pøední/zadní výstup

Zadní (pøední s vyuitím vodítek pro vysouvání dokumentu)

Zpracování dokumentu –
lícem nahoru/dolù
Max. tlouška dokumentu

Lícem nahoru

Rychlost skenování, stupnì
šedé (8 bitù) a èernobíle,
rozlišení 200 dpi
Skenování do PC: Rychlost
skenování, barevnì (24 bitù),
rozlišení 200 dpi

13 palcù/s (2)

Kopírování: Rychlost
skenování, barevnì (24 bitù),
rozlišení 200 dpi

6 palcù/s (2)

Rozhraní USB
Ovládání skeneru

Monitor s plochou
obrazovkou LCD – vèetnì PC

Monitor s plochou
obrazovkou LCD – bez PC

Šíøka média
Tlouška médií

3.0 (zpìtnì kompatibilní s USB 2)
Stop, Posuv vpøed/vzad, indikátor LED

Canon Bubblejet on Demand, 6 zabudovaných barev
(6 èipù na tiskovou hlavu × 1 tisková hlava)

Standardní rozhraní

Pevný disk

Manuálnì pøepínatelná uivatelem

Šíøka bezokrajového tisku
(pouze z role)

515 mm (JIS B2), 728 mm (BIS B1), 594 mm (ISO A1),
841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"
[Printable] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3),
329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 8", 12", 16", 20", 30",
300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm

Co je souèástí dodávky?

Stojan SD-32 / Koš – Standardní poloha: 1 list
Stojan SD-32 / Koš – Poloha rovnì: 20 listù formátu A1,
A2 na šíøku (4)

Tiskárna, stojan pro tiskárnu: SD-32, 1 × tisková hlava,
nástavec pro 3palcovou dutinku, síová šòùra, síová šòùra
pro UK (240 V, 3 kolíky), 1 sada úvodních zásobníkù inkoustu,
Návod k sestavení, popis bezpeèného/standardního prostøedí
User software CD-ROM (Win)
CD-ROM s PosterArtist Lite, Informaèní list EU o biocidech,
Informaèní list Eurasijské ekonomické unie,
Pøehled dùleitých informací
Ovladaè tiskárny imagePROGRAF TM-Series,
modul Print Plug-In pro Office, Quick Utility Toolbox
a PosterArtist Lite
Další software je k dispozici ke staení na webu.

DOPLÒKY
Doplòkové vybavení

Drák role 2" / 3": RH2-35
Pøihrádka na klávesnici

SPOTØEBNÍ MATERIÁL
Výmìnné díly
(provádí uivatel)

Zásobníky inkoustu: PFI-120 (130 ml), PFI-320 (300 ml)
Tisková hlava: PF-06
Øezací bøit: CT-08
Èisticí kazeta: MC-31

1200 dpi (2 øady)
Minimálnì 5 pl na kadou barvu
Prodejní balení: 130 ml / 300 ml
Dodávané úvodní balení: 130 ml (matný èerný (MBK)) /
90 ml (èerný (K), azurový (C), purpurový (M), lutý (Y))

Poznámky a doporuèení
1

Pigmentové inkousty (èerný, matný èerný, azurový,
purpurový, lutý)
Microsoft Windows 32 Bit: Windows 7, 8.1, 10,
64 Bit: Windows 7, 8.1, 10, Server 2008R2,
Server 2012/2012R2, Server 2016
Apple Macintosh: OS X 10.10.5 a OS X 10.11, macOS 10.13
SG Raster (Swift Graphic
Raster), HP-GL/2, HP RTL,
JPEG (Ver. JFIF 1.02)

2

SG Raster (Swift Graphic
Raster), HP-GL/2, HP RTL,
PDF (Ver. 1.7),
JPEG (Ver. JFIF 1.02)

Port USB A: USB Memory Direct Print
Ethernet: IEEE 802.3 10baseT / IEEE 802.3u 100baseTX /
IEEE 802.3ab 1000baseT / IEEE 802.3x Full Duplex
Bezdrátová LAN: IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b

3
4

PAMÌ
Standardní pamì

Papír v roli: Nahoøe: 3 mm, Dole: 3 mm, Boèní: 3 mm
Papír v roli (bezokrajový tisk): Nahoøe: 0 mm, Dole: 0 mm,
Boèní: 0 mm
Jednotlivé archy pouze pro Apple AirPrint: Nahoøe: 3 mm,
Dole: 12,7 mm, Boèní: 3 mm
Jednotlivé archy pro ostatní aplikace: Nahoøe: 3 mm,
Dole: 20 mm, Boèní: 3 mm

CO JE DODÁVÁNO

2400 × 1200 dpi

Rozteè trysek

150 mm

Kapacita podávání médií

Dodávaný software

±0,1 % nebo lepší
Je nutné seøízení uivatelem. Prostøedí pøi tisku a pouitá
média musejí odpovídat prostøedí a médiím pouitým pro
seøizování.
Papír poadovaný pro CAD: kanceláøský papír, pauzovací
papír pro CAD, koutovaný papír, pouze prùsvitná matná
fólie pro CAD

Øídicí jazyky tiskárny

Papír v roli: Nahoøe: 20 mm, Dole: 3 mm, Boèní: 3 mm
Jednotlivé archy: Nahoøe: 20 mm, Dole: 20 mm, Boèní: 3 mm

5 barev, 914 mm (36")

Linearita

Kompatibilní OS

Doporuèovaná velikost
okrajù

Typ monitoru LCD: Plochý dotykový 15,6"

15360 (MBK 5120 trysek, ostatní barvy 2560 trysek kadá)

Typ inkoustu

Vnitøní prùmìr dutinky role: 2" / 3"

Maximální poèet
vysouvaných výtiskù

Typ monitoru LCD: AIO (vše v jednom): displej TFT 15,6",
vícenásobný dotykový s PC (dodávaný): Systém: Windows 10
Enterprise LTSB, procesor: Intel Celeron G3900 2,3 GHz,
RAM: 4 GB DDR4, pevný disk: SATA 500 GB, 3 × USB 3
a 1 × USB 2 a 1 × GbE (vzadu), 1 × USB 3 (vpøedu) (3)

Poèet trysek

Kapacita zásobníkù inkoustu

Papír v roli: 18 m (závisí na OS a aplikaci)
Jednotlivé archy: 1,6 m

Maximální prùmìr role
s médiem
Prùmìr dutinky

SmartWorks MFP V5

Rozlišení tisku

Objem kapek inkoustu

Maximální délka tisku

Windows 8/10 (64 bitù)

Typ tiskového mechanizmu

Papír v roli: 203,2–917 mm
Jednotlivé archy: 203,2–917 mm
Papír v roli / Jednotlivé archy: 0,07–0,8 mm
Papír v roli: 203,2 mm
Jednotlivé archy: 279,4 mm

ádné / Èerná Canon

Skener T36
Sestava stojanu pro skener
a drák zaøízení „vše v jednom“ (AIO)
2 boèní vodítka papíru
3 vodítka pro vysouvání dokumentu
Kalibraèní list
Pamìové zaøízení USB se softwarem SmartWorks
a dokumentací v PDF
Návod k obsluze a Struèný návod k obsluze skeneru T36
Kabel USB 3 (2 metry)
Napájecí zdroj
PC typu AIO s displejem 15,6" nebo dotyková obrazovka
Regionálnì – síové šòùry (délka 2 metry)

Papír v roli: Jedna role, podávání shora, pøední výstup
Jednotlivé archy: Podávání shora, pøední výstup
(manuální zavádìní s vyuitím aretaèní páky médií)

Minimální délka tisku

Okraje tisknutelné plochy

TECHNOLOGIE TISKÁRNY
Technologie tisku

1:41 (reim tisku Fast)
2:36 (reim tisku Standard)

Vstup a výstup médií

3 palce/s (2)

Dodávaný software
Operaèní systém pro
software
Co je souèástí dodávky?

0:44 (reim tisku Fast)
1:18 (reim tisku Standard)

Silný koutovaný papír
(role A0)

MANIPULACE S MÉDII

2,0 mm (1)

Znaèení / Barva

0:40 (reim tisku Fast Economy)
0:46 (reim tisku Fast)
1:14 (reim tisku Standard)

Kanceláøský papír (role A0)

965 mm (38")

Hmotnost skeneru

TM-305 MFP T36

Postery:

15 cm (6")

Šíøka dokumentu

TM-300 MFP T36

Výkresy CAD

1200

Dráha papíru

Max. délka skenování

RYCHLOST TISKU

SingleSensor

5

2 GB

128 GB
s 2 GB fyzické pamìti

není k dispozici

500 GB

Dokumenty s tlouškou do 2 mm musejí být ohebné a musí být odstranìna vodítka pro
vysouvání papíru. Nìkterá média by mìla být skenována sníenou rychlostí, aby se dosáhlo
optimální kvality obrazu. Spoleènost Colortrac nemùe zaruèit skenování všech médií.
Spoleènost Colortrac doporuèuje, aby pøi skenování rozmìrných dokumentù byl skener
umístìn na rovném povrchu a aby operátor dokument podepíral pøi zavádìní do skeneru
a pøi vysouvání z nìj.
Rychlost skenování je proporcionální v celém rozsahu rozlišení podporovaných skenerem.
Skuteèné doby skenování a uvádìné maximální rychlosti závisejí na výkonnosti øídicího
systému a nelze je zaruèit pro všechna média. Snímání obrazu s reálným rozlišením
200 × 200 dpi. Konkurenèní výrobci uvádìjí rychlosti skenování s vyuitím reimù „Turbo“,
„Normal“ nebo „High Speed“, které zhoršují kvalitu obrazu, a pøitom naznaèují, e se
rozlišení skenování zdvojnásobilo. Uvedené reimy pouívají softwarovou interpolaci pro
vytváøení „virtuálních obrazových bodù“ ze skenù s niším rozlišením, zvyšují tím poèet
pixelù ve smìru skenování (nebo smìru osy X) ve snaze simulovat vyšší rozlišení obrazu.
Skenery Colortrac jsou konstruovány tak, aby skenovaly rychle a pøi optimálním rozlišení,
které je potøeba pro zachycení detailù originálního obrazu bez sníení kvality.
Obrate se na místního dodavatele, nìkteré monitory LCD nemusejí být ve vaší zemi dostupné.
S výjimkou podmínek vedoucích k výraznému zvlnìní.
Skener vyrábí spoleènost Global Scanning se sídlem ve Spojeném království

PROHLÁŠENÍ
Nìkteré obrazy jsou simulované kvùli èistotì reprodukce. Veškerá data vycházejí ze standardních
testovacích metod spoleènosti Canon. Tento prospekt a technické údaje produktu byly vytvoøeny
pøed datem uvedení produktu na trh. Zmìna koneèných technických údajù vyhrazena.
Symboly ™ a ®: všechny názvy spoleèností nebo produktù jsou obchodními znaèkami nebo
registrovanými ochrannými známkami pøíslušných vlastníkù na jejich trzích nebo v jejich zemích.
Spoleènost Canon doporuèuje pouívat média Canon Media, která zaruèují dosaení
nejlepších výsledkù. Ovìøte si v seznamu kompatibilních médií (papíru), které druhy
papíru/médií jsou doporuèovány.
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