•
Patikimas ir nuoseklus
fotografijos, vaizduojamojo
meno darbų ir bandomųjų
nuotraukų spausdinimas.
Kai reikia užtikrinti geriausią
fotografinę spausdinimo kokybę,
su „imagePROGRAF PRO-2000“
galima itin greitai ir patikimai paruošti
iki 24 colių dydžio spaudinius.

*2-o ritinio įtaisas ir spausdintuvo
stovas yra pasirenkami papildomai

• Naudojant LUCIA PRO 12 rašalą, spalvos yra sodresnės,
o juoda spalva gilesnė, todėl gaunami spaudiniai labiau
atitinka jūsų vaizdus.
• Nauja 1,28 colio spausdinimo galvutė užtikrina spartesnį
spausdinimą išsaugant aukštą spaudos kokybę.
• Papildomai užsakomas dviejų ritinių įtaisas palaiko
nuolatinį popieriaus tiekimą arba automatinį
išspausdintų darbų paėmimą.
• Patrauklus juodos spalvos aparatinės įrangos korpuso
dizainas su akcentuota raudona linija, rodančią ryšį su
„Canon EOS“ skaitmeninėmis kameromis.
• Ergonomiška lygaus spaudiniams tikrinti skirto
viršutinio paviršiaus ir 3,5 colio spalvinio skystųjų
kristalų liečiamo ekrano valdymo skydelio konstrukcija.

• Greitas ir paprastas tiesioginis PDF ir JPEG formato
failų spausdinimas iš USB atmintinės.
• Wi-Fi funkcija, užtikrinanti lengvą prijungimą prie
belaidžių tinklų ir greitą sąranką.
• Užtikrintas spalvos nuoseklumas visuose darbuose ir
skirtingose gamybos vietose.
• Didelės talpos neišjungiant keičiamos („hot swap“)
rašalo talpos, užtikrinančios nepertraukiamą
spausdinimą.
• Naudojant „Print Studio Pro“ papildinį lengva
spausdinti iš profesionalios redagavimo programinės
įrangos, pvz., „Adobe Lightroom®“, „Adobe
Photoshop®“ ir „Canon’s Digital Photo Professional“.

•
Techninės specifikacijos

TECHNOLOGiJA
Spausdintuvo tipas
Spausdinimo
technologija
Purkštukų skaičius
Spausdinimo raiška
Purkštuko žingsnis
Linijos tikslumas

Rašalo lašo dydis
Rašalo tūris
Rašalo tipas

Suderinamumas su OS

Spausdintuvo kalbos
Standartinės sąsajos

ATMINTIS
Standartinė atmintis
Standusis diskas
A1 FORMATO LAPO
SPAUSDINIMO LAIKAS
Paprastas popierius
Padengtas popierius
Blizgus fotopopierius

SPAUSDINIMO
MEDŽIAGOS
NAUDOJIMAS
Spausdinimo medžiagos
tiekimas ir spausdinimas

Spausdinimo medžiagos
plotis
Spausdinimo medžiagos
storis
Minimalus spausdinimo
ilgis
Maksimalus spausdinimo
ilgis
Maksimalus spausdinimo
medžiagos ritinio
skersmuo
Spausdinimo medžiagos
šerdies dydis
Rekomenduojama
paraščių sritis

12 spalvų 24 col. / 610 mm
„Canon Bubblejet on Demand“, 12 spalvų, integruota
(vienai spausdinimo galvutei 12 lustai x 1 spausdinimo
galvutė)
18,432 purkštukai (1536 purkštukai x 12 spalvų)
2 400 tašk./col. x 1 200 tašk.
600 t./c. x 2 su purkštukų aptikimu ir kompensacine
sistema
±0,1 % arba mažiau
Reikalingas naudotojo atliekamas reguliavimas.
Spausdinimo aplinka ir spausdinimo medžiaga turi
sutapti su nustatymais.
Reikalingas CAD popierius: Tik paprastas popierius,
CAD kalkė, padengtas popierius, CAD permatoma
matinė plėvelė
Mažiausiai 4 pl spalvai
Komercinis rašalas: 160ml/330ml/700ml
Pridedamas rašalas: 160 ml
Pigmentiniai rašalai: juodas, matinis juodas, žalsvai
mėlynas, rausvas, geltonas, fotografinis žalsvai
mėlynas, fotografinis rausvas, pilkas, fotografinis
pilkas, raudonas, mėlynas, chromatiškumo
optimizatorius
„Microsoft Windows“ (32 bitų): „Vista“, 7, 8, 8.1, 10,
„Server 2008“,
64 bitų: „Vista“, 7, 8, 8.1, 10, „Server 2008/R2“,
„Server 2012/R2“
„Apple Macintosh“: OSX 10.7.5 ~ 10.11
SG Raster (Swift Graphic Raster), PDF (ver.1.7),
JPEG (ver. JFIF 1.02)
USB A prievadas: USB Memory Direct Print, skirtas
JPEG/PDF failams
USB B prievadas: Integruotas itin greitas USB 2.0
Eternetas: 10/100/1000 base-T
Belaidis LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
3 GB
320 GB

Spausdinimo režimas
Greitas
Standartinis
Spausdinimo režimas
Standartinis
Aukštos kokybės
Spausdinimo režimas
Standartinis
Aukštos kokybės

Spausdinimo laikas
0:58 min.
1:37 min
Spausdinimo laikas
1:37 min
3:12 min
Spausdinimo laikas
3:34 min
5:38 min
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Maksimalus spaudinių
skaičius

MATMENYS IR SVORIS
Prietaiso matmenys
PxIxA (mm) ir svoris (kg)
Pakuotės matmenys
PxIxA (mm) ir svoris (kg)

MAITINIMO IR VEIKIMO
REIKALAVIMAI
Maitinimas
Energijos sąnaudos
Miego režimu

Akustinis triukšmas
(galingumas / slėgis)

Reglamentai
Aplinkosaugos
sertifikatai

Ritininis popierius: Vienas ritinys, įdėjimas iš priekio,
spausdinimo iš priekio
Papildomai pasirenkamas ritininis popierius: Vienas
ritinys, įdėjimas iš priekio, spausdinimo iš priekio
Nupjautas lakštas: Įdėjimas iš priekio, spausdinimo
iš priekio (rankinis tiekimas naudojant spausdinimo
medžiagos fiksavimo svirtį)
Ritininis popierius: 203,2 ~ 610 mm
Nupjautas lakštas: 203,2 ~ 610 mm
Ritinys/pjūvis: 0,07 ~ 0,8 mm
203,2 mm

KOMPLEKTO TURINYS
Pakuotės turinys

Komplekte programinė
įranga

Ritininis popierius: 18 m (skiriasi priklausomai nuo OS
ir programos)
Nupjautas lakštas: 1,6 m (su stand.)
170 mm

PASIRENKAMI PRIEDAI
Pasirinktiniai elementai

Ritinio šerdies vidinis skersmuo: 2 col./3 col.

EKSPLOATACINĖS
MEDŽIAGOS
Kliento keičiamos dalys

Ritininis popierius: Viršus: 20 mm, apačia: 3 mm,
šonas: 3 mm
Nupjautas lakštas: Viršus: 20 mm, apačia: 20 mm,
šonas: 3 mm

Geriausiam rezultatui gauti „Canon“ rekomenduoja naudoti „Canon“ spausdinimo
medžiagą. Patikrinkite spausdinimo medžiagos (popieriaus) suderinamumo sąrašą,
kad sužinotumėte, kuris popierius / spausdinimo medžiaga yra rekomenduojami.

Canon Europe
canon-europe.com

Spausdinimo medžiagos
tiekimo talpumas
Spausdinimo medžiagos
ritinio paėmimo
įrenginys
Spausdinimo be kraštų
plotis (tik ritinys)

Darbinė aplinka

Kad kopija būtų aiški, kai kurie vaizdai buvo imituoti. Visi duomenys pagrįsti
standartiniais „Canon“ testavimo būdais. Šis lapelis ir gaminio specifikacijos buvo
parengti prieš gaminio pristatymo datą. Galutinės specifikacijos gali būti keičiamos
be įspėjimo. ™ ir ®: visi bendrovių ir (arba) gaminių pavadinimai yra atitinkamų
gamintojų prekių ženklai ir registruotieji prekių ženklai jų rinkose ir (arba) šalyse.

Canon Inc.
canon.com

Spausdinama paraščių
sritis

Canon Oy
Huopalahdentie 24
P.O. Box 1
FI-00351 Helsinki
Finland
Tel. +358 10 544 20
Faks. +358 10 544 30
canon.lt

Ritininis popierius: Viršus: 3 mm, apačia: 3 mm,
šonas: 3 mm
Ritininis popierius (be kraštų): Viršus: 0 mm,
apačia: 0 mm, šonas: 0 mm
Nupjautas lakštas: Viršus: 3 mm, apačia: 20 mm,
šonas: 3 mm
Ritininis popierius: Vienas ritinys. Pridėjus antrą
pasirenkamą įtaisą, galimas automatinis perjungimas
Pasirenkamas – dviejų krypčių ritinio paėmimo
įrenginys, leidžiantis surišti spausdinimo paviršių ritinio
viduje ir išorėje
515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10”, 14”, 17”, 24”,
257 mm (JIS B4)*, 297 mm (ISO A3)*, 329 mm
(ISO A3+)*, 420 mm (ISO A2)*, 8”*, 16”*, 300 mm*
*Tam tikromis aplinkos sąlygomis pageidaujamo rezultato gali
nepavykti pasiekti

Standartinė padėtis: 1 lapas
Plokščia padėtis: A2 gulsčias, blizgus popierius,
mažiau nei 10 lapų, padengtas popierius mažiau nei
20 lapų (išskyrus atvejus, kai lapas smarkai užraitytas)
1110 mm x 984 mm x 1168 mm (krepšys atidarytas)
1110 mm x 766 mm x 1168 mm (krepšys uždarytas)
Svoris:maždaug 101 kg (įskaitant ritinio laikiklio rinkinį
ir ritinį, be rašalo ir spausdinimo galvučių)
Spausdintuvas (pagrindinis įrenginys su padėklu):
1324 mm x 902 mm x 1045 mm Svoris (maždaug):
129 kg
Stovas / krepšys: 1111 mm x 797 mm x 223 mm
Svoris (maždaug): 23 kg
Ritinys: 1244 mm x 562 mm x 461 mm Svoris: 23 kg

Kint. sr. 100-240V (50-60Hz)
Veikimas: 112 W ar mažiau
3,6 W arba mažiau
Laikmačio, skirto persijungimui į miego režimą,
numatytasis nustatymas: Apytiksl. 5 minutės
Išjungtas: 0,5 W ar mažiau
Temperatūra: 15~30°C, drėgnis: santykinis drėgnis
10~80% (be kondensacijos)
Veikimas: 48 dB (A)
(blizgus popierius, spausdinimo prioritetas:
standartinis)
Budėjimo režimas: 35 dB arba mažiau
Veikimas: 6,4 balo arba mažiau
(blizgus popierius, vaizdas, spausdinimo prioritetas:
standartinis) (nustatyta pagal ISO7779 standartą)
Europa: CE žymėjimas, Vokietija: TUV žymėjimas,
Rusija: EAC,
Kitos šalys: CB sertifikatas
Tarptautinė „Energy Star“ programa (WW), RoHS

Spausdintuvas, spausdinimo galvutė 1 vnt.,
techninės priežiūros kasetė 1 vnt., 3 col. popieriaus
šerdies priedas, ES ir JK maitinimo laidas, 1 rinkinys
pridedamo rašalo talpyklų, sąrankos vadovas, saugos /
standartinis aplinkosaugos lankstinukas, CD (OSX /
„Windows“) programinė įranga, „PosterArtist Lite“
CD, EU biocido lapas, Eurazijos ekonominės sąjungos
lapas, svarbios informacijos lapas, greito nustatymo
vadovas ir spausdinimo galvutė lygiavimo lapas
imagePROGRAF PRO spausdintuvo tvarkyklė,
„Office“ skirtas spausdinimo papildinys, „Quick Utility
Toolbox“ ir „PosterArtist Lite“
Kitą programinę įrangą galite atsisiųsti iš interneto.
Spausdintuvo stovas: SD-21
Ritinys: RU-21
2/3 col. ritinio laikiklis: RH2-27

Rašalo talpykla: PFI-1100 (160ml),
PFI-1300 (330 ml),
PFI-1700 (700 ml)
Spausdinimo galvutė: PF-10
Pjaustytuvo ašmenys: CT-07
Techninės priežiūros kasetė: MC-30

