SKRIV UT GRAFIKK
OG PLAKATER
PÅ OPPTIL
44 TOMMER I
OVERLEGEN
KVALITET

•

Kantløse utskrifter
Skriv ut kantløse utskrifter i mange
ulike størrelser fra én rullstørrelse med
justeringsnøyaktighet med høy margin

•

Stabil sikkerhet
Fjernstyr nettverkssikkerheten for
skrivere, og kontroller brukertillatelser
med sikkerhetstilgangsnivåer

•

Reduser blekkostnader
Gjenværende beregning av medier
reduserer papir- og blekkavfall ved å
overvåke mengden medier som er igjen.

•

Høy produktivitet
Spar tid med automatiske
brukerarbeidsflyter som innmating av
medier og medietyperegistrering

•

Programvareintegrering
Reduser avfall ved å se gjennom og
redigere bilder på skjermen med
Professional Print-programvaren

Enhet med storformat
på 44 tommer med høy
utskriftskvalitet som er
rettet mot leverandører
av utskriftstjenester.

PRODUKTSERIE
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TEKNISKE
SPESIFIKASJONER
TEKNOLOGI
Skrivertype

8 farger – 44 tommer / 1118 mm

Utskriftsteknologi

Canon Bubble Jet on demand 8 farger, integrert type
(12 brikker pr. skrivehode x 1 skrivehode)

Utskriftsoppløsning

2400 x 1200 dpi

Antall dyser

18 432 dyser (1536 dyser x 4 farger, 3072 dyser x 4 farger)

Linjenøyaktighet

±0,1 % eller mindre
Brukerjusteringer er nødvendig. Utskriftsmaterialet som
brukes, må samsvare med utskriftsmaterialet som brukes
til justeringene.
CAD-papir som kreves: bare vanlig papir, CAD-kalkérark,
belagt papir, gjennomskinnelig matt film for CAD

Medieopptaksenhet for rull

Dobbeltrettet opptaksenhet for rull tillater at
utskriftsoverflaten ligger på innsiden eller utsiden av rullen

Bredde for kant til kantutskrifter (kun rull)

515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 1030 mm (JIS B0),
594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10 tommer, 14 tommer,
17 tommer, 24 tommer, 36 tommer, 42 tommer, 44 tommer,
257 mm (JIS B4)*, 297 mm (ISO A3)*, 329 mm (ISO A3+)*,
420 mm (ISO A2)*, 6 tommer, 8 tommer*, 12 tommer,
16 tommer*, 20 tommer, 22 tommer, 30 tommer*,
300 mm*, 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm og
egendefinert rullbredde (152,4~1118 mm)
*Visse omgivelser kan ha uønsket effekt på resultatet

Maksimalt antall leverte
utskrifter

Standardposisjon: 1 ark
Flat posisjon: A2 landskap, blankt papir færre enn 10 ark,
bestrøket papir færre enn 20 ark
(utelukker svært bøyd tilstand)

Dyseavstand

600 dpi x 2 med system for registrering av og
kompensasjon for dyser som ikke fungerer

Blekkdråpestørrelse

minst 4 pl pr. farge

MÅL OG VEKT

Blekkapasitet

Blekk i handel: 160/330/700 ml
Inkludert startblekk: 330 ml

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

Blekktype

Pigmentblekk – svart, matt svart, cyan, magenta, gul,
fotocyan, fotomagenta, grå

1593 x 984 x 1168 mm (åpent brett)
1593 x 766 x 1168 mm (lukket brett)
143 kg (inkludert rullholdersett og rullenhet, uten blekk
og skrivehoder)

OS-kompatibilitet

Microsoft Windows 32-biters: Vista, 7, 8, 8.1, 10
Server 2008 64-biters: Vista, 7, 8, 8.1, 10,
Server 2008/R2, Server 2012/R2, Windows Server 2019
Apple Macintosh: OS X 10.11.6, macOS 10.12~macOS 10.15

Pakkemål
B x D x H (mm) og vekt (kg)

Skriver (hovedenhet med pall): 1820 x 915 x 1042 mm
176 kg
Rullenhet: 1727 x 562 x 461 mm
33 kg

Skriverspråk

SG-raster (hurtig rastergrafikk), PDF (ver. 1.7),
JPEG (ver. JFIF 1.02)

Standardgrensesnitt

USB A-port: Utskrift av JPEG-/PDF-filer direkte fra
USB-minne
USB B-port: Innebygget høyhastighets USB 2.0
Ethernet: 10/100/1000 base-T
Trådløs LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

KRAV TIL STRØMFORSYNING
OG BRUKSMILJØ
Strømforsyning

AC 100–240 V (50–60 Hz)

Strømforbruk

Driftsmodus: 116 W eller mindre
Dvalemodus: 2,0 W eller mindre
Standardinnstilling for tiden det tar før dvalemodus starter:
ca. 5 minutter
Strøm av: 0,3 W eller mindre

Driftsmiljø

Temperatur: 15~30 °C. Luftfuktighet: 10~80 % relativ
fuktighet (ingen kondens)

Akustisk lyd
(Strøm/trykk)

Drift: ca. 49 dB (A)
(blankt papir, skriverprioritet: standard)
Ventemodus: 35 dB (A) eller mindre
Drift: ca. 6,6 bel eller mindre (blankt papir, bilde,
skriverprioritet: standard) (målt etter standarden ISO 7779)

Forskrifter

Europa: CE-merke, Russland: EAC

Sertifikater

TUV, CB

*Se i brukerhåndboken hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du
aktiverer/deaktiverer det trådløse nettverket

MINNE
Standard minne

3 GB

Harddisk

500 GB (kryptert harddisk)

UTSKRIFTSTID FOR A0FORMAT
Mediealternativer

Utskriftsmodus: Utskriftstid

Vanlig papir

Utskriftsmodus
Rask
Standard

Utskriftstid
01.21 min
02.24 min

Bestrøket papir

Utskriftsmodus
Standard
Høy kvalitet

Utskriftstid
02.24 min
05.34 min

Glossy Photo Paper

Utskriftsmodus
Standard
Høy kvalitet

Utskriftstid
04:44 min
05.34 min

INNHOLD
Innholdet i esken

Skriver, 1 skrivehode, 3 tommer hylsterkartong, strømkabel,
1 sett med blekkpatroner, oppsettsveiledning, brosjyre for
sikkerhet/standardmiljø, CD-ROM med brukerprogramvare
(Win), PosterArtist Lite CD-ROM, EU datablad for biocider,
eurasisk økonomisk unionsblad, datablad med viktig
informasjon

Medfølgende programvare

imagePROGRAF PRO-skriverdriver og PosterArtist Lite
Annen programvare er tilgjengelig for nedlasting fra nettet.

MEDIEHÅNDTERING
Mediemating og utmating

Øvre rullpapir: én rull, frontinnmating, frontutmating
Lavere rullpapir: én rull, frontinnmating, frontutmating
Enkle ark: frontinnmating, frontutmating (manuell mating
med medielåsespak)

Mediebredde

Rullpapir: 152,4-1118 mm
Enkle ark: 152,4–1118 mm

Medietykkelse

Rull / enkle ark: 0,07–0,8 mm

Minste papirlengde for utskrift

203,2 mm

Største papirlengde for utskrift

Rullpapir: 18 m (varierer i henhold til operativsystemet
og programmet)
Enkle ark: 2133,6 mm

Maksimal diameter på rullpapir

170 mm

Kjernestørrelse på media

Innvendig diameter på rullkjerne: 2/3"

Marger for anbefalt område

Rullpapir: topp: 20 mm, bunn: 3 mm, side: 3 mm
Enkle ark: topp: 20 mm, bunn: 20 mm, side: 3 mm

Marger for utskriftsområde

Rullpapir: topp: 3 mm, bunn: 3 mm, side: 3 mm
Rullpapir (kantløs): topp: 0 mm, bunn: 0 mm, side: 0 mm
Enkle ark: topp: 3 mm, bunn: 20 mm, side: 3 mm

Mediematingskapasitet

Rullpapir: to ruller. Automatisk bytte er mulig.
Enkle ark: 1 ark

ALTERNATIVER
Tilleggsutstyr

2/3-tommers rullholder: RH2-46
Rullenhet: RU-43

FORBRUKSARTIKLER
Elementer som kan byttes ut
av brukeren

Blekkassett: PFI-1100 (160 ml), PFI-1300 (330 ml), PFI-1700
(700 ml)
Skrivehode: PF-10
Kuttekniv: CT-07
Vedlikeholdskassett: MC-30

Ansvarsfraskrivelse
Enkelte bilder simuleres for skarphet ved reproduksjon. Alle data er basert på Canons
standardmetoder for testing. Dette heftet og produktspesifikasjonene ble utviklet før produktet
ble lansert. De endelige spesifikasjonene kan endres uten varsel.™ og ®: Alle firmanavn og/eller
produktnavn er varemerker og/eller registrerte varemerker for de respektive produsentene i
tilknyttede markeder og/eller land.
Canon anbefaler bruk av Canon-medier for å få best mulig resultat. Se kompatibilitetslisten for
å se hvilke typer papir og utskriftsmateriale som anbefales.
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