
IMPRIMAREA 
FOTOGRAFICĂ 
ȘI ARTISTICĂ ÎN 
FORMAT MARE 
NU A FOST 
NICIODATĂ MAI 
IMPRESIONANTĂ.

Imprimantă de format mare de 
60 inch fără concurență - cu calitate 
a imprimării fără egal, viteze de 
imprimare productive și fiabilitate 
supremă. 

• Calitate de vârf a imprimării pentru un model de 
60 inch, cu sistem de cerneală color LUCIA PRO 12

• Viteze de imprimare productive realizate de capul 
de imprimare cu lățime de 1,28 inch 

• Flux de lucru eficient obținut prin unitatea cu rolă 
duală, care oferă alimentare continuă și preluare 
automată a hârtiei

• Corp atractiv și compact pentru economie de 
spațiu

• Operare de către utilizator simplificată datorită 
ecranului tactil color de 3,5 inch

• Coșul cu poziții multiple, recent creat, permite 
numeroase opțiuni de configurare

• Imprimare rapidă și ușoară a formatelor de fișiere 
PDF și JPEG direct de pe stickul de memorie USB 

• Conectivitate Wi-Fi rapidă și ușoară 

• Întreținere minimizată și întreruperi de producție 
reduse datorită rezervoarelor de cerneală cu 
„înlocuire rapidă” de mare capacitate

• Performanță fiabilă și consistență a culorii 
garantată la nivelul fiecărei unități
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SPECIFICAȚII  
TEHNICE

TEHNOLOGIE

Tip imprimantă 12 culori 60”/1524 mm

Tehnologie de imprimare Bubblejet Canon cu 12 culori integrate (12 cipuri per cap de 
imprimare, un cap de imprimare)

Rezoluție de imprimare 2.400 x 1200 dpi

Număr de duze 18.432 duze (1536 duze x 12 culori)

Precizie linie ±0,1% sau mai puțin

Ajustări necesare efectuate de utilizator. Mediul de 
imprimare și suporturile de imprimare trebuie să 
corespundă celor utilizate pentru ajustări.

Este necesară hârtie CAD: Doar hârtie simplă, hârtie de 
calc CAD, hârtie cretată, folie mată transparentă CAD

Densitate duze 600 dpi x 2 include detectarea duzelor care nu 
funcționează și sistem de compensare

Mărime picături de cerneală Minim 4 pl pentru o culoare

Capacitate cerneală Cerneală comercializată: 160 ml/330 ml/700 ml 
Cerneală de pornire inclusă: 330 ml

Tip de cerneală Cerneală cu pigmenți - Negru, negru mat, cyan, magenta, 
galben, cyan fotografic, magenta fotografic, gri, gri 
fotografic, roșu, albastru, Optimizator Chroma

Compatibilitate cu sistemul 
de operare

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

Limbaje imprimantă Raster SG (Raster grafic rapid), PDF (Ver.1.7),  
JPEG (Ver. JFIF 1.02)

Interfețe standard Port USB A: Imprimare directă de pe memorie USB pentru 
fișierele JPEG/PDF 
Port USB B: USB 2.0 Hi-Speed integrat 
Ethernet: 10/100/1000 base-T 
LAN Wireless: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b 
*Consultați manualul utilizatorului în legătură cu activarea/
dezactivarea LAN wireless

MEMORIE

Memorie standard 3 GB

Hard disk 320 GB

TIMP NECESAR PENTRU 
IMPRIMARE PENTRU 
FORMAT DE PAGINĂ A0

Hârtie simplă Mod de imprimare Timp necesar pentru imprimare 
Rapidă 1:37 min 
Standard 2:51 min

Hârtie cretată Mod de imprimare Timp necesar pentru imprimare 
Standard 2:51 min 
Înaltă calitate 5:36 min

Hârtie foto lucioasă Mod de imprimare Timp necesar pentru imprimare 
Standard 06:21 min 
Înaltă calitate 10:05 min

MANIPULAREA 
SUPORTURILOR MEDIA

Suporturi de imprimare - 
alimentare și ieșire

Hârtie rolă superioară: O rolă, încărcare frontală, ieșire 
frontală 
Hârtie rolă inferioară: O rolă, încărcare frontală, ieșire 
frontală 
Coală tăiată: Încărcare frontală, ieșire frontală  
(Alimentare manuală utilizând mânerul de blocare  
a suporturilor de imprimare)

Lățime suport media Hârtie rolă: 203,2 -1524 mm 
Coală tăiată: 203,2 - 1524 mm

Grosime suport media Rolă/Tăiere: 0,07 - 0,8 mm

Lungime minimă imprimabilă 203,2 mm

Lungime maximă imprimabilă Hârtie rolă: 18 m  
(Variază în funcție de sistemul de operare și aplicație) 
Coală tăiată: 1,6 m

Diametrul maxim al rolei 
suportului media

170 mm

Dimensiunea cilindrului 
suportului media

Diametrul intern al cilindrului rolei: 2”/3”

Margini recomandate Hârtie rolă: Partea superioară: 20 mm,  
Partea inferioară: 3 mm, Lateral: 3 mm 
Coală tăiată: Partea superioară: 20 mm,  
Partea inferioară: 20 mm, Lateral: 3 mm

Margini Zonă de imprimare Hârtie rolă: Partea superioară: 3 mm,  
Partea inferioară: 3 mm, Lateral: 3 mm 
Hârtie rolă (fără margini): Partea superioară: 0 mm,  
Partea inferioară: 0 mm,  
Lateral: 0 mm 
Coală tăiată: Partea superioară: 3 mm,  
Partea inferioară: 20 mm, Lateral: 3 mm

Capacitate de alimentare cu 
suporturi de imprimare

Hârtie rolă: Două role. Comutarea automată este posibilă. 
Coală tăiată: 1 coală

Unitate de preluare a rolei 
suportului media

Unitate de preluare a rolelor cu direcție duală ce permite 
ca suprafața de imprimare să fie înfășurată în interiorul sau 
exteriorul rolei

Lățimea de imprimare fără 
margini (Doar rolă)

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*

*Este posibil ca unele condiții de mediu să nu determine 
rezultatul dorit

Numărul maxim de imprimări 
asigurate

Poziție standard: 1 coală 
Poziție orizontală: Peisaj A2, hârtie lucioasă mai puțin de 
10 coli, hârtie cretată mai puțin de 20 de coli (exclude 
hârtia puternic ondulată)

DIMENSIUNI ȘI GREUTATE

Dimensiuni fizice  
(lxaxH) (mm) și Greutate (kg)

1999 x 984 x 1168 mm (Coș deschis) 
1999 x 766 x 1168 mm (Coș închis) 
167 kg (include set de suporți pentru rolă și unitate cu rolă, 
exclude cerneala și capetele de imprimare)

Dimensiuni ale pachetului 
(lxaxH) (mm) și Greutate (kg)

Imprimantă (Unitate principală cu palet): 2227 x 915 x 
1022 mm 
210 kg 
Unitate cu rolă: 2133 x 562 x 461 mm 
40 kg

CERINȚE DE OPERARE ȘI 
ENERGIE ELECTRICĂ

Alimentarea cu energie 
electrică

AC 100-240V (50-60Hz)

Consum de energie electrică Operare: 103 W sau mai puțin 
Mod de repaus: 3,6 W sau mai puțin 
Setare implicită pentru timpul de intrare în modul de 
repaus: Aprox. 5 minute 
Oprire alimentare: 0,3 W sau mai puțin

Mediu de utilizare Temperatură: 15~30°C, Umiditate: 10~80% RH (fără 
condens)

Zgomot acustic (Energie/
Presiune)

Operare: 50 dB (A) (Hârtie lucioasă, Prioritate de 
imprimare: Standard) 
Standby: 35 dB (A) sau mai puțin 
Operare: 6,7 Beli sau mai puțin (Hârtie lucioasă, Prioritate 
de imprimare: Standard) (Măsurată la ISO 7779 standard)

Reglementări Europa: Marcaj CE, Rusia: EAC, 
Alte țări: Certificare CB

Certificate de mediu Programul International Energy Star (WW), RoHS

CE INCLUDE

Ce se află în cutie? Imprimantă, Unitate cu rolă, 1 x cap de imprimare, 1 x cartuș 
de întreținere, dispozitiv de atașare rolă de hârtie cu tub 
de 3”, cablu de alimentare cu energie pentru UE și UK, 1 set 
de rezervoare de cerneală de pornire, ghid de configurare, 
pliant privind mediul de siguranță/standard, CD-ROM 
cu software pentru utilizator (OSX/Windows), CD-ROM 
PosterArtist Lite, fișă privind biocidul pentru UE, Fișa de 
Uniune Economică Eurasiatică, fișa cu informații importante, 
Ghid rapid și Fișa de aliniere a capetelor de imprimare

Software inclus Driverul de imprimantă imagePROGRAF PRO, Modul 
plugin de imprimare pentru Office, software Quick Utility 
Toolbox și PosterArtist Lite 
Alte aplicații software disponibile pentru descărcare de 
pe web.

OPȚIUNI

Articole opționale Suport pentru rolă 2/3”: RH2-45

CONSUMABILE

Elemente înlocuibile de către 
utilizator

Cartuș de cerneală: PFl-1100 (160ml), PFl-1300 (330ml),  
PFl-1700 (700ml) 
Cap de imprimare: PF-10 
Lamă de cuțit: CT-07 
Cartuș de întreținere: MC-30

Anumite imagini sunt simulate pentru claritatea reproducerii. Toate datele se bazează pe 
metodele de testare standard de la Canon. Această broşură şi specificațiile produsului au 
fost dezvoltate anterior datei de lansare a produsului. Specificațiile finale pot fi 
modificate fără notificare prealabilă.™ şi R: Toate denumirile de companii şi/ sau de 
produse sunt mărci comerciale şi/sau mărci comerciale înregistrate ale producătorilor 
respectivi pe piețele şi/sau țările lor.

Canon vă recomandă să utilizați suporturi de imprimare Canon pentru cele mai bune 
rezultate. Vă rugăm să verificați lista compatibilității suportului de imprimare (hârtie) 
pentru a vedea ce varietate de hârtie/suport de imprimare este recomandată.
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