
Termékválaszték

PIXMA iP110 
akkumulátorral
PIXMA iP110

you can

Csatlakozz 
a nyomtatóhoz 
menet közben
Csatlakozz és nyomtass menet 
közben a kiváló, hordozható 
nyomtatóval. Ez a könnyű nyomtató 
elfér egy laptoptáskában, és 
közvetlen nyomtatást tesz lehetővé 
smart mobileszközökről és a 
felhőből – kiváló eredményekkel.

PIXMA iP110
akkumulátorral

PIXMA iP110 
akkumulátorral

PIXMA iP110

• Csatlakozz és nyomtass menet közben a kiváló, hordozható 
Wi-Fi nyomtatóval 

• Nyűgözz le mindenkit a kiváló minőségű, 9600 dpi nagy 
felbontású nyomatokkal 

• Éld át a felhőalapú nyomtatás nyújtotta kreatív szabadságot 
a PIXMA Cloud Link szolgáltatással 

• Készülj fel a smart mobilkészülékekről történő gördülékeny 
nyomtatásra a PIXMA Printing Solutions alkalmazás 
segítségével 

• Élvezd bárhol a hihetetlen minőségű dokumentum-
és fényképnyomtatást

• Nyomtass könnyedén autódban vagy bárhol 
internetkapcsolat nélkül az Access Point Mode segítségével

• Nyomtass vezetékek nélkül a tartozék akkumulátornak 
köszönhetően



Műszaki adatok
ÁTTEKINTÉS

Funkciók Vezeték nélküli nyomtatás, felhő tárhely

A NYOMTATÓ MŰSZAKI 
JELLEMZŐI

Nyomtatási felbontás Max. 9600[1]×2400 dpi

Nyomtatómű 2 tintakazetta: fekete (Pigment BK)  és 
színes (BK, C, M, Y)
Tintasugaras FINE nyomtatófej 1 pl-es (min.)  tintacseppekkel
ChromaLife100 tinták

Fotólabor minőségű 
sebesség

Szegély nélküli 10×15 cm: kb. 50 másodperc (normál)  alatt

Fekete-fehér nyomtatás 
sebessége

kb. 9,0 kép/perc [2]

Színes nyomtatás sebessége kb. 5,8 kép/perc[2]

Fényképnyomtatás 
sebessége

Szegély nélküli, 10×15 cm-es méretben: körülbelül 
53 másodperc [3]

Szegély nélküli nyomtatás Van (A4, Letter, 13×18 cm, 10×15 cm, 20×25 cm)

Kétoldalas nyomtatás Kézi működtetés

TINTAKAZETTA ÉS 
KAPACITÁS

Kompatibilis tinták PGI-35 fekete
CLI-36 színes

Tintakazetta élettartama PGI-35 fekete: 191 oldal vagy 1915 fénykép*
CLI-36 színes: 249 oldal vagy 104 fénykép

Tesztelési szabványok ISO/IEC 24711 A4-es színes dokumentumoldalakhoz
ISO/IEC 29102 10×15 cm-es szegély nélküli, színes 
fényképekhez
Folyamatos nyomtatás mellett mért értékek
*Becsült kiegészítő kapacitás

TÁMOGATOTT 
PAPÍRTÍPUSOK

Papírtípusok Normál papír
Borítékok
Photo Paper Glossy II (PP-201)
Glossy Photo Paper (GP-501)
Matte Photo Paper (MP-101)
Fotómatricák (PS-101)

Maximális papírbemeneti 
kapacitás

Lapadagoló: max. 50 lap

Papírméretek A4, B5, A5, Letter, Legal, borítékok 
(DL vagy Commercial 10-es méret) , 10×15 cm, 
13×18 cm, 20×25 cm

Papírsúly Normál papír (64-105 g/m²)
Canon fotópapír: max. 275 g/m²

CSATLAKOZTATÁSI 
LEHETŐSÉGEK

Vezetékes kapcsolatok Nagy sebességű USB (B típusú port)

Vezeték nélküli kapcsolatok Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n
Wi-Fi biztonság: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, rendszergazdai jelszó

Alkalmazástámogatás PIXMA Cloud Link
PIXMA Printing Solutions alkalmazás
Canon Print Service beépülő modul (Android)
Google Cloud Print
Apple AirPrint
Hozzáférési pont mód
WLAN PictBridge

ILLESZTŐPROGRAMOK ÉS 
SZOFTVEREK

Támogatott operációs 
rendszerek

Windows 8.1/8/7/Vista SP1 és SP2/XP SP3 32 bites
Mac OS X 10.6.8 vagy újabb verzió

Támogatott 
mobilrendszerek

iOS
Android
Windows RT

Minimális 
rendszerkövetelmények

Windows: 3 GB lemezterület, Internet Explorer 8
Mac: internetcsatlakozás, 1,5 GB lemezterület, Safari 5
Monitor: 1024×768 XGA

Tartozék szoftverek Nyomtató-illesztőprogram
My Image Garden
Quick Menu
Easy-WebPrint EX (beépülő modul IE8 vagy újabb verzióra)

Szokásosfelelősségetkizárónyilatkozatok
A műszaki adatok értesítés nélkül megváltozhatnak.
A nyomtatási sebesség a rendszerkonfiguráció, a csatolófelület, a használt szoftver, 
a dokumentum bonyolultsága, a nyomtatási üzemmód, az oldal telítettsége, a felhasznált 
papírtípus stb. függvényében változhat.
A tintakapacitás a szövegek/fényképek nyomtatása, a felhasznált szoftverek, a nyomtat  
módja és a felhasznált papír minőségének függvényében változhat. További 
információ:www.canon-europe.com/ink/yield
Az egyes márka- és terméknevek azok tulajdonosainak védjegyei.

Lábjegyzet
[1] A tintacseppek minimum 1/9600 hüvelyk sűrűségű osztással helyezkedhetnek el
[2] A normál papírra történő dokumentumnyomtatás sebességét az ISO/IEC 24734 szabvá  

irodai kategóriás tesztjének ESAT átlagértéke alapján határozták meg.
[3] A fényképnyomtatás sebességét az illesztőprogram alapértelmezett beállításai és az 

ISO/JIS-SCID N2 szabvány használata mellett Canon Photo Paper Plus Glossy II papíron, 
a gazdaszámítógép adatfeldolgozási ideje nélkül határozták meg.

[4] A nyomtatási kapacitás megadott értéke megfelel az ISO/IEC 24711 szabványnak. 
Folyamatos nyomtatás mellett mért értékek.

[5] A nyomtatási kapacitás megadott értékét az ISO/IEC 29102 szabvány alapján állapítottá  
meg.Folyamatos nyomtatás mellett mért értékek.

[6] A tintasugaras nyomtatóval A4 méretű normál papírra nyomtatott ISO/JIS-SCID N2 mintázat 
nyomtatásakor alapértelmezett beállításokkal.

[7] Az ISO/JIS-SCID N2 minta 10×15 cm méretű Photo Paper Plus Glossy II típusú hordozóra 
nyomtatásánál, alapértelmezett beállításokkal.

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

Tápellátás AC: 100-240 V, 50/60 Hz
Lítium-ion akkumulátor

Teljesítményfelvétel Készenléti állapotban: kb. 1,8 W (vezeték nélküli számítógép-
kapcsolat)
Kikapcsolt állapotban: kb. 0,2 W
Nyomtatás: kb. 10 W (vezeték nélküli számítógép-kapcsolat) [6]

Ajánlott működési környezet Hőmérséklet: 15-30 °C
Páratartalom: 10–80% relatív páratartalom (páralecsapódás nélkül)

Akusztikai zajszintek Kb. 38,5 dB (A) [7]

Méret (szé×mé×ma) Kb. 322×226×62 mm
Kb. 322×185×62 mm (akkumulátor nélkül)

Tömeg Kb. 2,2 kg
Kb. 2,0 kg (akkumulátor nélkül)



Értékesítés kezdete: 2014. október

Pozicionálás: A menetközbencsatlakozóüzletifelhasználóknak–hordozhatónyomtató
speciálisWi-Fi funkcióval

Termékadatok:

Csatlakozz és nyomtass menet közben a kiváló, hordozható nyomtatóval. Ez a 
könnyű nyomtató elfér egy laptoptáskában, és közvetlen nyomtatást tesz 
lehetővé smart mobileszközökről és a felhőből – kiváló eredményekkel. 

Csatlakozz a nyomtatóhoz menet közben

Terméknév Mercury kód EAN-kód Ajánlott fogyasztói ár

iP110 W/BAT EUM/EMB 9596B029AA 4549292012842 <Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>

Terméknév Mercury kód EAN-kód Ajánlott fogyasztói ár

PGI-35 BK 1509B001AA 4960999391731 <Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>

CLI-36 CL 1511B001AF 4960999391762 <Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>

Kellékek termékkódjai:

A doboz tartalma

• Nyomtató – PIXMA iP110 akkumulátorral
• Tintatartályok
• Hálózati kábel
• LK-62 újratölthető akkumulátor és töltőkészlet
• Matte Photo Paper MP-101 (az automatikus nyomtatófej-igazításhoz)
• Telepítő CD ROM (CD csak Windows operációs rendszer esetén – a Mac illesztőprogramok online érhetők el)
• Kézikönyvek és egyéb dokumentumok

Mérési/ logisztikai információ:

Csomagolási mód Áru mennyisége Méret ( ho× szé× ma mm) Tömeg (G/N kg)

Egyedi 1 381× 166,3× 256 3,8 / 1,9

Raklap (felső) 72 1151× 1006× 1036,5 273,6 / 136,8

Raklap (alsó) 72 1151× 1006× 1036,5 273,6 / 136,8



Termékválaszték

PIXMA iP110 
akkumulátorral

PIXMA iP110

you can

Csatlakozz 
a nyomtatóhoz 
menet közben
Csatlakozz és nyomtass menet 
közben a kiváló, hordozható 
nyomtatóval. Ez a könnyű 
nyomtató elfér egy 
laptoptáskában, és közvetlen 
nyomtatást tesz lehetővé smart 
mobileszközökről és a felhőből –
kiváló eredményekkel. 

PIXMA iP110 

PIXMA iP110 
akkumulátorral

PIXMA iP110

• Csatlakozz és nyomtass menet közben a kiváló, 
hordozható Wi-Fi nyomtatóval 

• Nyűgözz le mindenkit a kiváló minőségű, 9600 dpi nagy 
felbontású nyomatokkal 

• Éld át a felhőalapú nyomtatás nyújtotta kreatív szabadságot 
a PIXMA Cloud Link szolgáltatással 

• Készülj fel a smart mobilkészülékekről történő gördülékeny 
nyomtatásra a PIXMA Printing Solutions alkalmazás 
segítségével 

• Élvezd bárhol a hihetetlen minőségű dokumentum- és 
fényképnyomtatást

• Nyomtass könnyedén autódban vagy bárhol 
internetkapcsolat nélkül az Access Point Mode segítségével

• Nyomtass vezetékek nélkül az opcionális akkumulátornak 
köszönhetően



Műszaki adatok
ÁTTEKINTÉS

Funkciók Vezeték nélküli nyomtatás, felhő tárhely

A NYOMTATÓ MŰSZAKI 
JELLEMZŐI

Nyomtatási felbontás Max. 9600[1]×2400 dpi

Nyomtatómű 2 tintakazetta: fekete (Pigment BK)  és 
színes (BK, C, M, Y)
Tintasugaras FINE nyomtatófej 1 pl-es (min.)  tintacseppekkel
ChromaLife100 tinták

Fotólabor minőségű 
sebesség

Szegély nélküli 10×15 cm: kb. 50 másodperc (normál)  alatt

Fekete-fehér nyomtatás 
sebessége

kb. 9,0 kép/perc [2]

Színes nyomtatás sebessége kb. 5,8 kép/perc [2]

Fényképnyomtatás 
sebessége

Szegély nélküli, 10×15 cm-es méretben: körülbelül 
53 másodperc [3]

Szegély nélküli nyomtatás Van (A4, Letter, 13×18 cm, 10×15 cm, 20×25 cm)

Kétoldalas nyomtatás Kézi működtetés

TINTAKAZETTA ÉS 
KAPACITÁS

Kompatibilis tinták PGI-35 fekete
CLI-36 színes

Tintakazetta élettartama PGI-35 fekete: 191 oldal vagy 1915 fénykép*
CLI-36 színes: 249 oldal vagy 104 fénykép

Tesztelési szabványok ISO/IEC 24711 A4-es színes dokumentumoldalakhoz
ISO/IEC 29102 10×15 cm-es szegély nélküli, színes 
fényképekhez
Folyamatos nyomtatás mellett mért értékek
*Becsült kiegészítő kapacitás

TÁMOGATOTT 
PAPÍRTÍPUSOK

Papírtípusok Normál papír
Borítékok
Photo Paper Glossy II (PP-201)
Glossy Photo Paper (GP-501)
Matte Photo Paper (MP-101)
Fotómatricák (PS-101)

Maximális papírbemeneti 
kapacitás

Lapadagoló: max. 50 lap

Papírméretek A4, B5, A5, Letter, Legal, borítékok 
(DL vagy Commercial 10-es méret) , 10×15 cm, 
13×18 cm, 20×25 cm

Papírsúly Normál papír (64-105 g/m²)
Canon fotópapír: max. 275 g/m²

CSATLAKOZTATÁSI 
LEHETŐSÉGEK

Vezetékes kapcsolatok Nagy sebességű USB (B típusú port)

Vezeték nélküli kapcsolatok Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n
Wi-Fi biztonság: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, rendszergazdai jelszó

Alkalmazástámogatás PIXMA Cloud Link
PIXMA Printing Solutions alkalmazás
Canon Print Service beépülő modul (Android)
Google Cloud Print
Apple AirPrint
Hozzáférési pont mód
WLAN PictBridge

ILLESZTŐPROGRAMOK ÉS 
SZOFTVEREK

Támogatott operációs 
rendszerek

Windows 8.1/8/7/Vista SP1 és SP2/XP SP3 32 bites
Mac OS X 10.6.8 vagy újabb verzió

Támogatott 
mobilrendszerek

iOS
Android
Windows RT

Minimális 
rendszerkövetelmények

Windows: 3 GB lemezterület, Internet Explorer 8
Mac: internetcsatlakozás, 1,5 GB lemezterület, Safari 5
Monitor: 1024×768 XGA

Tartozék szoftverek Nyomtató-illesztőprogram
My Image Garden
Quick Menu
Easy-WebPrint EX (beépülő modul IE8 vagy újabb verzióra)

Szokásosfelelősségetkizárónyilatkozatok
A műszaki adatok értesítés nélkül megváltozhatnak.
A nyomtatási sebesség a rendszerkonfiguráció, a csatolófelület, a használt szoftver, 
a dokumentum bonyolultsága, a nyomtatási üzemmód, az oldal telítettsége, a felhasznált 
papírtípus stb. függvényében változhat.
A tintakapacitás a szövegek/fényképek nyomtatása, a felhasznált szoftverek, a nyomtat  
módja és a felhasznált papír minőségének függvényében változhat. További 
információ:www.canon-europe.com/ink/yield
Az egyes márka- és terméknevek azok tulajdonosainak védjegyei.

Lábjegyzet
[1] A tintacseppek minimum 1/9600 hüvelyk sűrűségű osztással helyezkedhetnek el
[2] A normál papírra történő dokumentumnyomtatás sebességét az ISO/IEC 24734 szabvá  

irodai kategóriás tesztjének ESAT átlagértéke alapján határozták meg.
[3] A fényképnyomtatás sebességét az illesztőprogram alapértelmezett beállításai és az 

ISO/JIS-SCID N2 szabvány használata mellett Canon Photo Paper Plus Glossy II papíron, 
a gazdaszámítógép adatfeldolgozási ideje nélkül határozták meg.

[4] A nyomtatási kapacitás megadott értéke megfelel az ISO/IEC 24711 szabványnak. 
Folyamatos nyomtatás mellett mért értékek.

[5] A nyomtatási kapacitás megadott értékét az ISO/IEC 29102 szabvány alapján állapítottá  
meg. Folyamatos nyomtatás mellett mért értékek.

[6] A tintasugaras nyomtatóval A4 méretű normál papírra nyomtatott ISO/JIS-SCID N2 mintázat 
nyomtatásakor alapértelmezett beállításokkal.

[7] Az ISO/JIS-SCID N2 minta 10×15 cm méretű Photo Paper Plus Glossy II típusú hordozóra 
nyomtatásánál, alapértelmezett beállításokkal.

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

Tápellátás AC: 100-240 V, 50/60 Hz
Opcionális Li-ion akkumulátor (LK-62)

Teljesítményfelvétel Készenléti állapotban: kb. 1,8 W (vezeték nélküli számítógép-
kapcsolat)
Kikapcsolt állapotban: kb. 0,2 W
Nyomtatás: kb. 10 W (vezeték nélküli számítógép-kapcsolat) [6]

Ajánlott működési környezet Hőmérséklet: 15-30 °C
Páratartalom: 10–80% relatív páratartalom (páralecsapódás nélkül)

Akusztikai zajszintek kb. 38,5 dB (A) [7]

Méret (szé×mé×ma) Kb. 322×226×62 mm
Kb. 322×185×62 mm (akkumulátor nélkül)

Tömeg Kb. 2,2 kg
Kb. 2,0 kg (akkumulátor nélkül)



Értékesítés kezdete: 2014. október

Pozicionálás: A menet közben csatlakozó üzleti felhasználóknak –hordozható nyomtató 
speciális Wi-Fi funkcióval

Termékadatok:

Csatlakozz és nyomtass menet közben a kiváló, hordozható nyomtatóval. 
Ez a könnyű nyomtató elfér egy laptoptáskában, és közvetlen nyomtatást tesz 
lehetővé smart mobileszközökről és a felhőből – kiváló eredményekkel.

Csatlakozz a nyomtatóhoz menet közben

Terméknév Mercury kód EAN-kód Ajánlott fogyasztói ár

iP110 EUM/EMB 9596B009AA 4549292012477 <Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>

Terméknév Mercury kód EAN-kód Ajánlott fogyasztói ár

PGI-35 BK 1509B001AA 4960999391731 <Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>

CLI-36 CL 1511B001AF 4960999391762 <Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>

LK-62 akkumulátorkészlet, EMEA 2446B005AA 4960999612157 <Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>

Fogyóeszközök vagy tartozékok és kiegészítők

A doboz tartalma

• Nyomtató – PIXMA iP110
• Tintatartályok
• Hálózati kábel
• Matte Photo Paper MP-101 (az automatikus nyomtatófej-igazításhoz)
• Telepítő CD ROM (CD csak Windows operációs rendszer esetén – a Mac illesztőprogramok online érhetők el)
• Kézikönyvek és egyéb dokumentumok 

Mérési/ logisztikai információ:

Csomagolási mód Áru mennyisége Méret (ho×szé×ma mm) Tömeg ( G/ N kg)

Egyedi 1 381× 166,3× 256 3,6 / 1,9

Raklap (felső) 72 1151× 1006× 1036,5 259,2 / 136,8

Raklap (alsó) 72 1151× 1006× 1036,5 259,2 / 136,8
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