
www.canon.dk/PIXMA

Power to deliver
PIXMA til kontoret



Produktivitet

Med denne elegante serie inkjetprintere kan du arbejde 
på en måde, der passer til din virksomhed, og som 
giver enestående professionelle resultater hver eneste 
gang. Disse enheder er kendetegnet ved Canons store 
engagement i udvikling af nye imaging-løsninger og 
markedets bedste teknologier, der vil  
booste jeres produktivitet og tvinge  
omkostningerne ned.

Sæt fokus på dit arbejde –  
og spar både tid og penge Dobbelt så stor fordel med 

lynhurtig håndtering af 
dokumenterne

Mere effektivt arbejde, der sparer tid, med 
automatisk scanning, kopiering eller fax af 
dobbeltsidede dokumenter. Den fuldt 
integrerede automatiske dokumentfremfører 
med dupleks (ADF) klarer op til 35 ark – 
praktisk til håndtering af batchjob og lange 
dokumenter. Du kan også spare på udgifterne 
til papir med automatisk dupleksprint, der 
giver dobbeltsidede dokumenter. Med to-vejs 
papirfremføring kan du på samme tid indføre 
forskellige typer medier – f.eks. almindeligt og 
fotopapir – så du opnår det bedst mulige 
resultat for ethvert dokument.



Konstrueret til enkel 
vedligeholdelse

Canons FastFront-design gør, at der er plads til 
din Alt-i-Én selv i det mest travle kontor. Papir 
og blækpatron indføres fra fronten, så det er 
muligt at placere enheden, hvor det er mest 
praktisk – som tæt op ad en væg eller endda 
på en hylde. Vedligeholdelsen er også lettere, 
så den høje kvalitet fastholdes igen og igen.

Rigtig meget for pengene

Canon XL-blækpatronerne er perfekte til dem, 
som printer meget. Med XL-blækpatronerne kan 
du printe op til 3 gange flere sider end med 
standardpatroner (sidekapaciteter på op til  
600 sider) samtidig med en besparelse på 50 % 
pr. side*. Resultatet med brug af XL-patroner er 
længere intervaller mellem patronskift og 
markante økonomiske besparelser.

Let at benytte, hver gang

Det klare Dual Function-panel gør dit arbejde 
mere produktivt og hurtigt med de LED-oplyste 
knapper med dobbelt funktion. Disse knapper 
ændrer udseende alt efter de valgte 
funktioner, og dermed reduceres det rent 
fysiske antal knapper på produktet. Med  
Quick Operation er der også kortere vej til de 
services, du oftest anvender. Eksempelvis  
skal der kun to små trin til for at printe et 
kundenotat fra hukommelseskortet.

Imponerende hastigheder målt ud 
fra internationale standarder

Canon benytter de internationale standarder, 
der er fastlagt af ISO (International 
Organisation for Standardisation), når vi måler 
hastighederne for print og kopiering. Så er det 
lettere præcist at sammenligne enhedernes 
præstationer og vælge den, som passer bedst 
til behovene i jeres virksomhed. PIXMA-serien 
tilbyder printhastighed på op til 12,5 sider/
min. i sort/hvid eller 9,3 sider/min. i farver, og 
kopiering i A4 på blot 14 sekunder.

*Baseret på Canon RSP, sammenlignet med tilsvarende standard Canon-patron i samme kategori med brug af standarderne ISO/IEC24712 og 24711 for inkjet sidekapacitet.

PG-540XL

XL blækpatroner 
– spar mere

*Baseret på Canons vejledende udsalgspris, 
sammenlignet med andre blækpatroner (ikke XL) 

fra Canon, sidekapacitet målt efter  
ISO-standard IEC24712.

0160W806

Spar 50 %
pr. side*

CL-541XL



Opgaver

Forbedret dokumentkontrol

Spar tid og papir ved kun at printe det fra 
nettet, som du har brug for. Med Easy-
WebPrint EX kan du udklippe materiale fra 
flere websteder og kombinere det, så du får 
oprettet et helt nyt dokument, der er klar til at 
printe. Det er en meget effektiv måde at samle 
informationer, der kan deles med kollegaer og 
kunder. Med den automatiske dokument-
fremfører er det let at arkivere, samtidig med 
at PDF-filer kan sikres med passwords. 
Når du skal have dokumenterne med dig, skal 
du bare scanne dem direkte til USB eller 
hukommelseskort.



Hurtig og omkostningseffektiv fax

Super G3 fax er hurtig og driftsikker. 
Omkostninger til print reduceres ved, 
at indgående faxdokumenter gemmes 
i hukommelsen eller USB, så de kan 
gennemses uden print. Med genindtastning 
af faxnummer undgås, at fortrolige 
faxdokumenter sendes til det forkerte 
nummer. Du kan også kontrollere de 
afsendere, du modtager faxdokumenter fra 
med brug af funktionen Afvis faxmodtagelse.

Knivskarp og høj kvalitet

Med Automatisk dokumentopretning bliver 
kvaliteten af de scannede dokumenter bedre 
med en automatisk rensning af scanningerne, 
så resultatet bliver smukt og let at læse. 
Funktionen Automatisk dokumentopretning 
giver letlæste scanninger, da teksten gøres 
skarpere og mere sort. Når dokumenter som 
magasin- og avisartikler scannes, fjerner 
Automatisk dokumentopretning baggrunden 
og gennemskin fra bagsiderne. Med Automatisk  

dokumentopretning*

Uden Automatisk 
dokumentopretning 

* Simuleret



ECO

ECO-indstillinger

Miljøvenlig med besparelser

En række miljøvenlige funktioner hjælper dig 
til besparelser og til en miljøvenlig profil. 
ECO-indstillingerne viser dine besparelser på 
CO2 og papir, når du printer og kopier 
dobbeltsidet. Automatisk sluk findes ikke i 
MX-serien. Med Stillestatus formindskes 
støjen under drift markant.



Tilslutninger

Udnyt friheden i cloud'en

PIXMA Cloud Link giver pc-fri printløsninger. 
Print dine fotos fra online-albums som CANON 
iMAGE GATEWAY eller Googles Picasa direkte 
fra printeren.

PIXMA MX895 har Google Cloud Print-
funktionalitet, så du trådløst kan printe dine 
Google Docs eller Gmail-vedhæftelser fra din 
smartphone eller tablet. Det betyder, at uanset 
hvor du er, kan du print dine vigtige 
dokumenter og vide, at de ligger klar til dig, 
når du kommer hjem eller er tilbage på 
kontoret.

Enkel deling

Tilslutning via Wi-Fi og Ethernet gør det enkelt 
for enhver at dele den produktivitet, som 
PIXMA-serien leverer. Print og scanning er 
mulig fra praktisk taget et hvilket som helst 
sted i hjemmet eller på kontoret.

Print fra dine mobile enheder når 
du vil, og hvor du vil

Arbejd, når du er det mest praktiske sted. Med 
Apple® AirPrint™ kan du printe trådløst fra 
enhver af Apples bærbare enheder som iPhone, 
iPad og iPod touch® (iOS 4.2 eller nyere).

Ydermere kan du bruge den gratis Canon 
Easy-PhotoPrint App til trådløst at printe fotos fra 
dine Apple- eller Android-enheder. Og for den 
størst mulige fleksibilitet kan du også scanne 
dokumenter direkte fra printeren til din 
smartphone eller tablet. 

Mobilt print



FUNKTIONER

Print, kopiér, scan og fax i hjemmekontoret

Kompakt og elegant design med FastFront

Print i overlegen kvalitet på op til 4800 dpi, med min. 2pl ink mikrodråber og 
FINE-blækteknologi 

Fuldt integreret automatisk dokumentfremfører på 30 ark giver hurtig scanning, 
kopiering og fax af store dokumenter

ISO ESAT 8,7 sider/min. S/H / 5,0 sider/min. farveprinthastighed plus Quick 
Start

ISO A4 kopi: 23 sekunder

Præcis kontrol over webprint med Easy-WebPrint EX

Forbedret klarhed i scannede dokumenter med Automatisk dokumentopretning

Print kvalitetsfotos fra film taget med udvalgte Canon-kameraer med Full HD 
Movie Print

Adgang til CREATIVE PARK PREMIUM med brug af originalt blæk

FUNKTIONER

Print, kopiér, scan og fax overalt i hjemmet eller på kontoret med den 
indbyggede Wi-Fi og understøttelse af Apple AirPrint

Slankt og elegant design med FastFront

Print i overlegen kvalitet på op til 4800 dpi, med min. 2pl ink mikrodråber  

Fuldt integreret automatisk dokumentfremfører på 30 ark giver hurtig scanning, 
kopiering og fax af store dokumenter

Effektiv ISO ESAT 9,7 sider/min. S/H / 5,5 sider/min. farveprinthastighed plus 
Quick Start

ISO A4 kopi: 21 sekunder

Scanner PDF og JPEG direkte til USB-lager – uden pc

Præcis kontrol over webprint med Easy-WebPrint EX

Print kvalitetsfotos fra film taget med udvalgte Canon-kameraer med Full HD 
Movie Print

Prisgunstig og kompakt Alt-i-Én, som ubesværet løser alle 
opgaver

Kompakt Alt-i-Én med Wi-Fi, som ubesværet løser alle opgaver

MX375 MX435



FUNKTIONER

Print, kopiér, scan og fax overalt med indbygget Wi-Fi og Ethernet og 
understøttelse af Apple AirPrint

Slankt og elegant design med FastFront

Let betjening med Dual Function Panel og farve-TFT på 6,2 cm

Print i overlegen kvalitet på op til 4800 dpi, med min. 2pl ink mikrodråber 

Fuldt integreret automatisk dokumentfremfører på 30 ark giver hurtig scanning, 
kopiering og fax af store dokumenter

Auto dupleks giver dobbeltsidet print

Effektiv ISO ESAT 9,7 sider/min. S/H / 5,5 sider/min. farveprinthastighed plus 
Quick Start

ISO A4 kopi: 21 sekunder

Gemmer scanninger og faxdokumenter direkte på USB eller hukommelseskort 
uden brug af pc

Præcis kontrol over webprint med Easy-WebPrint EX

FUNKTIONER

Print, kopiér, scan og fax overalt på kontoret med indbygget Wi-Fi og Ethernet 
og understøttelse af Apple AirPrint

Glat og elegant design i sort

Enkel betjening med Dual Function Panel

35-arks automatisk dupleks dokumentfremfører til scanning, kopiering og fax 
af tosidede dokumenter

Produktiv ISO ESAT 12,5 sider/min. S/H / 9,3 sider/min. farveprinthastighed 
plus Quick Start

Auto dupleks giver automatisk dobbeltsidet print

Printopløsning på op til 9600 dpi med 5 separate blæktanke minimerer spildet 

ISO A4 kopi: 14 sekunder

Intuitiv software til scanning og print af fotos og dokumenter

Gemmer scanninger og faxdokumenter direkte på USB eller hukommelseskort 
uden brug af pc

Elegant Alt-i-Én med indbygget ethernet giver enkel deling i 
hjemmet og på kontoret.

Kvalitet, hastighed og funktionalitet samlet i en kraftig Alt-i-Én.

MX515 MX715



MX895 iX6550
Kvalitet, hastighed og funktionalitet samlet i en kraftig Alt-i-Én 
klar til Cloud'en.

Kompakt og elegant A3+ printer til fotos og dokumenter.

FUNKTIONER

Print, kopiér, scan og fax overalt på kontoret med indbygget Wi-Fi og Ethernet og 
understøttelse af Apple AirPrint

Glat og elegant sort design

Enkel betjening med Dual Function Panel

PIXMA Cloud Link med adgang til og print af indhold direkte fra internettet

35-arks automatisk dupleks dokumentfremfører til scanning, kopiering og fax af 
tosidede dokumenter

Produktiv ISO ESAT 12,5 sider/min. S/H / 9,3 sider/min. farveprinthastighed plus 
Quick Start

Auto dupleks giver automatisk dobbeltsidet print

Printopløsning på op til 9600 dpi med 5 separate blæktanke minimerer spildet

ISO A4 kopi: 14 sekunder

Gemmer scanninger og faxdokumenter direkte på USB eller hukommelseskort 
uden brug af pc

FUNKTIONER

Ultrakompakt og elegant A3+ printer ideel til hjemmet eller mindre kontorer

Print i professionel kvalitet på op til 9600 dpi, med min. 1pl ink mikrodråber

5 Single Ink-tanke minimerer spildet og printomkostninger

Effektiv ISO ESAT-printhastigheder på 11,3 sider/min. i S/H og  
8,8 sider/min. i farver

Printer 10x15 cm fotos i høj kvalitet uden kant på ca. 36 sekunder

Fremstil professionelt udseende marketingsmaterialer med Løsningsskabeloner

Print kvalitetsfotos fra film taget med udvalgte Canon-kameraer med  
Full HD Movie Print

Præcis kontrol over webprint med Easy-WebPrint EX

Adgang til eksklusivt og professionelt materiale via CREATIVE PARK PREMIUM

ChromaLife100+ giver langtidsholdbare og smukke fotos



iX7000 iP100 / iP100wb
A3-printer til dokumenter og fotos, der er perfekt i mindre 
virksomheder og kontorer.

Præcist print af fotos og dokumenter, uanset hvor du befinder 
dig.

FUNKTIONER

Kompakt og bærbar printer til dokumenter og fotos

9600x2400 dpi FINE-printhoved med  
min. 1pl blækdråber

5 blæk-system med Photo Black giver forbedret 
fotokvalitet

Print foto på 10x15 cm uden kant på ca. 50 sekunder

ChromaLife100+ giver langtidsholdbare og  
smukke fotos

ISO ESAT-printhastigheder på 9,0 sider/min. i S/H og 
5,9 sider/min. i farver

Pigmenteret sort blæk giver klar og skarp tekst

Elegant finish i sølv med detaljer i sort pianolak

Ekstra tilbehør omfatter det genopladelige batteri, 
Bluetooth®-adapter og oplader til bilen

Frihed til print med IrDA IR eller tilbehøret Bluetooth®

Det ekstra 
genopladelige batteri 
(der er standard med 
iP100wb) gør iP100 
til den mest praktiske 
bærbare foto- og 
dokumentprinter. 
Tilslutning via 
almindelig infrarød 
IrDA eller Bluetooth-
adapteren (tilbehør) 
giver hurtig print af 
dokumenter eller fotos, 
når du er på farten.

* Ekstra batteri (LK-62) følger med iP100wb

FUNKTIONER

Ultimativ A3 inkjetprinter til virksomhedsbrug med overlegen printkvalitet på 
almindeligt papir og langtidsholdbar fotoprint i op til A3+

ISO ESAT-printhastigheder på 10,2 sider/min. i S/H og 8,1 sider/min. i farver

4800x1200 dpi og min. 2pl mikrodråber med PgR-teknologi og pigmenteret 
LUCIA-blæk: Print foto på 10x15 cm uden kant på ca. 44 sekunder

Nedre papirkassette til 250 ark, bakke til manuel fremføring samt bakke bagtil giver 
alsidigt medieinput med høj kapacitet

Print op til A3-format med auto dupleks

Printerdeling via indbygget Ethernet

Download Solution Templates til MS Word, som gør det let at fremstille plakater og 
brochurer

Easy PhotoPrint Pro plug-in til Adobe Elements og Photoshop

Oplader til bilen 
(PU-200U)

Batteri 
(LK-62)*

Bluetooth-
adapter 
(BU-30)



A4 – Alt-i-Én A3+ Kontorprintere A4 bærbare

MX375 MX435 MX515 MX715 MX895 iX6550 iX7000 PIXMA iP100 / iP100wb

Tilgængelige funktioner Print, Scan, Kopi og Fax Print, Scan, Kopi og Fax Print, Scan, Kopi og Fax Print, Scan, Kopi og Fax Print, Scan, Kopi og Fax Print op til A3+ Print op til A3+ Print op til A4

Printopløsning / Mindste dråbestørrelse Op til 4800 x 1200 dpi / 2pl Op til 4800 x 1200 dpi / 2pl Op til 4800 x 1200 dpi / 2pl Op til 9600 x 2400 dpi / 1pl Op til 9600 x 2400 dpi / 1pl Op til 9600 x 2400 dpi / 1pl Op til 4800 x 1200 dpi / 2pl Op til 9600 x 2400 dpi / 1pl

Hastighed for professionel print til kant 10*15 cm (STD) Ca. 46 sekunder Ca. 46 sekunder Ca. 46 sekunder Ca. 20 sekunder Ca. 20 sekunder Ca. 36 sekunder Ca. 44 sekunder Ca. 50 sekunder

Printhastighed S/H / farve ISO: ESAT A4-dokument Ca. 8,7 sider/min. / 5,0 sider/min. Ca. 9,7 sider/min. / 5,5 sider/min. Ca. 9,7 sider/min. / 5,5 sider/min. Ca. 12,5 sider/min. / 9,3 sider/min. Ca. 12,5 sider/min. / 9,3 sider/min.
Ca. 11,3 sider/min. /  

8,8 sider/min.
Ca. 10,2 sider/min. /  

8,1 sider/min.
Ca. 9,0 sider/min. /  

5,9 sider/min.

Kopihastighed farvedokument i A4 sESAT / sFCOT Ca. 3,4 sider/min. / 23 sider/min. Ca. 4,3 sider/min. / 21 sider/min. Ca. 4,3 sider/min. / 21 sider/min. Ca. 7,0 sider/min. / 14 sider/min. Ca. 7,0 sider/min. / 14 sider/min. – – –

Papirbakke FastFront: Maks. 100 ark FastFront: Maks. 100 ark FastFront: Maks. 100 ark
Bageste bakke: Maks. 150 ark 

Kassette: Maks. 150 ark
Bageste bakke: Maks. 150 ark 

Kassette: Maks. 150 ark
Bageste bakke: Maks. 150 ark

Bageste bakke: Maks. 20 ark 
Kassette: Maks. 250 ark 
Manuel indføring: 10 ark

Bageste bakke: Maks. 50 ark

Tosidet print Manuelt Manuelt Automatisk Automatisk Automatisk Manuelt Automatisk Manuelt

Tilslutninger USB
USB, Bluetooth (tilbehør), Wi-Fi, 

PictBridge, Apple Airprint
USB, Bluetooth (tilbehør), Wi-Fi, 

PictBridge, Apple Airprint, Ethernet
USB, Bluetooth (tilbehør), Wi-Fi, 

PictBridge, Apple Airprint, Ethernet

USB, Bluetooth (tilbehør), Wi-Fi, 
PictBridge, Apple Airprint, Ethernet, PIXMA 

Cloud Link inc. Google Cloud Print
USB USB, Ethernet

USB, IrDA, Bluetooth 
(tilbehør), PictBridge

Skærm Full Dot LCD Full Dot LCD
6,2cm farve-TFT med  
Dual Function Panel

6,2cm farve-TFT med  
Dual Function Panel

7,5cm farve-TFT med  
Dual Function Panel

– – –

Automatisk dokumentfremfører (ADF) op til 30 sider op til 30 sider op til 30 sider Dupleks ADF op til 35 sider Auto dupleks op til 35 sider – – –

Mål (B X D X H) 458 x 385 x 200 mm 458 x 385 x 200 mm 458 x 385 x 200 mm 491 x 448 x 218 mm 491 x 448 x 218 mm 549 x 299 x 159 mm 647 x 519 x 260 mm
322 x 185 x 61,7 mm  

(uden batteri)

Vægt Ca. 8,4 kg Ca. 8,5 kg Ca. 8,8 kg Ca. 11,7 kg Ca. 11,7 kg Ca. 7,6 kg Ca.19,8 kg Ca. 2,0 kg (uden batteri)

Ekstra funktion

Seriens centrale forskelle
Pilen hjælper til øjeblikkeligt at identificere de ekstra funktioner, der ikke findes i den foregående 
model.



A4 – Alt-i-Én A3+ Kontorprintere A4 bærbare

MX375 MX435 MX515 MX715 MX895 iX6550 iX7000 PIXMA iP100 / iP100wb

Tilgængelige funktioner Print, Scan, Kopi og Fax Print, Scan, Kopi og Fax Print, Scan, Kopi og Fax Print, Scan, Kopi og Fax Print, Scan, Kopi og Fax Print op til A3+ Print op til A3+ Print op til A4

Printopløsning / Mindste dråbestørrelse Op til 4800 x 1200 dpi / 2pl Op til 4800 x 1200 dpi / 2pl Op til 4800 x 1200 dpi / 2pl Op til 9600 x 2400 dpi / 1pl Op til 9600 x 2400 dpi / 1pl Op til 9600 x 2400 dpi / 1pl Op til 4800 x 1200 dpi / 2pl Op til 9600 x 2400 dpi / 1pl

Hastighed for professionel print til kant 10*15 cm (STD) Ca. 46 sekunder Ca. 46 sekunder Ca. 46 sekunder Ca. 20 sekunder Ca. 20 sekunder Ca. 36 sekunder Ca. 44 sekunder Ca. 50 sekunder

Printhastighed S/H / farve ISO: ESAT A4-dokument Ca. 8,7 sider/min. / 5,0 sider/min. Ca. 9,7 sider/min. / 5,5 sider/min. Ca. 9,7 sider/min. / 5,5 sider/min. Ca. 12,5 sider/min. / 9,3 sider/min. Ca. 12,5 sider/min. / 9,3 sider/min.
Ca. 11,3 sider/min. /  

8,8 sider/min.
Ca. 10,2 sider/min. /  

8,1 sider/min.
Ca. 9,0 sider/min. /  

5,9 sider/min.

Kopihastighed farvedokument i A4 sESAT / sFCOT Ca. 3,4 sider/min. / 23 sider/min. Ca. 4,3 sider/min. / 21 sider/min. Ca. 4,3 sider/min. / 21 sider/min. Ca. 7,0 sider/min. / 14 sider/min. Ca. 7,0 sider/min. / 14 sider/min. – – –

Papirbakke FastFront: Maks. 100 ark FastFront: Maks. 100 ark FastFront: Maks. 100 ark
Bageste bakke: Maks. 150 ark 

Kassette: Maks. 150 ark
Bageste bakke: Maks. 150 ark 

Kassette: Maks. 150 ark
Bageste bakke: Maks. 150 ark

Bageste bakke: Maks. 20 ark 
Kassette: Maks. 250 ark 

Manuel indføring: 10 ark
Bageste bakke: Maks. 50 ark

Tosidet print Manuelt Manuelt Automatisk Automatisk Automatisk Manuelt Automatisk Manuelt

Tilslutninger USB
USB, Bluetooth (tilbehør), Wi-Fi, 

PictBridge, Apple Airprint
USB, Bluetooth (tilbehør), Wi-Fi, 

PictBridge, Apple Airprint, Ethernet
USB, Bluetooth (tilbehør), Wi-Fi, 

PictBridge, Apple Airprint, Ethernet

USB, Bluetooth (tilbehør), Wi-Fi, 
PictBridge, Apple Airprint, Ethernet, PIXMA 

Cloud Link inc. Google Cloud Print
USB USB, Ethernet

USB, IrDA, Bluetooth 
(tilbehør), PictBridge

Skærm Full Dot LCD Full Dot LCD
6,2cm farve-TFT med  
Dual Function Panel

6,2cm farve-TFT med  
Dual Function Panel

7,5cm farve-TFT med  
Dual Function Panel

– – –

Automatisk dokumentfremfører (ADF) op til 30 sider op til 30 sider op til 30 sider Dupleks ADF op til 35 sider Auto dupleks op til 35 sider – – –

Mål (B X D X H) 458 x 385 x 200 mm 458 x 385 x 200 mm 458 x 385 x 200 mm 491 x 448 x 218 mm 491 x 448 x 218 mm 549 x 299 x 159 mm 647 x 519 x 260 mm
322 x 185 x 61,7 mm  

(uden batteri)

Vægt Ca. 8,4 kg Ca. 8,5 kg Ca. 8,8 kg Ca. 11,7 kg Ca. 11,7 kg Ca. 7,6 kg Ca.19,8 kg Ca. 2,0 kg (uden batteri)



Hvis du ikke vil gå på kompromis med kvaliteten, 
så er det kun originalt Canon-blæk, der kan 
garantere den kvalitet, du forventer af din PIXMA. 
Benyt skemaet her til højre, hvor du hurtigt ser de 
forbrugsstoffer, der findes til den enkelte enhed.

Det originale Canon-blæk giver de 
bedste resultater



MX375 MX435 MX515 MX715 MX895 iX6550 iX7000 iP100

PG-540 ● ● ●

CL-541 ● ● ●

PG-540XL ◗ ◗ ◗

CL-541XL ◗ ◗ ◗

PGI-525PGBK ● ● ●

PGI-525PGBK Twin Pack ◗ ◗ ◗

CLI-526BK ● ● ●

CLI-526C ● ● ●

CLI-526M ● ● ●

CLI-526Y ● ● ●

CLI-526 C/M/Y Multipack ◗ ◗ ◗

PGI-7BK ●

PGI-9PBK ●

PGI-9C ●

PGI-9M ●

PGI-9Y ●

PGI-9Clear ●

CLI-36 Multipack ●

PGI-35 Multipack ●

●	Kompatible

◗	 	Andre kompatible patroner, der ikke 
leveres med produktet.

Spar penge og print mere for 
mindre med brug af Canon XL-
patroner med stor sidekapacitet.

PG-540XL

XL blækpatroner 
– spar mere

*Baseret på Canons vejledende udsalgspris, 
sammenlignet med andre blækpatroner (ikke XL) 

fra Canon, sidekapacitet målt efter  
ISO-standard IEC24712.

0160W806

Spar 50 %
pr. side*

CL-541XL
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