
Power to print 
your world

PIXMA-printere til hjemmet

you can



PIXMA i hjemmet
Der er blevet tilføjet flere tilslutningsmuligheder, så det har aldrig været mere fleksibelt og lettere at 
dele din PIXMA i hele hjemmet: Du kan printe via internettet, fra din smartphone og fra tablets. Det 
iøjnefaldende Intelligent Touch System giver letforståelig betjening ved hjælp af lys i panelet, og PIXMA 
MG6350 's store touchscreen giver endnu mere praktisk brug.

XL-patroner med stor kapacitet giver økonomisk print i høj kvalitet. De miljøvenlige funktioner omfatter 
papirbesparende automatisk dobbeltsidet print og energibesparende automatiske tænd/sluk-funktioner. 
Vælg den perfekte fotoprinter eller Alt-i-Én til print, scanning og kopiering i hjemmet, og glæd dig over 
resultaterne fra den enestående PIXMA-kvalitet, igen og igen.

Det er enkelt at være kreativ med den elegante serie 
af kompakte PIXMA Alt-i-Én-printere, der nu også 
fås i farver, som passer til dig. Sammen med PIXMA-
printeren følger der yderst brugbar software til at 
ordne og printe dine fotos, også direkte  
fra Facebook.





Slip kreativiteten 
løs
Eksempel på papirmodel, der kan hentes fra  
CREATIVE PARK PREMIUM

© EC

My Image Garden

Oplev det fulde potentiale  
af din PIXMA

Forenklet organisering og print af dine 
fotos med My Image Garden-software. 
Alle de værktøjer, du har brug for til 
inspiration og udvikling af kreative 
ideer, er samlet her. Samtidig er det 
blevet endnu lettere at gennemse og 
arrangere dine billeder. Takket være 
Automatisk ansigtsgenkendelse og 
andre intelligente funktioner genfinder 
programmet automatisk fotos fra din pc, 
selv dem du har glemt for længe siden. 
De gøres klar til brug i fotocollager, kort, 
kalendere og labels til diske, der kan 
printes. Der er også en samling sjove 
fotofiltre. Med PIXMA Alt-i-Én-printere 
vil My Image Garden også håndtere de 
scannede dokumenter og fotos. Der er 
værktøjer til tekstgenkendelse, så der 
kan oprettes og redigeres PDF'er.

CREATIVE PARK PREMIUM

Den enkle måde at fremstille 
fotoprint, lykønskningskort, 
kalendere og meget andet i 
professionel kvalitet på

CREATIVE PARK PREMIUM er en online-
tjeneste til brugerne af det originale 
Canon-blæk, hvor du kan downloade 
fotos, illustrationer, papirmodeller 
og meget andet materiale leveret af 
internationalt anerkendte fotografer og 
kunstnere. Der tilføres hele tiden nyt 
materiale, så du får konstant inspiration 
til din kreativitet. Du skal blot gennemse 
materialet, downloade fra My Image 
Garden og printe det.



Full HD Movie Print

Fang de bedste øjeblikke fra dine film

Full HD Movie Print er en af de mange softwarefunktioner i My Image 
Garden. Du kan bruge de mest spændende øjeblikke i dine film til at 
lave smukke print. Du skal blot afspille dine HD-film og udvælge de 
billeder, du vil printe som et foto. Du kan flette flere billeder til et samlet 
foto med kunstnerisk effekt, eller også kan du vælge at vise en række 
klip, der tilsammen fortæller en historie. Full HD Movie Print kan bruges 
sammen med udvalgte Canon Digital IXUS-, PowerShot- og  
EOS-kameraer, samt LEGRIA-videokameraer.

Print Your Days app

Print de bedste fotos fra Facebook

Vælg et særligt billede, eller lav en flot collage af dine egne og dine 
venners Facebook-fotos i en enkelt handling – print dem så i levende 
og iøjnefaldende flotte farver som et herligt minde om sjove øjeblikke. 
Det eneste, du skal gøre, er at logge på din Facebook-konto fra 
pc'en og søge efter Print Your Days. Så er du klar til at udnytte denne 
fremragende app.
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Wi-Fi

Trådløs adgang i hele 
hjemmet

Med Wi-Fi er det let at dele 
din printer mellem flere pc'er 
og printe fra alle placeringer i 
hjemmet.

Mobilt print og 
AirPrint*

Trådløs print fra 
smartphones og tablets

Med app'en Easy-PhotoPrint 
kan du printe og scanne 
trådløst fra mobile enheder 
i hele hjemmet. Der er også 
support for Apple® AirPrint™, 
så du kan printe trådløst fra 
enhver af Apples mobile 
enheder, det være sig iPhone, 
iPad og iPod touch.

PIXMA Cloud Link 
med Google  
Cloud Print

Glæd dig over friheden ved 
Internet-print

Du kan gennemse og printe 
dine favoritfotos fra dine 
online-album på CANON 
iMAGE GATEWAY** og 
Googles Picasa direkte fra 
skærmen på din PIXMA Alt-i-
Én. Print kalendere, brevpapir 
og andre skabeloner, lige 
når du har behov for det, og 
direkte fra Cloud'en. Print 
Google Docs, e-mails, fotos 
og vedhæftede PDF'er – 
praktisk taget hvor som helst 
med Google Cloud Print.* AirPrint- og Apple-logoerne er varemærker tilhørende Apple Inc.

** Ikke tilgængeligt i alle lande.





Let betjening,  
intelligent design
Kompakt design, enkel i vedligeholdelse

Innovativt design, som ikke tager meget plads i dit hjem

Canons nye FastFront-design, som findes på modeller med FINE-patroner, giver let adgang til blæk og papir fra forsiden af din Alt-i-Én. Det er 
kompakt, så pladsbehovet bliver endnu mindre. Det betyder, at du kan placere din PIXMA tættere på en væg eller endda på en reol. Snap Edge-
designet på udvalgte modeller med separate tanke giver et afdæmpet look og enkel vedligeholdelse. Udskiftning af blæktanke har aldrig været 
lettere, da dækslet til tankene åbnes fra printerens kant og scannerenheden skal slet ikke løftes.

Intelligent Touch System

Uanset hvad du vil lave, så klarer PIXMA 
det helt ubesværet

Canons Intelligent Touch System giver 
intuitiv og let betjening med det lysguidede 
touchpanel, som er indbygget i den elegante 
overflade og det store TFT-display.

Direct Disc Print

Del personlige diske med venner og familie

Med en Direct Disc Print-skuffe kan du printe 
direkte på printbare diske. Design dine egne 
labels med et favoritfoto og tekst, eller lav 
kopi af en eksisterende Blu-ray Disc™/dvd/
cd-label på en ny disk. Uanset hvad du vælger, 
giver PIXMA dine diske et flot, professionelt 
udseende.







Effektivitet

Automatisk tænd/sluk

Spar energi med din PIXMA

Takket være funktionen Auto 
Power Off kan printere automatisk 
slukke for strømmen, når de 
står ubenyttede hen i et bestemt 
tidsrum. Auto Power On genstarter 
automatisk, når du begynder dit 
print.

Auto Duplex Print

Spar på papiret med 
dobbeltsidet print

De fleste PIXMA- og Alt-i-Én-
printere har indbygget Auto 
Duplex, som giver automatisk 
dobbeltsidet print af dokumenter i 
professionel kvalitet. Det mindsker 
også papirforbruget og er mere 
miljøvenligt.

Easy-WebPrint EX

Fuld kontrol over webprint med 
Easy-WebPrint EX

Er du ikke helt tilfreds med det 
output, du printer fra forskellige 
websteder? Det bliver aldrig, som 
man ønsker det. Easy-WebPrint EX 
er et plug-in til Microsoft Internet 
Explorer, som gør det meget let 
at udvælge de centrale sektioner 
af en webside, der skal "klippes" 
sammen til et praktisk, printbart 
dokument.

Quiet Mode

Mere støjsvagt print

Med Quiet Mode nedsættes støjen 
under drift markant. Du kan opleve 
næsten lydløs print i hjemmet.



FINE 

Glæd dig over den overlegne 
kvalitet

FINE er navnet på Canons unikke 
printerteknologi, som er helt 
central for enhver PIXMA-printer. 
Den giver hurtig fotoprint i en 
overlegen professionel kvalitet 
takket være de mikroskopiske 
blækdråber og den enestående 
præcision, de placeres med.

Hybrid System 

Knivskarp tekst og levende 
farver med denne kombination 
af blæktyper

Enhver PIXMA til hjemmebrug 
benytter to typer blæk, hvilket 
giver en slående høj kvalitet i 
dokumenter og ved fotoprint. Det 
farvestofbaserede blæk bruges 
til de enestående fotoprint med 
strålende, levende farver, og det 
pigmenterede blæk i den sorte 
tank giver klare og skarpe print 
selv ved små bogstaver og  
tynde linjer.

ChromaLife 100+ 
og ChromaLife100

Print smukke og 
langtidsholdbare fotos i 
hjemmet

Kombinationen af det ægte 
Canon-blæk og Canons fotopapir 
giver mere levende og smukke 
fotos. Samtidig bevares minderne 
for hele livet.

Printhastigheder 

Læs mere om de faktiske 
printhastigheder, og 
sammenlign dem 

Canon anvender de seneste 
internationale standarder (ISO), 
når vi måler hastigheder for print 
og kopiering. På den måde kan 
du have fuldkommen tillid til 
ydelserne fra alle vores printere  
og Alt-i-Én-maskiner.

Enestående kvalitet
PRINT and
copy speeds



PIXMA til 
hjemmet
PIXMA-printere og Alt-i-Én-maskiner er 
perfekte til dit hjem. Læs om alt det, de kan, 
og find den rette til dig.

Print fotos i hjemmet på den 
letteste måde.

Hurtig, diskret fotoprinter med  
Wi-Fi, Auto Duplex og Direct Disc 
Print.

A4-printere

Opløsning på 4800 x 1200 dpi og 
mikrodråber på 2pl giver print i professionel 
kvalitet

Fotoprint i professionel kvalitet på 10x15 cm 
til kant på ca. 55 sekunder 

Avanceret software med Auto Photo Fix II 

ChromaLife100+ sikrer fotos med lang levetid

Højtydende fotoprinter med fem blæktanke 
og Wi-Fi

Hurtigt print i professionel kvalitet

Diskret design med integrerede papirbakker 

Mobilt print og Apple AirPrint

Hurtige kvalitetsprint 

My Image Garden-software

Direct Disc Print og Auto Duplex

Print mere med XL-patroner (tilbehør)

Standardblæk

XL-blæk med høj kapacitet

Standardblæk

XL-blæk med høj kapacitet



Alt-i-én: Print, kopiering og scanning

Nem konfiguration og betjening

Hurtigt print af dokumenter og fotos

Print mere med højkapacitets-patroner 
(tilbehør)

Nem og effektiv webprint

My Image Garden-software

App til print af Facebook-fotos

Kompakt Alt-i-Én: Print, kopiering og 
scanning

Hurtigt print af dokumenter og fotos

Nem og effektiv webprint

Print mere med XL-patroner (tilbehør)

My Image Garden-software

App til print af fotos fra Facebook

Automatisk tænd/sluk-funktion

Alt-i-Én med Wi-Fi: Print, kopiering og 
scanning

Print fra mobil og med Apple AirPrint

Nem og effektiv webprint

Print mere med XL-patroner (tilbehør)

Spar på papiret med Auto Duplex

Hurtigt print af dokumenter og fotos

My Image Garden-software

Automatisk tænd/sluk-funktion

Avanceret Alt-i-Én-fotoprinter med Wi-Fi

Funktioner til print, kopier og scanning

PIXMA Cloud Link med Google Cloud Print

Mobilt print og Apple AirPrint

Print mere med XL-patroner (tilbehør)

Spar på papiret med Auto Duplex

Hurtigt print af dokumenter og fotos

My Image Garden-software

Standardblæk

XL-blæk med høj kapacitet

Standardblæk

XL-blæk med høj kapacitet

Standardblæk

XL-blæk med høj kapacitet

Standardblæk

XL-blæk med høj kapacitet

Alt-i-Én med FINE-patroner

Elegant og prisvenlig Alt-i-Én-
printer til intelligent web- og 
dokumentprint til hjemmet.

Kompakt og elegant Alt-i-Én-printer 
til hjemmet.

Elegant, kompakt Alt-i-Én-printer 
med Wi-Fi, print fra mobil og  
Auto Duplex.

Avanceret Alt-i-Én-fotoprinter med 
Wi-Fi, print fra internettet og  
Auto Duplex.



Standardblæk Standardblæk

XL-blæk med høj kapacitet

Standardblæk

XL-blæk med høj kapacitet

Standardblæk

Alt-i-Én-fotoprinter i høj kvalitet 
med masser af funktioner og Wi-Fi 
til hjemmet.

Alt-i-Én-fotoprinter med høj 
ydeevne med Wi-Fi, print fra 
internet og separate blæktanke.

Førsteklasses Alt-i-Én-printer med 
6 blæktanke og touchscreen-
betjening samt print fra internet  
og mobil.

Print og filmscanning i 
fremragende kvalitet lige  
ved hånden.

Alt-i-Én-printere med separate blæktanke

Avanceret Alt-i-Én-printer

Quick Operation

5 separate blæktanke, op til 9600 dpi, min 
1 pl-kvalitet

ISO ESAT med hastighed på 12,5 ipm sort/
hvid og 9,3 ipm farve

10x15 cm fotoprint til kant på ca. 20 sek.

Wi-Fi

Automatisk Duplex og Direct Disc Print

Full HD Movie Print

PIXMA Cloud Link

Højtydende Alt-i-Én-fotoprinter med fem 
blæktanke

Print fra internettet med PIXMA Cloud Link

Elegant og diskret design

Mobilt print og Apple AirPrint 

Hurtige kvalitetsprint

My Image Garden-software

Direct Disc Print og Auto Duplex

Print mere med XL-patroner (tilbehør)

Førsteklasses Alt-i-Én-fotoprinter med seks 
blæktanke

Print fra internettet med PIXMA Cloud Link 

Intuitivt berøringspanel med 8,8 cm 
touchscreen 

Afdæmpet, elegant design i sort eller hvid

Mobilt print og Apple AirPrint 

My Image Garden-software

Direct Disc Print og Auto Duplex

Alt-i-Én i allerbedste kvalitet med Wi-Fi

Intelligent Touch System 

Seks separate blæktanke, op til 9600 dpi, 
min 1 pl-kvalitet 

ISO ESAT med hastighed på 12,5 ipm sort/
hvid og 9,3 ipm farve

10x15 cm fotoprint på ca. 20 sek. 

Scanning af 35 mm film

Auto Duplex

Full HD Movie Print

PIXMA Cloud Link



Med XL-patroner kan du printe flere sider end med standard-
patronerne, så de skal ikke så ofte udskiftes, hvilket er ideelt, hvis 
du printer meget. XL-patronerne er mere økonomiske, og de findes 
nu både som separate farver og til FINE-systemerne.

Multipacks
Spar 10 % pr. side.*

XL-blæk med høj kapacitet
Spar 50 % pr. side**

* Maksimal besparelse ved køb af Canon Multipack sammenlignet med to separate tanke til 

vejledende salgspris.

** Baseret på Canons vejledende salgspris,, sammenlignet med tilsvarende Canon-patroner som 

ikke er XL og i henhold til. ISO/IEC24712 sideydelse.

Nogle ting fungerer bedre sammen. 
Derfor er det sund fornuft at bruge 
ægte Canon-blæk og -fotopapir, der 
er udviklet og fremstillet specielt 
til PIXMA-enheder. Det giver helt 
enkelt det bedst mulige resultat.

Spar på blækket 
Print mere for 
mindre



Photo Paper Plus Glossy II

PP-201

Kraftigt Canon-papir til fotoprint i høj kvalitet med 
blankt finish og til en overkommelig pris. Fremstil 
dine egne digitale fotos og kopier i hjemmet.

Formater: 
10x15 cm (4”x6”), 13x18 cm (5”x7”), A4, A3, A3+

Photo Paper Plus Semi-gloss

SG-201

Dette papir med satin-finish har en forøget tykkelse 
og vægt og en tekstur, der ligner professionelt 
fotopapir. Ideelt til fremstilling af fremragende 
landskabsbilleder eller bryllupsbilleder med et stænk 
af professionalisme.

Formater: 
10x15 cm (4”x6”), 20x25 cm (8”x10”), 25x30 cm 
(10”x12”), 36x43 cm (14”x17”), A4, A3, A3+

Glossy Photo Paper “Everyday Use”

GP-501

Økonomisk, blankt papir giver prisgunstige print i 
hverdagen. Ideelt til kopiering af digitale fotos.

Formater: 
10x15 cm (4”x6”), A4

Matte Photo Paper

MP-101

Matte Photo Paper giver mat finish til fotos, grafik og 
tekst i høj kvalitet. Også velegnet til mere kreative 
brugere, eksempelvis til lykønskningskort og skilte.

Formater: 
A4, A3

Photo Paper Pro Platinum

PT-101

Professionelt fotopapir i studiekvalitet giver 
enestående fotografier med stor lysbestandighed. 
Den brede farvegengivelse i dette tunge fotopapir 
giver større rum for fotografens kreative potentiale.

Formater: 
10x15 cm (4”x6”), A4, A3, A3+

Photo Paper Pro Luster 

LU-101

Professionelt fotopapir med glat finish, der giver 
konsistent kvalitet og farvegengivelse i belysning – 
perfekt til brug i studier og specialopgaver. 
Dette halvblanke, kraftige fotopapir, der tørrer hurtigt, 
er det ideelle valg for en travl fotograf.

Formater: 
A4, A3 og A3+

T-shirt--overførselspapir

TR-301

Formater: 
A4

Fotoklistermærker

PS-101

Formater: 
10x15 cm

High Resolution Paper

HR-101N

Formater: 
A4, A3

Canon-fotopapir og 
specialmedier
PIXMA gør fotoprint sjovt med et udvalg af kreative medier, der 
passer til alle opgaver og idéer. PIXMA hjælper dig med at udvide din 
kreative horisont, så du kan få endnu mere ud af dine billeder: Print 
alt fra præsentationer og klistermærker til fotos  
på særligt fotopapir eller dit yndlingsbillede  
til tryk på t-shirts.



MP230 MG2250 MG3250 MG4250 MG5350 MG5450 MG6350 MG8250 iP2700 iP7250

   PIXMA Alt-i-Én-inkjet til fotos og hjemmet PIXMA-inkjetprinter

Tilgængelige funktioner Print, kopiering og scanning Print, kopiering og scanning Print, kopiering og scanning Print, kopiering og scanning Print, kopiering og scanning Print, kopiering og scanning Print, kopiering og scanning Print, kopiering og scanning Print Print 

Blæksystem 2 FINE-patroner 2 FINE-patroner 2 FINE-patroner 2 FINE-patroner 5 separate blæktanke 5 separate blæktanke 6 separate blæktanke 6 separate blæktanke 2 FINE-patroner 5 separate blæktanke

Maks. printopløsning / min. mikrodråber
4800 x 1200 dpi

2 picoliter
4800 x 1200 dpi

2 picoliter
4800 x 1200 dpi

2 picoliter
4800 x 1200 dpi

2 picoliter
9600 x 2400 dpi

1 picoliter
9600 x 2400 dpi

1 picoliter
9600 x 2400 dpi

1 picoliter
9600 x 2400 dpi

1 picoliter
4800 x 1200 dpi

2 picoliter
9600 x 2400 dpi

1 picoliter

Printhastighed A4 ISO ESAT (ca.)
7,0 ipm sort/hvid

4,8 ipm farve
8,4 ipm sort/hvid

4,8 ipm farve
9,2 ipm sort/hvid

5,0 ipm farve
9,9 ipm sort/hvid

5,7 ipm farve
12,5 ipm sort/hvid

9,3 ipm farve
15,0 ipm sort/hvid

10,0 ipm farve
15,0 ipm sort/hvid

10,0 ipm farve
12,5 ipm sort/hvid

9,3 ipm farve
7,0 ipm sort/hvid

4,8 ipm farve
15,0 ipm sort/hvid

10,0 ipm farve

Printhastighed 10x15 cm (ca.) 40 sek. (med kant) 44 sek. (uden kant) 44 sek. (uden kant) 44 sek. (uden kant) 20 sek. (uden kant) 21 sek. (uden kant) 21 sek. (uden kant) 20 sek. (uden kant) 55 sek. (uden kant) 21 sek. (uden kant)

Maks. scanneropløsning/type 600 x 1200 dpi 1200 x 2400 dpi 1200 x 2400 dpi 1200 x 2400 dpi 2400 x 4800 dpi 2400 x 4800 dpi 2400 x 4800 dpi
4800 x 4800 dpi 

4800 x 9600 dpi (Film) – –

Pc-tilslutning USB USB
Wi-Fi
USB

Wi-Fi
USB

Wi-Fi
USB, Bluetooth

Wi-Fi
USB

Wi-Fi
Ethernet

USB

Wi-Fi
Ethernet

USB, Bluetooth
USB

Wi-Fi
USB

Kameratilslutning – – – Hukommelseskortlæser
Hukommelseskortlæser

USB PictBridge
Hukommelseskortslæser

WLAN PictBridge
Hukommelseskortslæser

WLAN PictBridge
Hukommelseskortslæser

USB PictBridge – –

Tilslutning af smartphone, tablet & internet – –
Apple AirPrint
Mobilt print

Apple AirPrint
Mobilt print

PIXMA Cloud Link
Google Cloud Print

Apple AirPrint
Mobilt print

PIXMA Cloud Link

Apple AirPrint
Mobilt print

PIXMA Cloud Link
Google Cloud Print

Apple AirPrint
Mobilt print

PIXMA Cloud Link
Google Cloud Print

Apple AirPrint
Mobilt print

PIXMA Cloud Link
Google Cloud Print

– Apple AirPrint
Mobilt print

Skærm & interface – 7 Segment LED 7 Segment LED
6,2 cm TFT-skærm med  

Quick Operation
7,5 cm TFT-skærm med  

Quick Operation
7,5 cm TFT-skærm med 
Intelligent Touch System

8,8 cm touchscreen med 
Intelligent Touch System

8,8 cm TFT-skærm med 
Intelligent Touch System – –

Yderligere egenskaber Automatisk tænd/sluk Automatisk tænd/sluk
Auto Duplex Print

Automatisk tænd/sluk
Auto Duplex Print

Automatisk tænd/sluk

Auto Duplex Print
Direct Disc Print
Automatisk sluk

Auto Duplex Print
Direct Disc Print

Automatisk tænd/sluk

Auto Duplex Print
Direct Disc Print

Automatisk tænd/sluk

Auto Duplex Print
Direct Disc Print

Filmscanner til negativer
Automatisk sluk

–
Auto Duplex Print
Direct Disc Print

Automatisk tænd/sluk

Mål (B X D X H) 444 x 329 x 153 mm 449 x 304 x 152mm 449 x 304 x 152mm 449 x 304 x 152mm 450 x 366 x 166mm 455 x 369 x 148mm 466 x 369 x 148mm 470 x 396 x 199mm 445 x 250 x 130mm 451 x 386 x 128mm

Ekstra funktion

PIXMA til hjemmet
Benyt pilen til at identificere de ekstra 
funktioner, der eksempelvis ikke findes i den 
foregående model.



MP230 MG2250 MG3250 MG4250 MG5350 MG5450 MG6350 MG8250 iP2700 iP7250

   PIXMA Alt-i-Én-inkjet til fotos og hjemmet PIXMA-inkjetprinter

Tilgængelige funktioner Print, kopiering og scanning Print, kopiering og scanning Print, kopiering og scanning Print, kopiering og scanning Print, kopiering og scanning Print, kopiering og scanning Print, kopiering og scanning Print, kopiering og scanning Print Print 

Blæksystem 2 FINE-patroner 2 FINE-patroner 2 FINE-patroner 2 FINE-patroner 5 separate blæktanke 5 separate blæktanke 6 separate blæktanke 6 separate blæktanke 2 FINE-patroner 5 separate blæktanke

Maks. printopløsning / min. mikrodråber
4800 x 1200 dpi

2 picoliter
4800 x 1200 dpi

2 picoliter
4800 x 1200 dpi

2 picoliter
4800 x 1200 dpi

2 picoliter
9600 x 2400 dpi

1 picoliter
9600 x 2400 dpi

1 picoliter
9600 x 2400 dpi

1 picoliter
9600 x 2400 dpi

1 picoliter
4800 x 1200 dpi

2 picoliter
9600 x 2400 dpi

1 picoliter

Printhastighed A4 ISO ESAT (ca.)
7,0 ipm sort/hvid

4,8 ipm farve
8,4 ipm sort/hvid

4,8 ipm farve
9,2 ipm sort/hvid

5,0 ipm farve
9,9 ipm sort/hvid

5,7 ipm farve
12,5 ipm sort/hvid

9,3 ipm farve
15,0 ipm sort/hvid

10,0 ipm farve
15,0 ipm sort/hvid

10,0 ipm farve
12,5 ipm sort/hvid

9,3 ipm farve
7,0 ipm sort/hvid

4,8 ipm farve
15,0 ipm sort/hvid

10,0 ipm farve

Printhastighed 10x15 cm (ca.) 40 sek. (med kant) 44 sek. (uden kant) 44 sek. (uden kant) 44 sek. (uden kant) 20 sek. (uden kant) 21 sek. (uden kant) 21 sek. (uden kant) 20 sek. (uden kant) 55 sek. (uden kant) 21 sek. (uden kant)

Maks. scanneropløsning/type 600 x 1200 dpi 1200 x 2400 dpi 1200 x 2400 dpi 1200 x 2400 dpi 2400 x 4800 dpi 2400 x 4800 dpi 2400 x 4800 dpi
4800 x 4800 dpi 

4800 x 9600 dpi (Film) – –

Pc-tilslutning USB USB
Wi-Fi
USB

Wi-Fi
USB

Wi-Fi
USB, Bluetooth

Wi-Fi
USB

Wi-Fi
Ethernet

USB

Wi-Fi
Ethernet

USB, Bluetooth
USB

Wi-Fi
USB

Kameratilslutning – – – Hukommelseskortlæser
Hukommelseskortlæser

USB PictBridge
Hukommelseskortslæser

WLAN PictBridge
Hukommelseskortslæser

WLAN PictBridge
Hukommelseskortslæser

USB PictBridge – –

Tilslutning af smartphone, tablet & internet – –
Apple AirPrint
Mobilt print

Apple AirPrint
Mobilt print

PIXMA Cloud Link
Google Cloud Print

Apple AirPrint
Mobilt print

PIXMA Cloud Link

Apple AirPrint
Mobilt print

PIXMA Cloud Link
Google Cloud Print

Apple AirPrint
Mobilt print

PIXMA Cloud Link
Google Cloud Print

Apple AirPrint
Mobilt print

PIXMA Cloud Link
Google Cloud Print

– Apple AirPrint
Mobilt print

Skærm & interface – 7 Segment LED 7 Segment LED
6,2 cm TFT-skærm med  

Quick Operation
7,5 cm TFT-skærm med  

Quick Operation
7,5 cm TFT-skærm med 
Intelligent Touch System

8,8 cm touchscreen med 
Intelligent Touch System

8,8 cm TFT-skærm med 
Intelligent Touch System – –

Yderligere egenskaber Automatisk tænd/sluk Automatisk tænd/sluk
Auto Duplex Print

Automatisk tænd/sluk
Auto Duplex Print

Automatisk tænd/sluk

Auto Duplex Print
Direct Disc Print
Automatisk sluk

Auto Duplex Print
Direct Disc Print

Automatisk tænd/sluk

Auto Duplex Print
Direct Disc Print

Automatisk tænd/sluk

Auto Duplex Print
Direct Disc Print

Filmscanner til negativer
Automatisk sluk

–
Auto Duplex Print
Direct Disc Print

Automatisk tænd/sluk

Mål (B X D X H) 444 x 329 x 153 mm 449 x 304 x 152mm 449 x 304 x 152mm 449 x 304 x 152mm 450 x 366 x 166mm 455 x 369 x 148mm 466 x 369 x 148mm 470 x 396 x 199mm 445 x 250 x 130mm 451 x 386 x 128mm
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