PŘESNÁ,
PRODUKTIVNÍ
A VYSOCE
VÝKONNÁ
VELKOFORMÁTOVÁ
INKOUSTOVÁ
TISKÁRNA
S INOVATIVNÍMI
FUNKCEMI.

Všestranná 24palcová inkoustová
tiskárna pro velkoformátový tisk
výkresů CAD a GIS a plakátů
poskytující záviděníhodnou
efektivitu, maximální přesnost,
nejvyšší standardy zabezpečení
a nízké provozní náklady.

• Nepřekonatelná produktivita díky nové tiskové
hlavě a schopnosti nepřetržitého tisku

PRODUKTOVÁ ŘADA

• Vynikající kvalita tisku a prvotřídní přesnost
inkoustu LUCIA TD
• Unikátní podávání ze dvou rolí 24palcové
velkoformátové inkoustové tiskárny pro aplikace
CAD, GIS a tisk plakátů
• Plné živé barvy na běžných médiích i úsporném
papíru bez povrchové úpravy

imagePROGRAF TX-3000

• Snadné vkládání rolí, jednoduché ovládání pomocí
dotykové obrazovky a přímý tisk ze zařízení USB
• Pohodlné odesílání tiskových úloh do jakékoli
síťově připojené jednotky řady TX pomocí
univerzálního ovladače
• Elegantní kompaktní šasi umožňuje integraci
tiskárny TX-2000 do kompaktních prostředí
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• Stabilní spolehlivost s maximální
provozuschopností a robustním zabezpečením
• Konstrukční provedení umožňuje potisk médií
odolných proti povětrnostním vlivům
• Software s přidanou hodnotou zlepšuje pracovní
postupy velkoformátového tisku

imagePROGRAF TX-3000 MFP T36

TECHNICKÉ ÚDAJE

TECHNOLOGIE
Typ tiskárny

5 barev – 24"/609,6 mm

Technologie tisku

Inkoustový tisk Canon Bubblejet on Demand, 6 barev,
integrovaný typ (6 čipů na tiskovou hlavu × 1 tisková
hlava)

Počet trysek

Celkem: 15 360 MBK: 5 120 trysek
C, M, Y, BK: po 2 560 tryskách

Rozlišení tisku

2 400 × 1 200 dpi

Poloha trysky

1 200 × 2, obsahuje systém detekce a kompenzace
nefunkčních trysek

Zaručená minimální šířka
čáry

0,02 mm

Přesnost čáry

±0,1 % nebo méně

Velikost kapiček inkoustu

5 pl na barvu

Kapacita zásobníků
inkoustu

Základní zásobníky inkoustu obsažené v dodávce:
330 ml (MBK) / 160 ml (BK, C, M, Y)
Prodávané zásobníky inkoustu: 160 ml, 330 ml nebo
700 ml

Typ inkoustu

Pigmentový inkoust: 5 barev
MBK / BK / C / M / Y

Kompatibilní operační
systémy

Microsoft Windows 32bitová verze: Vista, 7, 8, 8.1, 10,
Server 2008, 64bitová verze: Vista, 7, 8, 8.1, 10,
Server 2008/R2, Server 2012/R2
Apple Macintosh: OSX 10.7.5 až 10.11

Jazyky tiskárny

SGRaster (Swift Graphic Raster)
HP-GL/2, HP RTL, PDF, JPEG – podrobnosti naleznete
ve specifikacích

Standardní rozhraní

Port USB B:
Typ: Vestavěný (USB Hi-Speed)
Režim: plná rychlost (12 Mbit/s),
vysoká rychlost (480 Mb/s), hromadný přenos
Port s konektory: Řada B (4 vývody)
Port USB A: Paměťové zařízení USB (přímý tisk)
Standardně:
IEEE 802.3 10base-T
IEEE 802.3u 100base-TX / automatické vyjednávání
IEEE 802.3ab 1000base-T / automatické vyjednávání
IEEE 802.3x plně duplexní
Protokol:
SNMP (Canon-MIB), HTTP, TCP/IP (IPv4/IPv6), FTP
Bezdrátová síť LAN:
Standardně:
IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

Metoda podávání papíru

Role papíru: Vkládání zepředu, výstup dopředu
Řezané listy: přední vkládání, výstup dopředu
(ruční podávání pomocí páčky pro uzamčení médií)

Šířka bezokrajového tisku
(pouze role)

[Doporučeno] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10",
14", 17", 24", [Tisknutelný] 257 mm (JIS B4), 297 mm
(ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 8",
12", 16", 20", 300 mm, 500 mm, 600 mm

ROZMĚRY A HMOTNOST
Fyzické rozměry –
(Š × H × V)

Jednotka tiskárny s otevřeným košem a stojanem
tiskárny:
1110 × 984 × 1168 mm (koš otevřený)
Hmotnost: 91 kg (včetně držáku rolí)

Dodávaný software

Ovladač tiskárny imagePROGRAF PRO řady TX,
tiskový modul plug-in pro sadu Office, software Quick
Utility Toolbox a PosterArtist Lite
Další software je k dispozici ke stažení z webu

NAPÁJENÍ A PROVOZNÍ
POŽADAVKY
Napájení

Vstupní napětí: 100 až 240 V AC (50/60 Hz)
Spotřeba energie (pomocí drátové sítě LAN): 91 W
nebo méně
V režimu spánku (pomocí drátové sítě LAN): 3,6 W
nebo méně
V režimu spánku (pomocí všech portů): 3,6 W nebo
méně
<Pouze EU – data pro ErP Lot 26>
Po vypnutí: 0,3 W nebo méně
Výchozí nastavení doby přechodu do režimu spánku:
301 s
<Pouze EU – data pro ErP Lot 26>

Provozní prostředí

15 až 30 °C, 10 až 80 % (bez kondenzace)

Úroveň hluku (přibl.)

Při provozu: 51 dB(A) nebo méně
(běžný papír, perokresba, standardní režim)
Pohotovostní režim: 35 dB(A) nebo méně
(měřeno podle normy ISO7779)

Předpisy

Evropa: Značka CE
Rusko: EAC, jiné země: certifikace CB

Certifikace pro prostředí

ENERGY STAR (WW), směrnice RoHS,
prohlášení IT ECO (Evropa)

OBSAH BALENÍ
Obsah balení

Zabezpečení:
WEP (64/128 bitů)
WPA-PSK (TKIP/AES)
WPA2-PSK (TKIP/AES)
PAMĚŤ
Standardní paměť

128 GB (fyzická paměť 2 GB)

Slot pro rozšíření

Ne

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Volitelné položky

PEVNÝ DISK
500 GB (šifrovaná)
MANIPULACE S PAPÍREM
Šířka média

Role papíru: 8"/203,2 mm až 24"/609,6 mm
Řezané listy: 8"/203,2 mm až 24"/609,6mm

Tloušťka médií

0,07 až 0,8 mm

Minimální tisknutelná délka

203 mm

Maximální tisknutelná délka

Role papíru: 18 m (liší se podle operačního systému
a aplikace)
Řezané listy: 1,6 m

Maximální průměr role média

170 mm

Tiskárna, 1× tisková hlava, 1× zásobník odpadního
inkoustu, držák pro 3” jádro, napájecí kabel pro EU
a Velkou Británii, 1 sada základních zásobníků
inkoustu, průvodce nastavením,
bezpečnostní informace / standardy, CD-ROM
s uživatelským softwarem (OSX/Windows), CD-ROM
se softwarem PosterArtist Lite, EU informační list
biocidů, informační list Eurasijského hospodářského
společenství, důležité bezpečnostní informace,
stručný návod k používání a informace pro seřízení
tiskové hlavy

Stojan tiskárny: SD-21
Jednotka role: RU-22
Držák rolí 2/3": RH2-27
Stohovací jednotka: SS-21

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL
Položky, které může
vyměnit uživatel

Tisková hlava: PF-06
Zásobníky inkoustu: PFI-110 (160 ml), PFI-310
(330 ml), PFI-710 (700 ml)
Zásobník odpadního inkoustu: MC-30
Nůž řezačky: CT-07

Zřeknutí se odpovědnosti
Některé obrázky jsou za účelem dosažení zřetelné reprodukce simulovány. Veškeré údaje jsou
založeny na standardních testovacích metodách společnosti Canon. Tento propagační materiál
a specifikace produktu byly sestaveny před datem uvedení produktu na trh. Konečné
specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění. ™ a ®: Všechny názvy společností
a produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky odpovídajících výrobců
na příslušných trzích nebo v příslušných zemích.
Nejvyšší kvality tisku dosáhnete, budete-li podle doporučení společnosti Canon používat
originální média Canon. V seznamu kompatibility médií/papíru ověřte, které typy papíru/
médií jsou doporučeny.
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