Tiskalniške rešitve
velikega formata
kot ustvarjene za
preizkusne odtise
ter tiskanje fotografij
in umetniških del
iPF6400 / iPF6450

you can

Tiskalniki imagePROGRAF iPF6400 in iPF6450 so
tiskalniki za tiskanje dokumentov velikosti do 24
palcev (format A1), ki uporabljajo 12-barvni sistem
pigmentnih črnil. Združujejo storilnost in vrhunsko
kakovost tiskanja za reprodukcijo fotografij,
poskusnih odtisov ter umetniških, oblikovalskih,
oglaševalskih in trgovinskih aplikacij.

ipf6400 / iPF6450

24 PALCEV
(609 MM)

iPF6450

2400 x
1200dpi
12-BARVNI
SISTEM LUCIA EX
Menjava črnila
med delovanjem
SPEKTROFOTOMETER
NA VOLJO LOČENO
(iPF6450)

iPF6450
(na voljo z dodatnim
spektrofotometrom)

TRDI DISK
VELIKOSTI 250 GB
(iPF6450)
DODATEK ZA
PHOTOSHOP
VGRAJENA BARVNA
KALIBRACIJA
ODTIS VELIKOSTI A1
V 3,7 MINUTE
TISKANJE BREZ
ROBOV

ipf6400

Glavne prednosti:

anonov inovativni 12-barvni sistem
•	Cpigmentnih
črnil s tehnologijo slikovne
obdelave.

reprodukcija črne barve in več
• Izboljšana
odtenkov na temnih delih slike za izjemno
kakovost tiskanja fotografij.

s sistemi za upravljanje barv, ki
• Združljivost
temeljijo na profilih ICC in aplikacijami RIP
drugih ponudnikov.

Dodatni spektrofotometer za model iPF6450
zagotavlja:

učinkovito upravljanje barv za posamezno
napravo ali skupino tiskalnikov.

upravljanje barv z rešitvami RIP
vložke velikosti 130 ali 300 ml je
• Samodejno
• Črnilne
drugih ponudnikov.
mogoče zamenjati med tiskanjem, kar
zagotavlja najvišjo storilnost.
meritve, zamenljiv filter UV ter podporo
• Hitre
za novi standard XRGA.
stroškov za posamezna
• Spremljanje
tiskalniška
opravila
z vključeno programsko
kalibracijske povezave zagotavlja
• Možnost
opremo
za
upravljanje
stroškov, ki omogoča
optimalno doslednost pri reprodukciji barv
na več različnih 12-barvnih tiskalnikih.

plošča za upravljanje barvne
• Nadzorna
kalibracije (CCMC) zagotavlja visoko

izračun dobičkonosnosti naložbe.

Tehnični podatki: imagePROGRAF iPF6400 / iPF6450
Model tiskalnika

imagePROGRAF iPF6400

imagePROGRAF iPF6450

Model tiskalnika
Način podajanja

Tehnologije
Tip tiskalnika
Tiskalniška tehnologija
Število šob

Ločljivost tiskanja

12-barvni – 24 palcev/609,6 mm
Canon Inkjet on Demand s 6 integriranimi barvami
(6 čipov na tiskalniško glavo x 2 tiskalniški glavi)
Skupaj: 30.720 – črna, mat črna, svetlo modra, škrlatna, rumena,
foto svetlo modra, foto škrlatna, siva, foto siva, rdeča, zelena, modra
2560 šob za vsako barvo x 6 barv x 2 tiskalniški glavi
2400 x 1200 dpi

Ločljivost šobe

1200 x 2, vključuje sistem za zaznavanje in kompenzacijo
nedelujočih šob

Velikost kapljic

4 pikolitre na barvo

Velikost črnilnih vložkov

Priložene začetne kartuše: 90 ml
Črnilni vložek: 130 in 300 ml

Tip črnila

Pigmentno črnilo: 12-barvnih črnil LUCIA EX
črna, mat črna, svetlo modra, škrlatna, rumena, foto svetlo modra,
foto škrlatna, siva, foto siva, rdeča, zelena, modra

Hitrost tiskanja
(papir A1, barvna slika)

Običajni papir: 1,2 minute (hitri način) / 2,1 minute (standardni
način)
Papir s premazom: 2,2 minute (standardni način) / 4 minute
(način visoke kakovosti)
Svetleči fotografski papir: 3,7 minute (standardni način) / 5 minut
(način visoke kakovosti)

Podprti operacijski sistemi
Tiskalniški jeziki
Standardni vmesniki
Standardni pomnilnik
Trdi disk

Kapaciteta podajalnika
Širina papirja za tiskanje brez
robov (samo papir v zvitku)

Zunanje mere
( Š x G x V) / teža

Glavna enota in stojalo
Glavna enota s stojalom in
spektrofotometrom

Napajanje
Poraba energije

Delovno okolje
Akustični hrup (približno)
384 MB

Ni na voljo

250 GB

Standardi

Nadzorna plošča
Prikazovalnik
Jezik nadzorne plošče
Jeziki, prikazani na zaslonu
LCD

Velik zaslon LCD: 160 x 128 točk, 13 tipk, 5 indikatorjev LED
Ameriška angleščina, japonščina
Ameriška angleščina, francoščina, nemščina, italijanščina,
španščina, kitajščina (poenostavljena), korejščina, ruščina,
japonščina (Kanji)

PODAJANJE PAPIRJA
Širina papirja

Debelina papirja

Najmanjša dolžina papirja

Papir v zvitku in ročno podajanje z zgornje strani: 203,2 mm (8
palcev)-610 mm (24 palcev)
Ročno podajanje s sprednje strani: 250-610 mm (24 palcev)

Certifikati prijaznosti do okolja

Največja dolžina papirja

18 m (odvisno od operacijskega sistema in aplikacij)
Ročno podajanje z zgornje strani: 1,6 m
Ročno podajanje s sprednje strani: 914 mm

Robovi
(zgornji, spodnji, stranski)

Priporočena površina:
Papir v zvitku: Zgoraj: 20 mm, spodaj: 5 mm, ob straneh: 5 mm
Ročno podajanje z zgornje strani: Zgoraj: 20 mm, spodaj: 23 mm,
ob straneh: 5 mm
Ročno podajanje s sprednje strani: Zgoraj: 20 mm, spodaj: 23
mm, ob straneh: 5 mm

10 palcev (254 mm), B4 (257 mm), 14 palcev (356 mm), 16
palcev (407 mm), A2 (420 mm), A2+/17 palcev (432 mm), B2
(515 mm), A1 (594 mm), 24 palcev (610 mm)
Glavna enota z enoto za samodejno podajanje papirja v zvitku
(standardno):
1227 (Š) x 702 (G) x 344 (V) mm
Teža: približno 54 kg (brez potrošnega materiala in stojala)
1227(Š) x 751(G) x 1001(V) mm
Teža: približno 70 kg (brez potrošnega materiala)

Ni na voljo

AC 100-240 V (50-60 Hz)
Delovanje: 100 W ali manj
Način pripravljenosti: 0,5 W ali manj
(Skladno z direktivo ErP Directive Lot.6)
Temperatura: 15-30°C, vlažnost: 10-80 % (brez kondenzacije)
Delovanje: približno 47 dB
Pripravljenost: 35 dB ali manj
Raven hrupa: 66 dB v skladu z ISO 7779
Evropa: CE, Nemčija: TUV, Rusija: Gost-R, druge države: certifikat
CB
ENERGY STAR (po vsem svetu), direktiva RoHS, deklaracija IT ECO
(Evropa), WEEE, ErP Lot 6 (Evropa)

Stojalo tiskalnika
Komplet nosilca za zvitek
Spektrofotometer

ST-28
RH2-25 (2-palčni nosilec za zvitek s 3-palčno cevjo za papir in
distančnikom za tiskanje brez robov)
Ni na voljo

Tiskalniška glava:
Črnilni vložek:

Vzdrževalna kartuša:

PF-05
PFI-106 (130 ml) – črna, mat črna, svetlo modra, škrlatna, rumena,
foto svetlo modra, foto škrlatna, siva, foto siva, rdeča, zelena, modra
PFI-206 (300 ml) – črna, mat črna, svetlo modra, škrlatna, rumena,
foto svetlo modra, foto škrlatna, siva, foto siva, rdeča, zelena, modra
MC-16

150,0 mm

Nekatere slike so simulirane za jasno reprodukcijo. Vsi podatki temeljijo na Canonovih standardnih preizkusnih metodah.
Ta letak in specifikacije izdelka so bile pripravljene pred datumom predstavitve izdelka. Končni tehnični podatki se lahko
spremenijo brez predhodnega opozorila. Vsa imena podjetij in/ali izdelkov so blagovne znamke in/ali registrirane
blagovne znamke njihovih proizvajalcev na njihovih trgih in/ali državah.
Za najboljše rezultate tiskanja Canon priporoča uporabo Canonovih papirjev. Vrste papirja/medijev, ki jih priporoča Canon,
so navedene na seznamu združljivih medijev (vrst papirja).
Originalne Canonove črnilne kartuše so kot pomemben del tiskalniškega sistema velikega formata razvite skupaj s
Canonovimi tiskalniki velikega formata. Te črnilne kartuše uporabljajo napredne tehnologije, razvite na podlagi Canonovih
raziskav in razvojnih dejavnosti. Za optimalno delovanje Canonovih tiskalnikov velikega formata Canon priporoča uporabo
originalnih Canonovih črnilnih kartuš.

SU-21

POTROŠNI MATERIAL

Področje tiskanja:
Papir v zvitku: Zgoraj: 3 mm, spodaj: 3 mm, ob straneh: 3 mm
Papir v zvitku tiskanje brez robov: Zgoraj: 0 mm, spodaj: 0 mm,
ob straneh: 0 mm
Ročno podajanje z zgornje strani: Zgoraj: 3 mm, spodaj: 3 mm
(*1), ob straneh: 3 mm
*1: Spodnji rob za umetniški papir: 23 mm
Ročno podajanje s sprednje strani: Zgoraj: 3 mm, spodaj: 23 mm,
ob straneh: 3 mm
Največji premer zvitka

1227 (Š) x 875 (G) x 1001
(V) mm
Teža: približno 91 kg (brez
potrošnega materiala)

Dodatne možnosti

Papir v zvitku: 0,07-0,8 mm
Ročno podajanje z zgornje strani: 0,07-0,8 mm
Ročno podajanje s sprednje strani: 0,5-1,5 mm
Papir v zvitku: 203,2 mm (8 palcev)
Ročno podajanje z zgornje strani: 279,4 mm (11 palcev)
Ročno podajanje s sprednje strani: 350 mm

Ročno podajanje: en list, papir v zvitku: 1 zvitek

Napajanje in zahteve
glede delovanja

GARO (grafični jezik z rastrskimi funkcijami)

384 MB

imagePROGRAF iPF6450

Velikost in teža

Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista/7 (32/64-bitna
različica), Macintosh OSX 10.5.8-10.7.x
USB 2.0 High-Speed
Ethernet 10/100/1000 Base-T/TX

imagePROGRAF iPF6400

Papir v zvitku:
En zvitek (nalaganje z zgornje strani [možno je tudi podajanje s
sprednje strani], odlaganje spredaj)
Ročno podajanje z zgornje strani: en list, odlaganje spredaj
Ročno podajanje s sprednje strani: en list, odlaganje spredaj
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