Imprimantele
pentru format
mare sunt ideale imagePROGRAF iPF760 și iPF765 sunt
pentru aplicații
imprimante de format 36”/A0 care livrează
CAD și GIS
calitate excelentă, acuratețe, productivitate
iPF760 / iPF765

lider de clasă și un set avansat de funcții
pentru profitabilitatea investiţiei.
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• Compatibil HP-GL/2 și HP-RTL alimentării greșite (iPF765) – Capabil să manevreze fișiere
vectoriale mari
oș de recuperare imprimări de mare
•	Ccapacitate
cu posibilitatea de stivuire

•

aximizați productivitatea - cernelurile •
•	Mschimbabile
în timpul imprimării

în vederea protejării imprimărilor
Acuratețe mare cu doar 0.02mm
lățime minimă a liniei și +/-0.1% marjă
de eroare
	Integrați cu aplicațiile de birou folosind
Microsoft Office Plug-in

– HP-GL/2 opțiuni paletă și peniță
– HP-GL/2 și HP-RTL nesting (iPF765)
– HP-GL/2 auto-rotire

Specifications: iPF760 / iPF765
Model

imagePROGRAF iPF760

imagePROGRAF iPF765

Tehnologie
Tip imprimantă
Tehnologie
Număr de doze
Rezoluție imprimare
Număr puncte
Lățime minimă garantată
a liniei
Acuratețe linie
Marime picătură de
cerneală

5 Culori - 36”/914.4mm
Sistem cu cerneală cu 6 culori integrate (6 cartușe per cap
de imprimare x 1 capete de imprimare)

1,200 x 2 incluzând detecția dozelor înfundate și sistemul
de compensare
Alimentare cu curent

±0.1 % or less
4 Picolitrii pe culoare

Cerneală dye/pigmentată: Cyan, Magenta, Yellow, Black
Pigment: 2 x Negru mat

A0 Rolă, Hărtie cretată

HDD

Grosime hârtie

GARO (Graphic Arts language with Raster Operations),
HP-GL/2, HP RTL
USB 2.0 High-SpeedEthernet 10/100/1000 Base-T/TX

Aprox. 64.1 kg

AC 100 - 240 V (50-60 Hz)

15 - 30°C, 10 - 80 % (Fără condens)

Reguli

Certificate de mediu

Operare: aprox. 50 dB
Mod așteptare: 35 dB sau mai puțin
Putere acustică: 6.6 Bels ( ISO 7779 )
Europa: CE mark (EN60950, EN55022
classB,EN61000-3-2, EN-61000-3-3, EN55024),Germany:
TUV, Rusia: Gost-R
ENERGY STAR (WW), directiva RoHS,
Declarația IT ECO (Europe), WEEE

CE ESTE INCLUS
Conținut cutie

0.48 (mod schiță)
1.14 (mod standard)
1.14 (mod schiță)
2.26 (mod standard)
3.51 (mod calitate maximă)

Cheie/surubelniță Hex, cap imprimare x 1, set de cerneluri
de inceput x 1 - 90ml fiecare, adaptoare 3 inci, Ghid punere
în funcțiune, Ghid de bază, Manual CD-ROM, CD-ROM
software (Mac & Win), broșură instrucțiuni de manevrare,
foi de calibrare A2, broșura de siguranță și protecție mediu,
coli de hătie mostre, broșură PosterArtist Lite, CD-ROM
software PosterArtist Lite, Cablu de alimentare

Optiuni
256MB

32GB (Memorie 256MB)

N/A

250GB

Rolă: 10”/254mm - 36”/914.4mm Hârtie format standard:
8”/203.2mm - 917mm (DIN C0)

Optionale

Tub suport rolă RH2-33

Consumabile
Înlocuibile de către
utilizator

Cap de imprimare: PF-04 Rezervă cerneală: PFI-102 MBK/BK/C/Y, PFI-104 - M Cartuș mentenanță: MC-10

Unitate alimentare cu rolă: 0.07 - 0.8mm Încărcare de sus
Alimentare manuală: 0.07 - 0.8mm

Lungime minimă
imprimabilă

Rolă: 203,2mm Hârtie pretăiată: 279,4mm

Lungime maximă
imprimabilă

18m (variază în funcție de sistemul de operare sau
aplicație)

Diametrul maxim al rolei
de hârtie

Aprox. 63.9 kg

Canon Printer Driver, Status Monitor, ExtraKit - Free Layout
& iRenlargement Copy, Optimised Driver for AutoCAD,
Media Configuration Tool, PosterArtist Lite (doar PC), Print
Plug-in pentru Microsoft® Word/Excel/PowerPoint (doar
PC)

Mediu de operare
Nivel zgomot (Aprox.)

Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista/7
(32/64bit),Macintosh OSX 10.6.x (32 bit), OS X 10.5-10.6
(64 bit),OSX 10.6.x, 10.7.x

HÂRTIE
Lățime mediu de imprimare

1,304 (L) x 877 (A) x 1,062 (Î) mm (cu coșul deschis)
1,304 (L) x 1,100 (A) x 1,062 (Î) mm (când coșul este
deschis la maxim pentru stocare plană de imprimări)

Operare: 140W sau mai puțin
Oprit (mod așteptare): 0.5 W sau mai puțin

Memorie
memorie RAM

imagePROGRAF iPF765

Putere consumată

VITEZĂ IMPRIMARE
A0 Rolă, Hârtie normală:

imagePROGRAF iPF760

Cerințe de putere și operare

0.02 mm

Tip cerneală

Interfețe standard

Greutate
Software inclus

2,400 x 1,200 dpi

Cartușe cerneală incluse: 90ml Cerneluri incluse: 130ml

Limbaje de imprimare

Dimensiuni fizice - (L x
A x Î)

Total: 15,360 MBK: 5,120 duze, C, M, Y, BK: 2,560 duze
fiecare

Capacitate cerneluri

Compatibilitate sisteme de
operare

Model
DIMENSIUNI ȘI GREUTATE

150,0mm

Metoda de alimentare

Rolă: Alimentare de sus, ieșire în față, Încărcare de sus
Alimentare manuală: O colă, ieșire în față

Lățime imprimare fără
margini (Doar rolă)

10” (254 mm), B4 (257 mm), A3 (297 mm),Baner (300 mm),
14” (356 mm), A2 (420 mm),A2+/17” (432 mm), B2 (515
mm), A1 (594 mm),24” (610 mm), B1 (728 mm), A0 (841
mm), 36” (914 mm)

 nele imagini sunt simulate pentru calitatea reproducerii. Toate datele sunt bazate pe metodele de testare
U
standard ale Canon. Această broșură și specificațiile produselor sunt dezvoltate înaintea datei de lansare.
Aceste informații se pot schimba fără notificare prealabilă.™ și ®: Toate companiile și/sau numele produselor
sunt mărci și/sau mărci înregistrate ale fabricantului respectiv în piața lor și/sau țările lor. Canon recomandă
folosirea de hârtie Canon pentru cele mai bune rezultate. Va rugăm verificați compatibilitatea cu tipurile de
medii de imprimare pentru a vedea varietatea de medii recomandate.
Cartușele de cerneală Canon sunt dezvoltate împreună și pentru imprimantele de format mare Canon ca o
parte importantă a sistemelor de imprimare de format mare. Tehnologiile avansate la care au ajuns cercetătorii
și dezvoltatorii noștri sunt încorporate în aceste cartușe. Pentru performanța optimă cu imprimantele de format
mare Canon, se recomandă folosirea cartușelor de cerneală Canon.
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