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36 calowe drukarki A0 zapewniające 
wysoką wydajność, doskonałą jakość, 
precyzję oraz pakiet zaawansowanych 
rozwiązań gwarantujących duże korzyści 
z zakupu.you can
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iPF760 / iPF765

Główne właściwości

•  Zarządzaj kosztami i śledź ROI (zwrot 
z inwestycji) – pełne oprogramowanie 
do księgowości oraz eMaintenance 
w zestawie.

•  Oszczędność miejsca – unikalna 
kompaktowa budowa umożliwiająca 
dopasowanie do każdego miejsca

•  Łatwość obsługi – łatwy system ładowania 
rolki papieru oraz sterowanie drukarką od 
przodu.

•  Maksymalna wydajność – możliwość 
podłączenia zbiorników z tuszem w czasie 
pracy drukarki

•  Minimalizacja przestojów drukarki dzięki 
funkcji wykrywania niedopasowania 
nośników (iPF765).

•  Kosz na wydruki o wysokiej pojemności 
z funkcją blokowania w celu 
niedopuszczenia do uszkodzenia 
wydruków.

•  Wysoce dokładne przy minimalnej 
szerokości linii wynoszącej 0,02 mm 
i dokładnością linii +/0,1%.

•  Możliwość zintegrowania z aplikacjami 
biurowymi dzięki wtyczce do pakietu 
Microsoft Office.

• Kompatybilność HPGL/2 i HPRTL:  
 –  Możliwość obsługi dużych plików 

wektorowych.
 –  Możliwość konfiguracji palety i pióra 

HPGL/2.
 –  Zagnieżdżanie HPGL/2 i HPRTL 

(iPF765).
 – Autorotacja HPGL/2.
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Dane techniczne: iPF760 / iPF765

     Niektóre obrazy stanowią imitację, mającą na celu uzyskanie przejrzystości reprodukcji. Wszystkie dane są oparte 
na standardowych metodach testowania firmy Canon. 
Niniejsza ulotka i dane techniczne produktu zostały opracowane przed datą wprowadzenia produktu na rynek.  
Ostateczne dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.™ i ®: Wszystkie nazwy firm i/lub produktów 
są znakami towarowymi i/lub zarejestrowanymi znakami towarowymi odpowiednich producentów na rynkach i/lub 
w krajach, w których prowadzą działalność.  
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TECHNOLOGIA

Typ drukarki 5kolorowa – 36"/914,4 mm

Technologia wydruku Canon Bubblejet on Demand, 6kolorowa, zintegrowana 
(6 chipów na głowicę drukującą x 1 głowica drukująca)

Liczba dysz Łącznie: 15 360 MBK: 5 120 dysz 
C, M, Y, BK: 2 560 dysz każda

Rozdzielczość drukowania 2 400 x 1 200 dpi

Podziałka dyszy 1 200 x 2, włączając system wykrywania  
i zastępowania niedziałających dysz

Gwarantowana minimalna  
szerokość linii 0,02 mm

Dokładność linii ±0,1% lub mniej

Wielkość kropli tuszu 4 pikolitry na kolor

Pojemność tuszu Tusz startowy: 90 ml 
Tusz dostępny w sprzedaży: 130 ml

Rodzaj tuszu Tusz reaktywny pigmentowy/barwnikowy: 
Barwnik: cyjan, magenta, żółty, czarny 

Pigment: 2 x matowa czerń

Kompatybilność systemu 
operacyjnego

Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista/7  
(32bitowy/64bitowy), Macintosh OSX 10.6.x (32bitowy),  

OS X 10.510.6 (64bitowy), OSX 10.6.x, 10.7.x

Języki drukarki GARO (język graficzny z operacjami rastrowymi), 
HPGL/2, HP RTL

Standardowe interfejsy USB 2.0 HighSpeed 
Ethernet 10/100/1000 BaseT/TX

PRĘDKOŚĆ DRUKOWANIA

Rolka A0, papier gładki 0,48 (tryb roboczy) 
1,14 (tryb standardowy)

Rolka A0, papier powlekany 1,14 (tryb roboczy) 
2,26 (tryb standardowy) 

3,51 (tryb wysokiej jakości)

PAMIĘĆ

Bufor RAM 256 Mb 32 GB  
(pamięć fizyczna 256 Mb)

Dysk twardy nie dotyczy 250 GB

OBSŁUGA PAPIERU

Szerokość nośnika Papier w rolce: 10”/254 mm – 36”/914,4 mm 
Arkusz cięty: 8”/203,2 mm – 36”/914,4 mm

Grubość nośnika Rolka: 0,070,8 mm 
Ładowanie od góry, podawanie ręczne: 0,070,8 mm 

Ładowanie od przodu, podawanie ręczne: 0,51,5 mm

Minimalna długość do 
drukowania

Rolka: 203,2 mm 
Arkusz cięty: 279,4 mm

Maksymalna długość 
do drukowania

 
18 m (w zależności od systemu operacyjnego i zastosowań)

Maksymalna średnica 
rolki nośnika 150,0 mm

Metoda podawania papieru Podawanie z rolki: Jedna rolka,  
ładowanie od góry, wydruk z przodu 

Ładowanie od góry, podawanie ręczne:  
Jeden arkusz, wydruk z przodu 

Ładowanie od przodu, podawanie ręczne:  
Jeden arkusz, wydruk z przodu

Pojemność podawania 
nośnika

 
nie dotyczy

Szerokość drukowania 
bez obramowania 

(tylko rolka)

10” (254 mm), B4 (257 mm), A3 (297 mm), 
Banner (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)
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WYMIARY I MASA

Wymiary fizyczne 
(S x G x W)

1 304 (S) x 877 (G) x 1 062 (W) mm (z otwartym koszem) 
1 304 (S) x 1 100 (G) x 1 062 (W) mm (gdy kosz znajduje 
się w położeniu wysuniętym do płaskiego układania w stos)

Masa ok. 63,9 kg ok. 64,1 kg

Dołączone oprogramowanie Sterownik do drukarki Canon, Status Monitor, zestaw sterownik 
ExtraKit – Free Layout & iR powiększenie kopii, Hot Folders, 

zoptymalizowany sterownik do AutoCAD, Media Configuration 
Tool, PosterArtist Lite (tylko PC), wtyczka drukowania do pakietu 

Microsoft® Word/Excel/PowerPoint (tylko PC)

WYMAGANIA DOTYCZĄCE 
ZASILANIA I PRACY

Zasilanie 100240 VAC (5060 Hz)

Zużycie energii Podczas pracy: do 140 W 
W trybie czuwania: do 0,5 W

Środowisko pracy Temperatura 1530°C, wilgotność 1080% (bez kondensacji)

Poziom hałasu  
(w przybliżeniu)

Podczas pracy: ok. 50 dB 
W trybie czuwania: do 35 dB 

Moc akustyczna: 6,6 Bela zgodnie z ISO 7779

Regulacje prawne Europa: Znak CE (EN60950, EN55022 klasa B, 
EN6100032, EN6100033, EN55024), 

Niemcy: TUV, Rosja: GostR

Certyfikaty środowiskowe ENERGY STAR (WW), dyrektywa RoHS, 
deklaracja IT ECO (Europa), WEEE

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Co zawiera opakowanie? Klucz nasadowy, 1 x głowica drukująca, 1 x zestaw tuszy 
startowych – 90 ml każdy, 3calowe adaptery rolkowe, instrukcja 

konfiguracji, instrukcja podstawowa, podręcznik na płycie CDROM, 
oprogramowanie użytkownika na płycie CDROM (Mac i Win), 
broszura dotycząca środków ostrożności, arkusz kalibracyjny 
A2, broszura dotycząca norm/ochrony środowiska, próbka 

nośnika  arkusze, broszura dot. PosterArtist Lite, oprogramowanie 
PosterArtist Lite na płycie CDROM, przewód zasilający EU/UK

OPCJE

Akcesoria opcjonalne Wspornik rolki: RH233

MATERIAŁY  
EKSPLOATACYJNE

Części zamienne użytkownika Głowica drukująca: PF04 
Zbiornik z tuszem: PFI102 – MBK/BK/C/Y, PFI104 – M  

Kartridż konserwacyjny: MC10




