
Skrivare med allt-i-ett  
för hemmet
Sätt färg på tillvaron

you can

www.canon.se/pixma



 
 

* Tillgång till CREATIVE PARK PREMIUM ges via PIXMA-
produkter när Canons eget bläck används och sker genom 
Canons program Solution Menu EX.

Skapa proffsiga fotoutskrifter, hälsningskort, 
kalendrar och mycket, mycket mer

Gör dina bilder  
lite roligare 

CREaTiVE paRK pREmiUm är en onlinetjänst 
där du kan hämta fotografier och illustrationer 
från internationellt erkända fotografer och 
konstnärer.*

Lägg på roliga filtereffekter på fotografierna 
med hjälp av Easy-photoprint Ex. använd 
kreativa effekter som suddig bakgrund, fisheye, 
miniatyr, softfokus och leksakskamera.

Fisheye-effekt 

Miniatyreffekt

Skapa



 
 

PIXMA Cloud Link Anslut trådlöst till  
mobila enheter

Bläddra och skriv ut favoritfotografierna 
i dina online-album på CaNON imaGE 
GaTEWaY* och Googles picasa direkt 
från allt-i-ett-enheten. Skriv ut kalendrar, 
brevpapper, egna kuvert och andra 
mallar on-demand via pixma Cloud Link 
och Google Cloud print**.

Dela skrivaren mellan flera datorer 
med trådlös anslutning. Skriv ut från 
och scanna till mobila enheter med 
applikationen Easy-photoprint app,  
var som helst i hemmet. 

Spela upp
Mobile Printing

med Canons funktion Full HD movie print får du 
fantastiska utskrifter av favoritögonblicken du filmat 
med Canons digitalkamera. Välj en bildruta i din 
HD-videosekvens genom att pausa och skriv sedan 
ut den. Via nya funktioner kan du nu kombinera 
bilder från flera klipp eller sprida ut dem i läget 
Layoututskrift för att få en hel story.

Ta fram särskilda ögonblick  
från dina videosekvenser

*Där det finns tillgängligt 
**Service ges från slutet av november 2011 eller senare



 
 

Canons intelligent Touch 
System gör det enkelt att 
navigera tack vare den 
intuitiva TFT-pekskärm med 
ljusindikering som är inbyggd  
i det eleganta pixma-höljet.

Via snabbhanteringen kommer 
du lätt till de lägen och 
funktioner som du använder 
ofta. Nu behövs det till exempel 
bara två enkla steg för att skriva 
ut fotografier från minneskort.

Canons nya design FastFront 
innebär att bläck och papper 
nås på ett enkelt sätt framtill 
på skrivaren och ger en mer 
kompakt utformning. Skrivaren 
kan ställas nära en vägg, 
eller placeras på en hylla. 
Finns endast för mG2150 och 
mG3150.

Oavsett vad du vill göra – 
PIXMA gör det enkelt

Nå avancerade funktioner 
på ett intuitivt sätt via 
snabbhanteringen

Innovativ design  
sparar utrymme

Sätt i 
minnes-
kortet

Enkelt



 

Skapa högkvalitativa  
fotografier

Överlägsen  
fotolabbkvalitet

En kombination av Canons eget 
färgämnesbaserade bläck och fotopapper ger 
mer livfulla och högkvalitativa foton, med en 
hållbarhet på upp till 300 år när de förvaras i 
album.

FiNE är den unika utskriftstekniken från Canon 
som finns i varje PIXMA-skrivare. Tekniken 
möjliggör snabba fotoutskrifter och överlägsen 
fotolabbkvalitet tack vare mikroskopiska 
bläckdroppar och exakt placering av bläcket.

SKRIVHUVUDEN

CANONS ORIGINALPRODUKTER FÖR 
HÖGKVALITATIVA, HÅLLBARA  
FOTOGRAFIER I ÖVER 100 ÅR.

BLÄCK FOTOPAPPER

im
ponera



 
 

Spara papper och minska  
det ekologiska fotavtrycket

Spara energi  
med PIXMA

Automatisk  
duplex

Via ECO-info ser du hur mycket 
koldioxidutsläppet minskar och 
hur mycket papper du sparar 
genom att skriva ut och kopiera 
dubbelsidigt.

Skrivarna stängs av automatiskt 
när de inte använts under en viss 
angiven tidsperiod.

Spara papper och skriv ut 
dubbelsidigt automatiskt.

Sm
art ECO-info



 

arbeta

Ta kontroll över webbutskrifterna  
med Easy-WebPrint EX

Förbättra tydligheten i scannade  
dokument med Auto Document Fix

Få vetskap om och kunna jämföra  
de verkliga hastigheterna vid utskrift  
och kopiering med bläckstråleteknik

Trött på att utskrifterna från webbplatser 
aldrig blir som du ville? Easy-Webprint Ex 
är ett plugin-program för microsoft internet 
Explorer och Safari som gör det lätt att välja ut 
nyckelavsnitt på en webbsida, innan du klipper 
ner dem till ett enda dokument för utskrift.

När du scannar dokument blir de ofta inte 
lika klara, skarpa eller lättlästa som originalet. 
auto Document Fix löser det problemet 
genom att leverera högkvalitativa och lättlästa 
scanningsresultat.

Canon använder de senaste, godkända 
iSO-standarderna för att mäta utskrifts- och 
kopieringshastigheter. Därför kan du vara  
helt säker på att din skrivare eller allt-i-ett- 
enhet har just den prestanda som anges.

PRINT speeds

ISOipm

Bakgrund

Text

Bild



FUNKTIONER 

Förstklassig trådlös allt-i-ett-skrivare med 8,8 cm TFT-display

intelligent peksystem

6 separata bläckpatroner, upp till 9 600 dpi, minimal 1 pl 
droppvolym, utskrifter i färg och gråskala med överlägsen kvalitet

CCD-scanner med scanning av 35 mm film

Snabba dokumentutskrifter på cirka 12,5 sid/min i svartvitt och 
9,3 sid/min i färg (iSO ESaT), ett kantfritt 10 x 15 cm foto på 
cirka 20 sekunder

Skriv ut var som helst ifrån med inbyggd Wi-Fi

avancerad hantering av utskriftsmaterial: automatisk duplex, 
tvåvägsmatning av papper, påskrift på DVD-/CD-skivor

pixma Cloud Link ger åtkomst till och utskriftsmöjlighet av 
innehåll direkt från internet

Utskrift av fotografier från HD-videosekvenser med Full HD 
movie print

Tillgång till CREaTiVE paRK pREmiUm när Canons eget bläck används

Förstklassiga utskrifter och scanning  
av film, snabbt och lätt

MG8250

BLÄCK



Fotoskrivare för hemmet med allt-i-ett, hög 
kvalitet, många funktioner och trådlös 
anslutning

FUNKTIONER 

avancerad fotoskrivare med allt-i-ett och 7,5 cm TFT-display: 
utskrift, kopiering och scanning

Foton med upplösning på upp till 9 600 dpi, minimal 1 pl 
droppvolym, 5 separata bläckpatroner och ChromaLife 100+

Snabba dokumentutskrifter på cirka 12,5 sid/min i svartvitt och 
9,3 sid/min i färg (iSO ESaT), ett kantfritt 10 x 15 cm foto på 
cirka 20 sekunder

Skriv ut var som helst i hemmet med inbyggd trådlös anslutning

avancerad hantering av utskriftsmaterial: automatisk duplex, 
tvåvägsmatning av papper, påskrift på DVD-/CD-skivor

Utskrift av fotografier från HD-videosekvenser med Full HD 
movie print

pixma Cloud Link ger åtkomst till och utskriftsmöjlighet av 
innehåll direkt från internet

intelligenta utskrifter från webben med Easy-Webprint Ex

Tillgång till CREaTiVE paRK pREmiUm när Canons eget bläck 
används

Utskrifter med överlägsen  
fotolabbkvalitet

FUNKTIONER 

Högpresterande trådlös allt-i-ett-skrivare med 7,5 cm TFT-display

intelligent peksystem

6 separata bläckpatroner, upp till 9 600 dpi, minimal 1 pl 
droppvolym, utskrifter i färg och gråskala med överlägsen 
kvalitet

Snabba dokumentutskrifter på cirka 12,5 sid/min i svartvitt och 
9,3 sid/min i färg (iSO ESaT), ett kantfritt 10 x 15 cm foto på 
cirka 20 sekunder

Skriv ut var som helst ifrån med inbyggd Wi-Fi

avancerad hantering av utskriftsmaterial: automatisk duplex, 
tvåvägsmatning av papper, påskrift på DVD-/CD-skivor

Utskrift av fotografier från HD-videosekvenser med Full HD 
movie print

pixma Cloud Link ger åtkomst till och utskriftsmöjlighet av 
innehåll direkt från internet

Tillgång till CREaTiVE paRK pREmiUm när Canons eget bläck 
används

MG6250 MG5350

avancerad allt-i-ett-skrivare med Wi-Fi, 
automatisk duplex, direktpåskrift på skivor 
och 6,0 cm TFT-display

FUNKTIONER 

avancerad fotoskrivare med allt-i-ett och överlägsen 
fotolabbkvalitet, 5 separata bläckpatroner

Wi-Fi b/g/n-anslutning för gemensam användning via 
höghastighetsnätverk

iSO ESaT 11/9,3 sid/min i svartvitt/färg, kantfritt  
10 x 15 cm fotografi på cirka 20 sek

Skriv ut högkvalitativa bilder från dina videoklipp via funktionen 
Full HD movie print

automatisk dubbelsidig utskrift, direktpåskrift på skiva och 
tvåvägsmatning av papper

Ta kontroll över dina webbutskrifter via Easy-Webprint Ex

intuitivt gränssnitt med 6,0 cm TFT-display

CREaTiVE paRK pREmiUm när Canons eget bläck används

BLÄCKBLÄCK BLÄCK

Mobile Printing



avancerad allt-i-ett-skrivare med automatisk 
duplex, tvåvägsmatning av papper och  
6,0 cm TFT-display

FUNKTIONER 

avancerad fotoskrivare med allt-i-ett och överlägsen 
fotolabbkvalitet, 5 separata bläckpatroner

iSO ESaT 9,7/6,1 sid/min i svartvitt/färg, kantfritt 10 x 15 cm 
fotografi på cirka 39 sek

Skriv ut högkvalitativa bilder från dina videoklipp via funktionen 
Full HD movie print

Upp till 9 600 dpi och 1 pl droppvolym för överlägsen fotokvalitet

automatisk duplex och tvåvägsmatning av papper

Ta kontroll över dina webbutskrifter via Easy-Webprint Ex

intuitivt gränssnitt med 6,0 cm TFT-display

CREaTiVE paRK pREmiUm när Canons eget bläck används

BLÄCK

Kompakt och elegant skrivare för hemmet 
med allt-i-ett, Wi-Fi och automatisk 
dubbelsidig utskrift

FUNKTIONER 

Fotoskrivare med allt-i-ett Wi-Fi och automatisk duplex: skriv ut, 
kopiera och scanna hemma

Kompakt och elegant design med FastFront

Utskrifter med fotolabbkvalitet, utskriftsupplösning upp till  
4 800 dpi och min. 2 pl droppvolym med kassettekniken FiNE

Snabba dokumentutskrifter på cirka 9,2 sid/min i svartvitt och 
5,0 sid/min i färg (iSO ESaT), ett kantfritt 10 x 15 cm foto på 
cirka 44 sekunder

Systemet ChromaLife 100 för högkvalitativa foton med en 
hållbarhet på mer än 100 år när de förvaras i album

Skriv ut var som helst i hemmet med inbyggd trådlös anslutning

automatisk duplex för automatiskt dubbelsidiga utskrifter

Utskrift av fotografier från HD-videosekvenser med Full HD 
movie print

Tillgång till CREaTiVE paRK pREmiUm när Canons eget bläck 
används

BLÄCK

Skriv ut, kopiera och scanna trådlöst. 
Kompakt, prisvärd skrivare med allt-i-ett 
och Full HD movie print

FUNKTIONER 

Skriv ut, kopiera och scanna: fotolabbkvalitet och produktiva 
funktioner i hemmet

Wi-Fi b/g-anslutning

iSO ESaT-utskriftshastighet för dokument cirka 8,8/5,0 sid/min 
(svartvitt/färg)

Skriv ut högkvalitativa bilder från dina videoklipp via funktionen 
Full HD movie print

Fotolabbkvalitet på ett kantfritt 10 x 15 cm fotografi på  
cirka 41 sek

Upp till 4 800 dpi, 2 pl för utomordentlig fotokvalitet

Ta kontroll över dina webbutskrifter via Easy-Webprint Ex

ChromaLife100* för högkvalitativa fotografier med lång 
hållbarhet

Consumables

MP495

PG-510 CL-511

CL-513PG-512

Included

Optional

*Tillval

BLÄCKConsumables

MP495

PG-510 CL-511

CL-513PG-512

Included

Optional

*Tillval

PG-540 CL-541

PG-540XL

* *

CL-541XL

MG3150

* *

Mobile Printing Mobile Printing

PG-512 CL-513



*Tillval

PG-540 CL-541

PG-540XL

* *

CL-541XL

Fördelaktig produktivitet i hemmet: Skriv 
ut, kopiera och scanna på ett enkelt sätt

FUNKTIONER 

Skriv ut, kopiera och scanna: fotolabbkvalitet och produktiva 
funktioner i hemmet

Canon använder iSO-standarden ESaT för verkliga 
utskriftshastigheter av dokument: 7,0 sidor i svartvitt  
och 4,8 sidor i färg

4 800 x 1 200 dpi med droppvolym 2 pl och fotolabbkvalitet:  
ett kantfritt 10 x 15 cm fotografi på cirka 56 sek

Easy-Webprint Ex gör det enkelt att klippa, kombinera,  
redigera och skriva ut från webben

Funktionen auto image Fix ii för optimal korrigering av 
fotografier vid utskrift

600 dpi scanner med autoscanningsläge

Bekvämt, självöppnande utmatningsfack

Snabbstarten gör den klar för användning nästan på sekunden

Skriv ut, kopiera och scanna. Kompakt, 
prisvärd och elegant skrivare med allt-i-ett 
och Full HD movie print

FUNKTIONER 

Skriv ut, kopiera och scanna: fotolabbkvalitet och produktiva 
funktioner i hemmet

iSO ESaT utskriftshastighet för dokument cirka 8,4/4,8 sid/min 
(svartvitt/färg)

Skriv ut högkvalitativa bilder från dina videoklipp ia funktionen 
Full HD movie print

Fotolabbkvalitet på ett kantfritt 10 x 15 cm fotografi på  
cirka 43 sek

Upp till 4 800 dpi, 2 pl för utomordentlig fotokvalitet

Ta kontroll över dina webbutskrifter via Easy-Webprint Ex

ChromaLife100* för högkvalitativa fotografier med lång 
hållbarhet

Kompakt och elegant design

BLÄCK

*Tillval

Kompakt och elegant allt-i-ett-enhet  
för hemmet

FUNKTIONER 

Fotoskrivare med allt-i-ett skriv ut, kopiera och scanna fotografier 
och dokument hemma

Kompakt och elegant design med FastFront

Utskrifter med fotolabbkvalitet, utskriftsupplösning upp till  
4 800 dpi och min. 2 pl droppvolym med kassettekniken FiNE

Snabba dokumentutskrifter på cirka 8,4 sid/min i svartvitt och 
4,8 sid/min i färg (iSO ESaT)

Ett kantfritt 10 x 15 cm fotografi på cirka 44 sekunder

Systemet ChromaLife 100 för högkvalitativa foton med en 
hållbarhet på mer än 100 år när de förvaras i album

intelligenta utskrifter från webben med Easy-Webprint Ex

Utskrift av fotografier från HD-videosekvenser med Full HD 
movie print

Tillgång till CREaTiVE paRK pREmiUm när Canons eget bläck 
används

Consumables

MP495

PG-510 CL-511

CL-513PG-512

Included

Optional

Consumables

MP495

PG-510 CL-511

CL-513PG-512

Included

Optional

BLÄCK BLÄCKConsumables

MP495

PG-510 CL-511

CL-513PG-512

Included

Optional

Consumables

MP495

PG-510 CL-511

CL-513PG-512

Included

Optional

MG2150

*Tillval

* * * *

PG-512 CL-513PG-512 CL-513



 

FUNKTIONER 

Högpresterande fotoskrivare med automatisk dubbelsidig 
utskrift och direktpåskrift på DVD-/CD-skivor

5 separata bläckpatroner för bättre utnyttjande av bläcket

Överlägsna kvalitetsfotografier med upplösning på upp till  
9 600 dpi och min. 1 pl droppvolym

Snabba dokumentutskrifter på cirka 12,5 sid/min i svartvitt  
och 9,3 sid/min i färg (iSO ESaT) 

Ett kantfritt 10 x 15 cm fotografi på cirka 20 sekunder

Systemet ChromaLife 100+ för högkvalitativa foton med en 
hållbarhet på mer än 300 år när de förvaras i album

avancerad hantering av utskriftsmaterial: automatisk duplex, 
tvåvägsmatning av papper och påskrift direkt på DVD-/CD-skivor

Utskrift av fotografier från HD-videosekvenser med Full HD 
movie print

intelligenta utskrifter från webben med Easy-Webprint Ex

Tillgång till CREaTiVE paRK pREmiUm när Canons eget bläck 
används

FUNKTIONER 

9 600 x 2 400 dpi upplösning för utskrifter med fotolabbkvalitet

Nästan kornfria utskrifter med 1 pl bläckdroppar

Canon använder iSO-standarden ESaT för verkliga 
utskriftshastigheter av dokument: 7,3 sid/min i svartvitt  
och 5,5 sid/min i färg

10 x 15 cm kantfri utskrift med fotolabbkvalitet på cirka 41 sek

5 ekonomiska, separata bläckpatroner

Enkel korrigering av foton med auto photo Fix

Flexibel hantering av utskriftsmaterial: tvåvägsmatning av 
papper för olika papperstyper

ingen dator behövs: skriv ut direkt från en digitalkamera med 
pictBridge

FUNKTIONER 

4 800 x 1 200 dpi upplösning och 2 pl droppvolym för  
utskrifter med fotolabbkvalitet

10 x 15 cm kantfria utskrifter med fotolabbkvalitet på  
cirka 55 sek

iSO ESaT-utskriftshastighet 7,0/4,8 sid/min i svartvitt/färg

pigmentbaserat, svart bläck för tydliga, skarpa textutskrifter

Systemet ChromaLife100+ för högkvalitativa fotografier med 
lång hållbarhet

Easy-Webprint Ex gör det enkelt att klippa, kombinera, redigera 
och skriva ut från webben

Easy-PhotoPrint EX för att skriva ut dina fotografier med  
auto photo Fix ii

En enklare, elegant modell till rimlig kostnad

*Tillval

iP3600
Consumables

CLI-521YCLI-521BK CLI-521MCLI-521CPGI-520BK

iP2700
Consumables

PG-510 CL-511

CL-513PG-512

Included

Optional

BLÄCK BLÄCKBLÄCK

Fotoskrivare med överlägsen kvalitet och 
avancerade funktioner

En kompakt och prisvärd hemmafotoskrivare 
med specifikationer som borgar för 
överlägsna utskrifter med fotolabbkvalitet

Enkla fotoutskrifter hemma

iP3600
Consumables

CLI-521YCLI-521BK CLI-521MCLI-521CPGI-520BK

iP2700
Consumables

PG-510 CL-511

CL-513PG-512

Included

Optional

iP4950

* *

PG-512 CL-513



 

Photo Paper Pro Platinum
PT-101
Ett professionellt högblankt 
fotopapper med fantastisk 
kvalitet och färgbeständighet. 
Fotografernas kreativitet når nya 
höjder i storformat med det här 
blanka, tjocka fotopapperet.

Finns i format: 
10 x 15 cm (4x6”), a4, a3, a3+

Photo Paper Plus Glossy II
PP-201
Canons tjocka 
standardfotopapper med hög 
kvalitet och högblank yta. 
Tillverka egna digitala fotografier 
och reproduktioner hemma.

Finns i format:
10 x 15 cm (4x6”), 13 x 18 cm 
(5x7"), a4, a3, a3+

Glossy Photo Paper 
”För vardagsbruk” GP-501
Ett glättat papper för ekonomisk 
vardagsfotografering. Utmärkt 
för att dela med sig av de digitala 
fotografierna.

Finns i format:
10 x 15 cm (4x6"), a4

Photo Paper Plus Semi-gloss
SG-201
Det här papperet har sidenyta, 
är tjockt och har samma 
kännetecken som traditionellt 
fotopapper. papperet är 
bland annat idealiskt för 
landskapsfotografier eller 
bröllopsfoton med professionellt 
utseende.

Finns i format:
10 x 15 cm (4x6"), 20 x 25 cm 
(8x10"), 25 x 30 cm (10x12"),  
36 x 43 cm (14x17"), a4,  
a3, a3+

Matte Photo Paper
MP-101
Ett fotopapper med matt yta som 
ger högkvalitativa fotografier, 
grafik och text. Papperet är också 
lämpligt för kreativa ändamål 
som till exempel gratulationskort.

Finns i format:
a4, a3

pixma har ett stort sortiment av kreativa och roliga utskriftsmaterial som passar både för 
hemmabruk, i skolan och på arbetet. Här finns självhäftande fotoetiketter, fotopapper i 
kreditkortsformat, film som överförs till T-shirts med strykjärn, fotoalbumkit med mera.

T-shirtfilm
TR-301
Finns i format: a4

Fotoetiketter
PS-101
Finns i format: 10 x 15 cm

High Resolution Paper
HR-101N
Finns i format: a4, a3

Vissa saker passar bättre ihop än andra.  
Därför är det klokt att använda Canons 
eget bläck och egna fotopapper, som 
designats för pixma-enheterna och  
som ger bästa möjliga resultat.

Speciella och kreativa utskriftsmaterial

Fotopapper



 
 

Genomgång  
av sortimentet
pixma fotoskrivare för hemmet

SKRIVARFUNKTIONER

MAX UTSKRIFTSUPPLÖSNING/MIN DROPPVOLYM

BLÄCKSYSTEM

ANTAL BLÄCK

UTSKRIFTSHASTIGHET 10 X 15 CM FOTO (CA)

ISO ESAT-UTSKRIFTSHASTIGHET A4 (CA)

ANTAL FACK

DIREKTPÅSKRIFT PÅ SKIVA

AUTOMATISK DUPLEXUTSKRIFT

SCANNERFUNKTIONER

MAX SCANNERUPPLÖSNING

KOPIATORFUNKTIONER

KOPIERINGSHASTIGHET FÄRGDOKUMENT A4 (CA)

GRÄNSSNITT

DISPLAY

WI-FI OCH ETHERNET

MINNESKORTPLATSER

EXTRA GRÄNSSNITT

ALLMÄNNA EGENSKAPER

MÅTT CIRKA (B x D x H)

STRÖMFÖRBRUKNING (AV/STANDBY/KOPIERING)

Fullständiga specifikationer finns på www.canon.se/PIXMA. Förbehåll för ändringar

Var kreativ med vår nya, 
eleganta serie av pixma-
skrivare. Enklare att 
använda. Visar miljöhänsyn. 
mer kompakta än någonsin. 
Levererar lovordad 
fotokvalitet som alla 
förtjänar.

En liten pil visar att detta är en förbättrad 
funktion, som inte fanns i föregående 
modell.



 
 

* Vid utskrift 

PIXMA fotoskrivare med allt i ett för hemmen PIXMA bläckstråleskrivare

MP250 MP280 MG2150 MP495 MG3150 MG5150 MG5250 MG5350 MG6250 MG8250 iP2700 iP3600 iP4950

4 800 x 1 200 dpi,  
2 pl

4 800 x 1 200 dpi,  
2 pl

4 800 x 1 200 dpi,  
2 pl

4 800 x 1 200 dpi,  
2 pl

4 800 x 1 200 dpi,  
2 pl

9 600 x 2 400 dpi,  
1 pl

9 600 x 2 400 dpi,  
1 pl

9 600 x 2 400 dpi,  
1 pl

9 600 x 2 400 dpi,  
1 pl

9 600 x 2 400 dpi,  
1 pl

4 800 x 1 200 dpi,  
2 pl

9 600 x 2 400 dpi,  
1 pl

9 600 x 2 400 dpi,  
1 pl

Kassett Kassett Kassett Kassett Kassett
Separata  

bläckpatroner
Separata  

bläckpatroner
Separata  

bläckpatroner
Separata  

bläckpatroner
Separata  

bläckpatroner
Kassett

Separata  
bläckpatroner

Separata  
bläckpatroner

4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 4 5 5

56 sek 43 sek 44 sek 41 sek 41 sek 39 sek 20 sek 20 sek 20 sek 20 sek 55 sek 41 sek 20 sek

7,0 sid/min svartvitt
4,8 sid/min färg

8,4 sid/min svartvitt
4,8 sid/min färg

8,4 sid/min svartvitt
4,8 sid/min färg

8,8 sid/min svartvitt
5,0 sid/min färg

9,2 sid/min svartvitt
5,0 sid/min färg

9,7 sid/min svartvitt
6,1 sid/min färg

11,0 sid/min svartvitt 
9,3 sid/min färg

12,5 sid/min svartvitt
9,3 sid/min färg

12,5 sid/min svartvitt
9,3 sid/min färg

12,5 sid/min svartvitt
9,3 sid/min färg

7,0 sid/min svartvitt
4,8 sid/min färg

7,3 sid/min svartvitt
5,5 sid/min färg

12,5 sid/min svartvitt
9,3 sid/min färg

1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2

– – – – – – Ja Ja Ja Ja – – Ja

– – – – Ja Ja Ja Ja Ja Ja – – Ja

600 x 1 200 dpi 1 200 x 2 400 dpi 1 200 x 2 400 dpi 1 200 x 2 400 dpi 1 200 x 2 400 dpi 1 200 x 2 400 dpi 2 400 x 4 800 dpi 2 400 x 4 800 dpi 4 800 x 4 800 dpi
4 800 x 4 800 dpi + 

Filmadapter
– – –

39 sek 37 sek 30 sek 26 sek 20 sek 20 sek 15 sek 14 sek 14 sek 14 sek – – –

LCD indelad i  
7 segment

LCD indelad i  
7 segment

LCD indelad i  
7 segment

LCD indelad i  
7 segment

LCD indelad i  
7 segment

6,0 cm TFT-display
Snabbhantering

6,0 cm TFT-display
Snabbhantering

7,5 cm TFT-display
Snabbhantering

7,5 cm TFT-display
intelligent 

peksystem och 
snabbhantering

8,8 cm TFT-display
intelligent 

peksystem och 
snabbhantering

– – –

– – – Wi-Fi b/g Wi-Fi b/g/n – Wi-Fi b/g/n Wi-Fi b/g/n
Wi-Fi b/g/n, 

Ethernet
Wi-Fi b/g/n, 

Ethernet
– – –

– – – – – Ja Ja Ja Ja Ja – – –

– – – mobile printing mobile printing
Bluetooth som  

tillval
pictBridge

mobile printing
Bluetooth som  

tillval
pictBridge

mobile printing
Bluetooth som  

tillval
pixma Cloud Link

pictBridge

mobile printing
Bluetooth som  

tillval
pixma Cloud Link

pictBridge

mobile printing
Bluetooth som  

tillval
pixma Cloud Link

pictBridge

– pictBridge pictBridge

444 x 331 x  
154 mm

450 x 335 x  
153 mm

449 x 304 x  
152 mm

450 x 335 x  
153 mm

449 x 304 x  
152 mm

455 x 368 x  
160 mm

455 x 368 x  
160 mm

450 x 366 x  
166 mm

470 x 367 x  
173 mm

470 x 396 x  
199 mm

445 x 250 x  
130 mm

431 x 296 x  
153 mm

431 x 297 x  
153 mm

0,4 W, 0,8 W, 
10,0 W

0,4 W, 0,8 W, 
10,0 W

0,5 W, 0,7 W, 
11,0 W

0,3 W, 1,2 W, 
11,0 W

0,4 W, 2,8 W, 
20,0 W

0,4 W, 1,4 W, 
18,0 W

0,4 W, 1,6 W, 
21,0 W

0,4 W, 2,9 W, 
22,0 W

0,4 W, 3,0 W, 
25,0 W

0,4 W, 3,2 W, 
25,0 W

04 W, 0,7 W, 
11,0 W

0,5 W, 1,3 W, 
16,0 W

0,4 W, 0,8 W, 
18,0 W
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