
Wybierz 
drukarkę PIXMA, 
która najlepiej 
się sprawdzi w 
twoim domu.

 CzAS nA TWój 
kolEjny krok

you can



Dzięki usłudze PIXMA Cloud Link do drukowania nie będzie Ci już potrzebny komputer. Możesz po prostu drukować treści wyświetlane 
na ekranie drukarki — mogą to być zdjęcia z portali społecznościowych lub galerii internetowych bądź dokumenty zapisane w 
chmurze. 

Ponadto, jeśli znajdujesz się z dala od drukarki, możesz ją także kontrolować za pomocą smartfona lub tabletu. Wystarczy, że 
pobierzesz aplikację PIXMA Printing Solutions, która pozwoli Ci z każdego miejsca drukować dokumenty i zdjęcia, wykorzystując do 
tego celu urządzenie przenośne.

Drukarka PIXMA to nie tylko funkcje łączności — to także oszczędność. Nowa funkcja automatycznego włączania sprawia, że drukarka 
jest włączona tylko wtedy, gdy drukuje, natomiast opcjonalne powiększone kasety XL gwarantują możliwość wydruku trzy razy 
większej liczby stron niż standardowe pojemniki.

Nasze kompaktowe i innowacyjne drukarki PIXMA zostały specjalnie zaprojektowane, 
aby sprostać Twoim wymaganiom z zakresu domowego drukowania. Oferują jeszcze 
więcej opcji łączności niż do tej pory. Zrób kolejny krok w świat bezprzewodowego 
drukowania — drukarki PIXMA z obsługą chmury umożliwiają drukowanie z 
dowolnego miejsca i z każdego urządzenia.

PIXMA dla domu





* Dostępne usługi mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

** AirPrint i logo Apple są znakami towarowymi firmy Apple Inc.

Łączność

Funkcja drukowania w 
chmurze

Ulepszona funkcja PIXMA  
Cloud Link zapewnia swobodę 
wyświetlania i drukowania treści 
internetowych bezpośrednio na 
ekranie drukarki — bez użycia 
komputera. W ciągu kilku sekund 
można wydrukować zdjęcia z 
Facebooka, Twittera i albumów 
internetowych, takich jak 
Photobucket i Picasa, a także 
drukować z usług Evernote i 
Dropbox w chmurze.

Aplikacja do drukowania  
z urządzeń przenośnych

PIXMA Printing Solutions to 
aplikacja, która umożliwia 
sterowanie drukarką ze 
smartfona lub tablet: 

• Drukowanie i skanowanie Wi-Fi 
Obsługuj bezprzewodowo 
drukarkę PIXMA za pomocą 
smartfona lub tabletu 
• Drukowanie w chmurze 
Korzystaj z tych samych usług 
PIXMA Cloud Link, które są 
dostępne na ekranie drukarki 
• Ustawienia drukarki 
Sprawdzaj stan drukarki, poziom 
tuszu oraz przeglądaj on-line 
podręcznik obsługi urządzenia

Drukowanie z urządzeń 
mobilnych

Obsługa technologii Apple 
AirPrint™ umożliwia drukowanie 
bezprzewodowe z urządzeń 
iPhone, iPad lub iPod touch.

Drukarki PIXMA obsługujące 
usługę Google Cloud Print 
umożliwiają drukowanie z 
dowolnego miejsca dokumentów 
Google Docs, wiadomości 
e-mail, zdjęć oraz plików PDF z 
poziomu smartfonów, tabletów i 
komputerów osobistych.

Podłącz drukarkę PIXMA do sieci Wi-Fi i ciesz się możliwością drukowania z każdego miejsca w domu. Aplikacja PIXMA pozwoli Ci drukować treści 
z Internetu, a także zdalnie sterować drukarką z poziomu smartfona.

PIXMA Cloud Link* PIXMA Printing Solutions Google Cloud Print & AirPrint**





Pakiet My Image Garden
Poznaj pełnię możliwości 
urządzenia PIXMA

Oprogramowanie My Image Garden 
upraszcza porządkowanie i drukowanie 
zdjęć. Zawiera wszystkie narzędzia 
potrzebne do kreatywnego wykorzystywania 
fotografii, a jednocześnie ułatwia 
przeglądanie i organizowanie obrazów. 
Dzięki automatycznemu rozpoznawaniu 
twarzy i innym inteligentnym funkcjom 
oprogramowanie samo znajdzie na 
komputerze wszystkie zdjęcia — nawet te 
dawno zapomniane — i zbierze w jeden 
spójny zbiór. Po zakończeniu wyszukiwania 
można już dowolnie tworzyć kolaże, kartki 
okolicznościowe, kalendarze czy etykiety na 
płyty. 

Ekskluzywna usługa internetowa 
PIXMA

CREATIVE PARK PREMIUM to usługa 
internetowa dla użytkowników oryginalnych 
tuszów firmy Canon umożliwiająca 
pobieranie zdjęć, ilustracji, drukowanych 
modeli i innych treści autorstwa światowej 
sławy fotografów i grafików. Do usługi stale 
dodawane są nowe treści, w związku z czym 
zawsze warto tam zaglądać w poszukiwaniu 
inspiracji. Wystarczy wyszukać, pobrać i 
wydrukować treść z portalu My Image 
Garden — to wszystko można wykonać z 
poziomu ekranu drukarki PIXMA 
obsługującej usługę w chmurze lub za 
pomocą aplikacji PIXMA Printing Solutions.

Puść wodze 
wyobraźni
Zwiększ swoją kreatywność dzięki oprogramowaniu 
PIXMA. Niezależnie od tego, czy chcesz wybrać i 
wydrukować zdjęcia do nowego albumu, czy stworzyć 
własny zestaw prac, korzystając z ekskluzywnego dostępu 
do biblioteki Canon zawierającej zbiór inspirujących 
fotografii — narzędzia PIXMA znacznie Ci to ułatwią.

Usługa CREATIVE PARK PREMIUM



Funkcja Full HD Movie Print
Uchwyć najciekawsze chwile ze 
swoich filmów

Możliwość tworzenia wydruków z filmów w 
jakości Full HD jest jedną z wielu funkcji 
oprogramowania My Image Garden, które 
umożliwiają przekształcanie magicznych 
chwil z filmów w piękne wydruki. 
Wystarczy odtworzyć film i wybrać klatki, 
które mają zostać wydrukowane jako 
zdjęcie, połączyć kilka klatek w jedno dzieło 
lub utworzyć kolaż z różnych klatek filmu, 
aby na przykład opowiedzieć zdjęciami 
sfilmowaną historię. Funkcja wydruku 
filmów w jakości Full HD jest dostępna w 
przypadku wybranych modeli aparatów 
Canon Digital IXUS, PowerShot oraz EOS,  
a także w przypadku kamer LEGRIA.

Canon LEGRIA mini

Usługa CREATIVE PARK PREMIUM





Wydajność

Automatyczne  
włączanie

Łatwe drukowanie i 
oszczędność energii 

Funkcja automatycznego 
włączania zasilania włącza 
drukarkę w chwili rozpoczęcia 
drukowania, co zwiększa wygodę 
drukowania za pośrednictwem 
sieci Wi-Fi. Dzięki funkcji 
automatycznego wyłączania 
drukarki podłączone przez port 
USB wyłączają się samoczynnie po 
określonym czasie bezczynności.

Automatyczny druk 
2-stronny

Funkcja drukowania 
dwustronnego pozwala 
oszczędzać papier

Większość drukarek i urządzeń 
wielofunkcyjnych PIXMA jest 
wyposażona w zintegrowaną 
funkcję automatycznego 
drukowania 2-stronnego, która 
umożliwia automatyczne 
drukowanie profesjonalnie 
wyglądających dokumentów na 
obu stronach arkusza papieru.  
W ten sposób oszczędzasz na 
kosztach papieru i pomagasz 
naszej planecie.

Easy-WebPrint EX

kontrola nad wydrukami  
stron internetowych dzięki 
funkcji Easy-WebPrint EX

Nie lubisz, gdy wydruki stron 
internetowych nie wyglądają tak, 
jak powinny? Easy-WebPrint EX to 
wtyczka do programu Microsoft 
Internet Explorer służąca do 
wybierania najważniejszych sekcji 
ze strony internetowej i 
umieszczania ich w jednym 
dokumencie, który można 
następnie wydrukować.

Tryb cichy

Ciche drukowanie

 
Tryb cichy automatycznie redukuje 
szybkość drukowania, aby 
znacznie zmniejszyć hałas 
towarzyszący pracy urządzenia i 
nie zakłócać domowej ciszy. Opcję 
tę można ustawić z poziomu 
komputera lub bezpośrednio na 
ekranie drukarki; możliwy jest 
także wybór, czy ma być ona 
aktywna przez cały czas, czy tylko 
w określonych porach dnia.

Dzięki innowacyjnej technologii PIXMA korzystanie z drukarek jest łatwiejsze i wydajniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Funkcje takie jak 
automatyczne wyłączanie lub automatyczne drukowanie 2-stronne zapewniają maksymalny komfort obsługi i dużą oszczędność papieru.



Drukarki i urządzenia wielofunkcyjne PIXMA to doskonały wybór dla 
Twojego domu. Przekonaj się, co oferują poszczególne modele, aby 
wybrać produkt najlepiej dopasowany do twoich potrzeb.

6-atramentowa, wysokiej klasy wielofunkcyjna drukarka 
fotograficzna z funkcjami drukowania z urządzeń prze-
nośnych i chmury, ekranem dotykowym i opcjonalnymi 
tuszami XL.

Standardowe tusze Wydajne tusze w pojemnikach o dużej pojemności (Xl)

•  6-atramentowa, wysokiej klasy wielofunkcyjna  
drukarka fotograficzna z obsługą sieci Wi-Fi;  
stylowa obudowa

• Ulepszona usługa PIXMA Cloud Link

•  Drukowanie z urządzeń przenośnych; obsługa  
Apple AirPrint

•  Intuicyjny ekran dotykowy o przekątnej  
8,8 cm

• Opcjonalne tusze XL

• Szybkie drukowanie w doskonałej jakości



Tego typu drukarki oferują doskonałe możliwości komunikacyjne i dużą wszech-
stronność — możesz drukować treści z Internetu z poziomu ekranu drukarki.

Drukarki z obsługą chmury  
i sieci Wi-Fi

Szybka i stylowa 5-atramentowa drukarka wielofunkcyjna z  
obsługą sieci Wi-Fi, oferująca możliwość drukowania ze smartfona, 
tabletu i chmury oraz obsługująca opcjonalne tusze XL.

Standardowe tusze Wydajne tusze w pojemnikach o dużej pojemności (Xl)

•  Drukowanie, kopiowanie, 
skanowanie

• 5 atramentów

• Obsługa sieci bezprzewodowej

• Usługa Cloud Link

• Karty pamięci

• Ekran o przekątnej 7,5 cm

Wszechstronna 5-atramentowa drukarka wielofunkcyjna z  
obsługą sieci Wi-Fi oferująca łatwe drukowanie ze smartfona,  
tabletu i chmury oraz obsługę opcjonalnych tuszów XL.

•  Drukowanie, kopiowanie, 
skanowanie

• 5 atramentów

• Obsługa sieci bezprzewodowej

• Usługa Cloud Link

• Druk 2-stronny

• Ekran o przekątnej 6,2 cm

Wydajne tusze w pojemnikach o dużej pojemności (Xl)Standardowe tusze



Szybka drukarka fotograficzna o niewielkich rozmiarach z 
łącznością Wi-Fi oraz funkcjami drukowania 2-stronnego 
i drukowania na płytach.

Standardowe tusze Wydajne tusze w pojemnikach o dużej pojemności (Xl)

•  5-atramentowa, wysokowydajna drukarka 
fotograficzna z łącznością Wi-Fi

• Szybkość druku i jakość laboratorium fotograficznego

•  Kompaktowa obudowa ze zintegrowanymi tacami  
na papier

•  Drukowanie z urządzeń przenośnych i funkcja  
Apple AirPrint™ 

•  Funkcja drukowania na płytach i druku  
2-stronnego

• Oprogramowanie My Image Garden 



Drukarki z obsługą sieci Wi-Fi

Wydajne tusze w pojemnikach o dużej pojemności (Xl)Wydajne tusze w pojemnikach o dużej pojemności (Xl) Standardowe tuszeStandardowe tusze

Zaawansowana wielofunkcyjna drukarka fotograficzna z 
łącznością Wi-Fi, obsługą drukowania stron internetowych 
oraz funkcją drukowania 2-stronnego.

Niewielka i stylowa drukarka wielofunkcyjna z obsługą  
sieci Wi-Fi, łatwym drukiem bezprzewodowym z urządzeń 
przenośnych i obsługą opcjonalnych tuszów XL.

Dostępna także w kolorze białym.

Nasze zaawansowane, kompaktowe drukarki, które można bezprzewodowo 
obsługiwać za pomocą smartfona, tabletu lub komputera.

•  Drukowanie, kopiowanie, 
skanowanie

•  Drukowanie z urządzeń 
przenośnych

• Obsługa sieci bezprzewodowej

• Druk 2-stronny

• Karty pamięci

• Ekran o przekątnej 6,2 cm

•  Drukowanie, kopiowanie, 
skanowanie

• 2 kasety z tuszem

• Obsługa sieci bezprzewodowej

• Druk 2-stronny

•  Funkcja automatycznego 
włączania

• Niewielkie rozmiary



Standardowe tusze Wydajne tusze w pojemnikach o dużej pojemności (Xl)

•  Kompaktowe urządzenie wielofunkcyjne: 
drukowanie, kopiowanie i skanowanie

• Stylowa obudowa z całkowicie białym wykończeniem

• Szybkie drukowanie w wysokiej jakości

• Opcjonalne tusze XL pozwalające drukować więcej

• Oprogramowanie My Image Garden

• Usługa Creative Park Premium

Niewielka i stylowa drukarka wielofunkcyjna z funkcjami 
drukowania, kopiowania i skanowania oraz opcjonalnymi 
kasetami XL.



Drukarki osobiste

Niewielka i stylowa drukarka wielofunkcyjna z funkcjami 
drukowania, kopiowania i skanowania oraz opcjonalnymi 
kasetami XL.

Standardowe tusze Wydajne tusze w pojemnikach o dużej pojemności (Xl)

Drukowanie w domu stało się prostsze.

Wydajne tusze w pojemnikach o dużej pojemności (Xl)Standardowe tusze

•  Drukowanie, kopiowanie, 
skanowanie

• 2 kasety z tuszem

• Łączność USB

•  Funkcja automatycznego 
włączania

• Niewielkie rozmiary

• Tryb cichy

• Drukowanie

• 2 kasety z tuszem

• Łączność USB

• Wydruki wysokiej jakości

• Niewielkie rozmiary

• ChromaLife100+

Możliwość podłączenia przez port USB, kompaktowe rozmiary i wysoka jakość 
wydruków w przystępnej cenie — doskonałe rozwiązanie dla użytkowników domowych.



Pojemniki o dużej pojemności to najlepszy wybór w przypadku osób 
drukujących dużo i często. Umożliwiają wydrukowanie większej liczby 
stron, zanim konieczna będzie wymiana pojemników z tuszem. 
Bardziej ekonomiczne pojemniki o dużej pojemności (XL) są teraz 
dostępne zarówno w wersji z oddzielnymi tuszami, jak i w ramach 
systemu FINE.

Wydajne tusze w pojemnikach o dużej pojemności (Xl)
Oszczędność 50% na każdej stronie*

* Na podstawie sugerowanej ceny detalicznej pojemników z tuszem firmy Canon, w porównaniu do pojemników o standardowej pojemności, z uwzględnieniem wydajności liczonej zgodnie z normą ISO/IEC24711.

Obniż wydatki na tusz
Drukuj więcej  
za mniej

Dobrym sposobem jest łączenie rozwiązań. 
Dlatego najlepiej używać oryginalnych 
tuszów i papieru fotograficznego firmy 
Canon. zaprojektowano je specjalnie na 
potrzeby urządzeń PIXMA, tak aby oferowały 
najlepsze wyniki pracy.

jakość godna laboratorium 
fotograficznego

FINE to unikatowa technologia 
firmy Canon, stanowiąca 
podstawę niezwykłych 
własności wszystkich drukarek 
PIXMA. Umożliwia ona szybkie 
drukowanie zdjęć i jakość 
godną profesjonalnego 
laboratorium fotograficznego 
dzięki mikroskopijnym kroplom 
tuszu i ich precyzyjnemu 
rozmieszczaniu.

Drukuj piękne i trwałe 
zdjęcia w swoim domu

Połączenie oryginalnych tuszów 
firmy Canon oraz papierów 
fotograficznych firmy Canon to 
gwarancja tętniących życiem, 
pięknych zdjęć, dzięki którym 
najwspanialsze wspomnienia 
pozostaną z Tobą na zawsze.



Papier transferowy 
nadruków na koszulki
Tr-301
Dostępny rozmiar: A4

Naklejki fotograficzne
PS-101
Dostępny rozmiar:  
10 x 15 cm

Papier High Resolution
Hr-101n
Dostępne rozmiary: 
A4, A3

Papier fotograficzny błyszczący 
Plus Glossy II
PP-201
Standardowy wysokiej jakości 
papier firmy Canon o dużej 
gramaturze, który zapewnia 
doskonałą jakość o błyszczącym 
wykończeniu. Twórz cyfrowe zdjęcia 
i odbitki w zaciszu swojego domu.
Dostępne rozmiary: 
10 x 15 cm (4” x 6”), 13 x 18 cm 
(5” x 7”), A4, A3, A3+

Papier fotograficzny Plus, 
półmatowy
SG-201
Dostępne rozmiary: 
10 x 15 cm (4” x 6”), 20 x 25 cm 
(8” x 10”), 25 x 30 cm (10” x 12”), 
36 x 43 cm (14” x 17”), A4, A3, A3+

Papier fotograficzny Pro Platinum
PT-101
Profesjonalny, studyjny papier 
fotograficzny, oferujący doskonałą 
jakość i odporność na blaknięcie. 
Dzięki bogatemu odwzorowaniu 
kolorów ten błyszczący, gruby 
papier fotograficzny rozwija 
kreatywny potencjał fotografów.
Dostępne rozmiary: 
10 x 15 cm (4" x 6”), A4, A3, A3+

Błyszczący papier fotograficzny  
do codziennego użytku
GP-501
Dostępne rozmiary: 
10 x 15 cm (4” x 6”), A4

Papier fotograficzny  
Pro Luster 
lU-101
Dostępne rozmiary: 
A4, A3 oraz A3+

Papier fotograficzny matowy
MP-101
Matowy papier fotograficzny 
pozwala uzyskać wysokiej jakości 
zdjęcia, elementy graficzne i 
wydruki tekstu z matowym 
wykończeniem. Nadaje się także 
do bardziej kreatywnych 
zastosowań, takich jak np. kartki 
okolicznościowe czy materiały 
wystawowe.
Dostępne rozmiary: A4, A3

Papiery fotograficzne i  
nośniki specjalne firmy Canon
Urządzenia PIXMA sprawiają, że drukowanie zdjęć to świetna zabawa. 
Szeroka gama kreatywnych nośników gwarantuje znalezienie produktu 
odpowiedniego do każdego projektu i każdego zastosowania. PIXMA 
wskazuje nowe kierunki twórczości i ułatwia wykorzystanie całego 
potencjału obrazów — od prezentacji po naklejki i materiały transferowe 
do nadruków na koszulki.



MG4250mg2450 i mg2550 MG3550

Urządzenia PIXMA dla 
użytkowników domowych
Specjalna strzałka wskazuje nowe funkcje 
urządzenia, tj. funkcje, które nie były  
dostępne we wcześniejszym modelu.

Nowa funkcja FoToGrAFICznE UrząDzEnIA WIEloFUnkCyjnE PIXMA

Dostępne funkcje Drukowanie, skanowanie i kopiowanie Drukowanie, skanowanie i kopiowanie Drukowanie, skanowanie i kopiowanie  Drukowanie, skanowanie, 
kopiowanie i obsługa chmury

Drukowanie, skanowanie,  
kopiowanie i obsługa chmury

Drukowanie, skanowanie,  
kopiowanie i obsługa chmury Drukowanie Drukowanie

Rozdzielczość wydruku Maks. 4800 x 600 dpi  Maks. 4800 x 1200 dpi Maks. 4800 x 1200 dpi Maks. 4800 x 1200 dpi Maks. 4800 x 1200 dpi  Maks. 9600 x 2400 dpi Maks. 4800 x 1200 dpi  Maks. 9600 x 2400 dpi

Mechanizm drukowania
Drukarka atramentowa z 2 kasetami  

typu FINE, system 4 kolorów z  
minimalną objętością kropli 2 pl

 Drukarka atramentowa z 
2 kasetami typu FINE, system  

4 kolorów z minimalną objętością kropli  
2 pl i system ChromaLife100

Drukarka atramentowa z  
2 kasetami typu FINE, system  

4 kolorów z minimalną objętością kropli  
2 pl oraz system ChromaLife100

 Drukarka atramentowa z 
5 pojedynczymi atramentami, system  

5 kolorów z minimalną objętością kropli 
2 pl, głowica drukująca FINE  

i system ChromaLife100+

Drukarka atramentowa z  
5 pojedynczymi atramentami, system  

5 kolorów z minimalną objętością kropli 
2 pl Głowica drukująca FINE oraz system 

ChromaLife100+

 Drukarka atramentowa z 
6 pojedynczymi atramentami, system  

6 kolorów z minimalną objętością kropli 
1 pl, głowica drukująca FINE i system 

ChromaLife100+

Drukarka atramentowa z 2 kasetami typu 
FINE, system 4 kolorów z minimalną 

objętością kropli 2 pl  
oraz system ChromaLife100+

 Drukarka atramentowa z 
5 pojedynczymi tuszami, system  

5 kolorów z minimalną objętością kropli 
1 pl, głowica drukująca FINE  

i system ChromaLife100+
Szybkość drukowania fotograficznego: Zdjęcie 10 x 15 cm  
bez obramowania –  Ok. 44 s Ok. 44 s Ok. 44 s Ok. 44 s  Ok. 21 s Ok. 55 s  Ok. 21 s

Szybkość drukowania w trybie monochromatycznym:  
ISO: Dokument A4 ESAT Ok. 8,0 obr./min  Ok. 9,9 obr./min Ok. 9,9 obr./min  Ok. 12,2 obr./min  Ok. 15,0 obr./min Ok. 15,0 obr./min Ok. 7,0 obr./min  Ok. 15,0 obr./min

Szybkość drukowania w kolorze: ISO: Dokument A4 ESAT Ok. 4,0 obr./min  Ok. 5,7 obr./min Ok. 5,7 obr./min  Ok. 8,7 obr./min  Ok. 9,7 obr./min  Ok. 10,0 obr./min Ok. 4,8 obr./min  Ok. 10,0 obr./min

Szybkość kopiowania w kolorze: ISO: dokument A4 sFCOT Ok. 31 s  Ok. 22 s  Ok. 20 s Ok. 20 s  Ok. 18 s  Ok. 14 s – –

Rozdzielczość skanera (optyczna) Maks. 600 x 1200 dpi  Maks. 1200 x 2400 dpi Maks. 1200 x 2400 dpi Maks. 1200 x 2400 dpi Maks. 1200 x 2400 dpi  Maks. 2400 x 4800 dpi – –

Szybkość skanowania: Kolorowy dokument A4 300 dpi Ok. 14 s Ok. 14 s Ok. 14 s Ok. 14 s Ok. 14 s Ok. 14 s – –

Podajnik papieru Taca tylna: maks. 60 arkuszy  FastFront: maks. 100 arkuszy FastFront: maks. 100 arkuszy Przednia taca: maks. 100 arkuszy Przednia taca: maks. 100 arkuszy  Kaseta górna: maks. 20 arkuszy
Kaseta dolna: maks. 125 arkuszy

Taca tylna:
maks. 100 arkuszy

 Kaseta górna: maks. 20 arkuszy
Kaseta dolna: maks. 125 arkuszy

Druk na płytach BD/DVD/CD – – – – –  Dostępne w standardzie –  Dostępne w standardzie

Automatyczne drukowanie 2-stronne –  Automatycznie Automatycznie Automatycznie Automatycznie Automatycznie –  Automatycznie

Ekran – –  Kolorowy wyświetlacz 
TFT o przekątnej 6,2 cm

Kolorowy wyświetlacz TFT o przekątnej 
6,2 cm

 Kolorowy wyświetlacz TFT o 
przekątnej 7,5 cm

 Inteligentny system dotykowy
z kolorowym wyświetlaczem 

dotykowym TFT o przekątnej 8,8 cm
- –

Interfejs USB

 USB/Wi-Fi
Obsługa funkcji Google Cloud Print/ 

Apple AirPrint
Aplikacja PIXMA Print Solutions dla 

smartfonów i tabletów

USB/Wi-Fi
Gniazda kart pamięci/usługa  

PIXMA Cloud Link
Obsługa funkcji Google Cloud Print/ 

Apple AirPrint

 USB/Wi-Fi Funkcja PIXMA 
Cloud Link/usługa Google Cloud Print
Tryb punktu dostępowego/drukowanie z 

wiadomości e-mail
Funkcja Apple AirPrint/aplikacja PIXMA 

Print Solutions dla smartfonów i tabletów

 USB/Wi-Fi/WLAN PictBridge/
Gniazda kart pamięci/usługa PIXMA 

Cloud Link/usługa Google Cloud Print/
tryb punktu dostępowego/drukowanie z 
wiadomości e-mail/usługa Apple AirPrint 

/aplikacja PIXMA Print Solutions dla 
smartfonów i tabletów

 USB/Wi-Fi/ Ethernet/WLAN/LAN 
PictBridge/gniazda kart pamięci/usługa 
PIXMA Cloud Link/usługa Google Cloud 

Print/tryb punktu dostępowego / 
Drukowanie z wiadomości e-mail/usługa 

Apple AirPrint/aplikacja PIXMA Print 
Solutions dla smartfonów i tabletów

USB

 USB
Połączenie Wi-Fi

Aplikacja mobilna
Apple AirPrint

Wymiary (szer. x dł. x wys.) 426 x 306 x 145 mm 449 x 304 x 152 mm 449 x 304 x 152 mm 455 x 369 x 148 mm 455 x 369 x 148 mm 466 x 369 x 148 mm 445 x 250 x 130 mm 451 x 368 x 128 mm

Masa Około 3,5 kg Około 5,4 kg Około 5,7 kg Około 6,3 kg Około 6,4 kg Około 8,2 kg 3,4 kg 6,6 kg
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Urządzenia PIXMA do drukowania w domuFoToGrAFICznE UrząDzEnIA WIEloFUnkCyjnE PIXMA

Dostępne funkcje Drukowanie, skanowanie i kopiowanie Drukowanie, skanowanie i kopiowanie Drukowanie, skanowanie i kopiowanie  Drukowanie, skanowanie, 
kopiowanie i obsługa chmury

Drukowanie, skanowanie,  
kopiowanie i obsługa chmury

Drukowanie, skanowanie,  
kopiowanie i obsługa chmury Drukowanie Drukowanie

Rozdzielczość wydruku Maks. 4800 x 600 dpi  Maks. 4800 x 1200 dpi Maks. 4800 x 1200 dpi Maks. 4800 x 1200 dpi Maks. 4800 x 1200 dpi  Maks. 9600 x 2400 dpi Maks. 4800 x 1200 dpi  Maks. 9600 x 2400 dpi

Mechanizm drukowania
Drukarka atramentowa z 2 kasetami  

typu FINE, system 4 kolorów z  
minimalną objętością kropli 2 pl

 Drukarka atramentowa z 
2 kasetami typu FINE, system  

4 kolorów z minimalną objętością kropli  
2 pl i system ChromaLife100

Drukarka atramentowa z  
2 kasetami typu FINE, system  

4 kolorów z minimalną objętością kropli  
2 pl oraz system ChromaLife100

 Drukarka atramentowa z 
5 pojedynczymi atramentami, system  

5 kolorów z minimalną objętością kropli 
2 pl, głowica drukująca FINE  

i system ChromaLife100+

Drukarka atramentowa z  
5 pojedynczymi atramentami, system  

5 kolorów z minimalną objętością kropli 
2 pl Głowica drukująca FINE oraz system 

ChromaLife100+

 Drukarka atramentowa z 
6 pojedynczymi atramentami, system  

6 kolorów z minimalną objętością kropli 
1 pl, głowica drukująca FINE i system 

ChromaLife100+

Drukarka atramentowa z 2 kasetami typu 
FINE, system 4 kolorów z minimalną 

objętością kropli 2 pl  
oraz system ChromaLife100+

 Drukarka atramentowa z 
5 pojedynczymi tuszami, system  

5 kolorów z minimalną objętością kropli 
1 pl, głowica drukująca FINE  

i system ChromaLife100+
Szybkość drukowania fotograficznego: Zdjęcie 10 x 15 cm  
bez obramowania –  Ok. 44 s Ok. 44 s Ok. 44 s Ok. 44 s  Ok. 21 s Ok. 55 s  Ok. 21 s

Szybkość drukowania w trybie monochromatycznym:  
ISO: Dokument A4 ESAT Ok. 8,0 obr./min  Ok. 9,9 obr./min Ok. 9,9 obr./min  Ok. 12,2 obr./min  Ok. 15,0 obr./min Ok. 15,0 obr./min Ok. 7,0 obr./min  Ok. 15,0 obr./min

Szybkość drukowania w kolorze: ISO: Dokument A4 ESAT Ok. 4,0 obr./min  Ok. 5,7 obr./min Ok. 5,7 obr./min  Ok. 8,7 obr./min  Ok. 9,7 obr./min  Ok. 10,0 obr./min Ok. 4,8 obr./min  Ok. 10,0 obr./min

Szybkość kopiowania w kolorze: ISO: dokument A4 sFCOT Ok. 31 s  Ok. 22 s  Ok. 20 s Ok. 20 s  Ok. 18 s  Ok. 14 s – –

Rozdzielczość skanera (optyczna) Maks. 600 x 1200 dpi  Maks. 1200 x 2400 dpi Maks. 1200 x 2400 dpi Maks. 1200 x 2400 dpi Maks. 1200 x 2400 dpi  Maks. 2400 x 4800 dpi – –

Szybkość skanowania: Kolorowy dokument A4 300 dpi Ok. 14 s Ok. 14 s Ok. 14 s Ok. 14 s Ok. 14 s Ok. 14 s – –

Podajnik papieru Taca tylna: maks. 60 arkuszy  FastFront: maks. 100 arkuszy FastFront: maks. 100 arkuszy Przednia taca: maks. 100 arkuszy Przednia taca: maks. 100 arkuszy  Kaseta górna: maks. 20 arkuszy
Kaseta dolna: maks. 125 arkuszy

Taca tylna:
maks. 100 arkuszy

 Kaseta górna: maks. 20 arkuszy
Kaseta dolna: maks. 125 arkuszy

Druk na płytach BD/DVD/CD – – – – –  Dostępne w standardzie –  Dostępne w standardzie

Automatyczne drukowanie 2-stronne –  Automatycznie Automatycznie Automatycznie Automatycznie Automatycznie –  Automatycznie

Ekran – –  Kolorowy wyświetlacz 
TFT o przekątnej 6,2 cm

Kolorowy wyświetlacz TFT o przekątnej 
6,2 cm

 Kolorowy wyświetlacz TFT o 
przekątnej 7,5 cm

 Inteligentny system dotykowy
z kolorowym wyświetlaczem 

dotykowym TFT o przekątnej 8,8 cm
- –

Interfejs USB

 USB/Wi-Fi
Obsługa funkcji Google Cloud Print/ 

Apple AirPrint
Aplikacja PIXMA Print Solutions dla 

smartfonów i tabletów

USB/Wi-Fi
Gniazda kart pamięci/usługa  

PIXMA Cloud Link
Obsługa funkcji Google Cloud Print/ 

Apple AirPrint

 USB/Wi-Fi Funkcja PIXMA 
Cloud Link/usługa Google Cloud Print
Tryb punktu dostępowego/drukowanie z 

wiadomości e-mail
Funkcja Apple AirPrint/aplikacja PIXMA 

Print Solutions dla smartfonów i tabletów

 USB/Wi-Fi/WLAN PictBridge/
Gniazda kart pamięci/usługa PIXMA 

Cloud Link/usługa Google Cloud Print/
tryb punktu dostępowego/drukowanie z 
wiadomości e-mail/usługa Apple AirPrint 

/aplikacja PIXMA Print Solutions dla 
smartfonów i tabletów

 USB/Wi-Fi/ Ethernet/WLAN/LAN 
PictBridge/gniazda kart pamięci/usługa 
PIXMA Cloud Link/usługa Google Cloud 

Print/tryb punktu dostępowego / 
Drukowanie z wiadomości e-mail/usługa 

Apple AirPrint/aplikacja PIXMA Print 
Solutions dla smartfonów i tabletów

USB

 USB
Połączenie Wi-Fi

Aplikacja mobilna
Apple AirPrint

Wymiary (szer. x dł. x wys.) 426 x 306 x 145 mm 449 x 304 x 152 mm 449 x 304 x 152 mm 455 x 369 x 148 mm 455 x 369 x 148 mm 466 x 369 x 148 mm 445 x 250 x 130 mm 451 x 368 x 128 mm

Masa Około 3,5 kg Około 5,4 kg Około 5,7 kg Około 6,3 kg Około 6,4 kg Około 8,2 kg 3,4 kg 6,6 kg



Nazwy produktów, logo, marek oraz inne znaki towarowe przywołane w niniejszej 
publikacji są własnością ich stosownych właścicieli.
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