
Termékválaszték

• A Bluetooth®* mellett számos más csatlakoztatási funkcióval 
kapcsolódhat okoseszközeihez, így a Canon PRINT alkalmazás
segítségével már meg is kezdheti a Wi-Fi-n keresztüli nyomtatást és 
szkennelést.

• A PIXMA Cloud Link szolgáltatás segítségével szabadon 
nyomtathat a közösségi oldalakról, és szkennelhet felhőalapú 
tárhelyekre**.

• Nyomtasson több oldalt, és takarékoskodjon a pénzzel az XL FINE 
tintapatronok, valamint az automatikus kétoldalas nyomtatás 
segítségével.

• Az egyszerűen elérhető gombok, valamint a 6,2 cm-es színes 
képernyő segítségével könnyedén vezérelheti a készüléket, 
megtekintheti tartalmait, valamint csatlakozhat eszközeihez.

• Kis méretű, elegáns és megfizethető multifunkciós készülék 
kiemelkedő minőségű színes otthoni nyomtatáshoz, másoláshoz és 
beolvasáshoz.

*Kis fogyasztású Bluetooth® technológiával felszerelve (a Bluetooth-on keresztüli nyomtatás 

és beolvasás csak Android rendszerű eszközökön érhető el). Nem garantáljuk, hogy a 

Bluetooth-kommunikáción és a Canon PRINT Inkjet/SELPHY alkalmazásokon keresztül 

elérhető funkciók androidos okostelefonokon is működni fognak. A Bluetooth-

kommunikációval és a Canon PRINT Inkjet/SELPHY alkalmazással elérhető funkciók 

működése nem garantált minden androidos okostelefonon. A Bluetooth® márkanév és 

logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában álló bejegyzett védjegyek, amelyeket a Canon 

Inc. licenc alapján használ. Minden más terméknév és kereskedelmi név azok 

tulajdonosainak védjegye.

**A felhőbe való beolvasás csak az eredeti Canon tintát használó felhasználók számára 

érhető el.

PIXMA TS8150 sorozat

PIXMA TS6150 sorozat

PIXMA TS5150 sorozat

PIXMA TS9150 sorozat

PIXMA TS8150 sorozat

PIXMA TS6150 sorozat

PIXMA TS5150 sorozat

EGYSZERŰ, 
MEGFIZETHETŐ 
CSALÁDI
NYOMTATÁS
INTELLIGENS
CSATLAKOZTATÁSI 
LEHETŐSÉGEKKEL

Az élvezetesen használható és 
megfizethető, kis méretű és 
elegáns családi nyomtató 
segítségével hihetetlenül egyszerű 
feladat gyönyörű, szegély nélküli 
képeket és dokumentumokat 
létrehozni – mindezt ráadásul a 
mobileszközökre és a felhőbe 
irányuló intelligens csatlakoztatási 
lehetőségek egészítik ki.



ÁLTALÁNOS MŰSZAKI 

LEÍRÁS

Funkciók Wi-Fi, nyomtatás, másolás, szkennelés, felhő

A NYOMTATÓ MŰSZAKI 

JELLEMZŐI

Nyomtatási felbontás Max. 4800
[1]

×1200 dpi

Nyomtatási technológia 2 FINE kazetta (fekete és színes)

Fekete-fehér nyomtatás 

sebessége

Kb. 13 kép/perc
[2]

Színes nyomtatás 

sebessége

Kb. 6,8 kép/perc
[2]

Fényképnyomtatás 

sebessége

Szegély nélküli 10×15 cm-es fénykép: 

kb. 43 másodperc
[2]

Szegély nélküli nyomtatás Van (A4, Letter, 20×25 cm, 13×18 cm, 10×15 cm,

13×13 cm)

Kétoldalas nyomtatás Automatikus kétoldalas nyomtatás (A4, A5, B5, 

Letter – normál papír)

TINTAPATRON ÉS 

KAPACITÁS

Alaptartozékként járó 

tintapatronok

PG-540 (fekete)

CL-541 (színes)

Opcionális XL 

tintapatronok 

PG-540XL (fekete)

CL-541XL (színes)

A tintapatron kapacitása 

(normál papír)

A4-es színes dokumentumnyomtatás
[3]

Fekete: 180 oldal 

Fekete XL: 600 oldal

Színes: 180 oldal

Színes XL: 400 oldal

A tintapatron kapacitása 

(fotópapír)

10×15 cm-es színes fényképnyomtatás
[3]

Fekete: 2465* fénykép 

Fekete XL: 7560* fénykép

Színes: 69 fénykép 

Színes XL: 150 fénykép

*Becsült kiegészítő kapacitás

TÁMOGATOTT 

PAPÍRTÍPUSOK

Papírtípusok Normál papír

Canon High Resolution Paper (HR-101N)

Canon Pro Platinum (PT-101)

Canon Plus Glossy II (PP-201)

Canon Pro Luster (LU-101)

Canon Plus Semi-gloss (SG-201)

Canon „Everyday Use” (GP-501)

Canon Matte (MP-101)

Borítékok

Maximális papírbemeneti 

kapacitás

Hátsó tálca: max. 20 lap (fotópapír)

Elülső kazetta: max. 100 lap (normál papír)

Papírméretek Hátsó tálca: A4, A5, B5, LTR, LGL, 20×25 cm, 

13×18 cm, 10×15 cm, 13×13 cm, borítékok 

(DL, COM10)

Elülső kazetta: A4, A5, B5, LTR

Papír 

négyzetmétertömege

Hátsó tálca: normál papír 64–105 g/m², 

Canon fotópapír: max. 300 g/m²

Elülső kazetta: normál papír: 64–105 g/m²

MŰSZAKI ADATOK

A LAPOLVASÓ MŰSZAKI 

JELLEMZŐI

Lapolvasó típusa CIS síkágyas fénykép- és dokumentumszkenner 

Lapolvasó felbontása 

(optikai)

1200×2400 dpi
[4]

A4-es beolvasási sebesség Kb. 14 mp
[5]

Beolvasás színmélysége 

(bemeneti/kimeneti)

Színes: egyenként 16/8 bites RGB

Szürkeárnyalatos: 16 bit/8 bit

Maximális 

dokumentumméret

216×297 mm

A MÁSOLÓ MŰSZAKI 

JELLEMZŐI

Másolási sebesség sFCOT: kb. 20 mp
[6]

sESAT: kb. 4 kép/perc
[6]

Másolás több példányban Legfeljebb 99 példány

Másolási funkciók Dokumentummásolás, fényképmásolás, 

szegély nélküli másolás, 2 oldalas másolás,

2 az 1-re és 

4 az 1-re másolás, kerettörléses másolás, 

igazolványmásolás

Másolási nagyítás 25–400% (1%-os lépésekben) 

Oldalhoz illesztés 

A5-ös méretről A4-es méretre, B5-ös méretről A4-es 

méretre, A4-es méretről A5-ös méretre és A4-es 

méretről B5-ös méretre 

CSATLAKOZÁS

Kijelző típusa és mérete 6,2 cm-es LCD (színes TFT)

Kijelzőnyelvek 33 választható nyelv: japán/angol (mm és 

hüvelyk)/német/francia/olasz/spanyol/holland/

portugál/norvég/svéd/dán/finn/orosz/cseh/

magyar/lengyel/szlovén/török/görög/

egyszerűsített kínai/hagyományos kínai/koreai/

indonéz/szlovák/ észt/lett/litván/ukrán/román/

bolgár/thai/horvát/vietnami

Csatlakozás típusa –

Windows/Mac

Nagy sebességű USB (B típusú port) 

Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n

Wi-Fi biztonság: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, 

rendszergazdai jelszó

Vezeték nélküli LAN frekvenciasáv: 2,4 GHz

Csatlakozás típusa –

egyéb

Bluetooth, kis fogyasztású (BLE)

Message In Print alkalmazás

PIXMA Cloud Link szolgáltatásból

Canon PRINT Inkjet/SELPHY alkalmazás

Canon Print Service beépülő modul (Android)

Google Cloud Print

Apple AirPrint

Közvetlen vezeték nélküli csatlakoztatás

Hozzáférési pont mód

WLAN PictBridge

Mopria (Android)



SZOFTVER  

Támogatott operációs 

rendszerek

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1

Megjegyzés: A Windows rendszerhez .NET 

Framework 4.5.2 vagy 4.6 szükséges

OS X 10.10.5 – OS X 10.11, macOS 10.12

Támogatott 

mobilrendszerek

iOS, Android, Windows 10 Mobile

Minimális 

rendszerkövetelmények

Windows: 3,1 GB lemezterület, Internet Explorer 8

Mac: internetkapcsolat, 1,5 GB lemezterület, Safari 5

Kijelző: 1024×768 XGA

A csomag részét képező 

szoftverek

MP illesztőprogram lapolvasó-segédprogrammal

My Image Garden Full HD videonyomtatás 

funkcióval
[7]

Quick Menu menüsávjából

Easy-WebPrint EX (letölthető)
[8]

FIZIKAI JELLEMZŐK

Tömeg Kb. 6,5 kg

Méretek (szé × mé × ma) Kb. 425×315×147 mm

Akusztikai zajszintek Kb. 43,5(A)
[9]

Ajánlott működési 

környezet

Hőmérséklet: 15–30 °C

Páratartalom: 10–80% relatív páratartalom 

(páralecsapódás nélkül)

Tápellátás 100–240 V AC, 50/60 Hz

Teljesítményfelvétel Kikapcsolt állapotban: kb. 0,2 W

Készenléti állapotban (USB-n keresztül 

számítógéphez csatlakoztatva): kb. 0,7 W (ha a 

lapolvasó jelzőfénye ki van kapcsolva) 

Készenléti állapotban (minden port 

csatlakoztatva): kb. 1,5 W (ha a szkenner 

jelzőfénye ki van kapcsolva)  

Készenléti állapotba lépésig eltelő idő: 11 perc

Másolás: kb. 14 W
[10]

MŰSZAKI ADATOK

Canon Inc.

canon.com

Canon Europe

canon-europe.com

Hungarian edition

Canon Europa NV 2017

Lábjegyzetek
[1] A tintacseppek minimum 1/4800 hüvelyk sűrűségű osztással helyezkedhetnek el.
[2] A dokumentumnyomtatási sebességek az alapértelmezett normál módban 

történő, irodai kategóriás nyomtatásra vonatkozó, az ISO/IEC 24734 szabvány 
alapján mért ESAT-értékek átlagai. 
A fényképnyomtatási sebesség az alapértelmezett beállításra vonatkozik: ISO/JIS-
SCID N2 mintázat nyomtatása Photo Paper Plus Glossy II papírra. Nem tartalmazza 
ugyanakkor a gazdaszámítógép adatfeldolgozási idejét.

[3] A4-es színes dokumentumnyomtatás – a nyomtatási kapacitás megadott értéke 
megfelel az ISO/IEC 24711 szabványnak. Folyamatos nyomtatás mellett mért 
értékek.
10×15 cm-es színes fényképnyomtatás – a nyomtatási kapacitás megadott értéke 
megfelel az ISO/IEC 29102 szabványnak. Folyamatos nyomtatás mellett mért 
értékek.

[4] Optikai felbontás alatt a maximális hardveres mintavételi felbontás értendő, az ISO 
14473 szabvány alapján.

[5] A színes dokumentumbeolvasás sebességét az ISO/IEC 29183 Target A szabvány 
alapján mérték.  
A beolvasási sebesség a szkenner-illesztőprogram Beolvasás gombjának 
megnyomása és a képernyőn megjelenő állapotkijelző kikapcsolása közötti 
időtartamra vonatkozik.   
A beolvasási sebesség függ a rendszer konfigurációjától, a csatlakozástól, a 
szoftvertől, a beolvasási mód beállításaitól, a dokumentum méretétől stb. 

[6] A másolási sebesség az sFCOT és az sESAT érték átlaga, az ISO/IEC 29183 szabvány 
alapján.
A másolási sebesség a dokumentum bonyolultsága, a másolás módja, az oldal 
telítettsége, a felhasznált papír típusa stb. függvényében változhat, és nem veszi 
figyelembe a bemelegedési időt.

[7] A Full HD videonyomtatás funkció csak adott Canon fényképezőgépekkel és 
videokamerákkal készített MOV és MP4 formátumú videofájlokkal használható. A 
funkció használatához telepíteni kell a videofelvétel készítésére használt Canon 
fényképezőgéphez vagy videokamerához kapott szoftvert. MOV-fájlokhoz 
ZoomBrowser EX/ImageBrowser (6.5 vagy újabb verzió), MP4-fájlokhoz 
ImageBrowser EX (1.0 vagy újabb verzió) szükséges.

[8] Az Easy-WebPrint EX használatához Internet Explorer 8 vagy újabb böngésző 
szükséges. 

[9] Az ISO/JIS-SCID N2 minta 10×15 cm méretű Photo Paper Plus Glossy II típusú 
hordozóra nyomtatásánál, alapértelmezett beállításokkal.

[10] Az ISO/JIS-SCID N2 tintasugaras nyomtatóval A4 méretű normál papírra 
másolásánál az alapértelmezett beállításokkal.

Felelősséget kizáró szokásos nyilatkozatok

• A műszaki adatok értesítés nélkül megváltozhatnak.

• A nyomtatási sebesség a rendszerkonfiguráció, a csatlakozás, a használt szoftver, a 
dokumentum összetettsége, a nyomtatási üzemmód, az oldal telítettsége, a 
felhasznált papírtípus stb. függvényében változhat.

• A tintakapacitás a szöveges dokumentumok/fényképek nyomtatása, a felhasznált 
alkalmazásszoftverek, a nyomtatás módja és a felhasznált papír minőségének 
függvényében változhat. A nyomtatási kapacitásról a
www.canon-europe.com/ink/yield weboldalon található további tájékoztatás.

• A beolvasási sebesség függ a rendszer konfigurációjától, a csatlakozástól, a 
szoftvertől, a beolvasási mód beállításaitól, a dokumentum méretétől stb.

• Az egyes márka- és terméknevek a tulajdonosaik védjegyei.

• A Microsoft, a Windows és a Windows embléma a Microsoft Corporation 
bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más 
országokban.



Az élvezetesen használható és megfizethető, kis méretű és 

elegáns családi nyomtató segítségével hihetetlenül egyszerű 

feladat gyönyörű, szegély nélküli képeket és 

dokumentumokat létrehozni – mindezt ráadásul a 

mobileszközökre és a felhőbe irányuló intelligens 

csatlakoztatási lehetőségek egészítik ki.

Értékesítés kezdete: 2017. szeptember

EGYSZERŰ, MEGFIZETHETŐ CSALÁDI 

NYOMTATÁS INTELLIGENS 

CSATLAKOZTATÁSI LEHETŐSÉGEKKEL

TERMÉKADATOK:

Terméknév Mercury-kód EAN-kód Ajánlott fogyasztói ár

PIXMA TS5151, FEHÉR, EUR 2228C026AA 4549292090840 <Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>

FOGYÓESZKÖZÖK:

Terméknév Mercury-kód EAN-kód Ajánlott fogyasztói ár

Normál méret

PG-540 5225B005AA 8714574572536 <Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>

CL-541 5227B005AA 8714574572581 <Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>

XL méret

PG-540XL 5222B005AA 8714574572550 <Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>

CL-541XL 5226B005AA 8714574572604 <Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>

• Multifunkciós nyomtató – PIXMA TS5151

• Tintapatronok beállítása

• Tápkábel

• Telepítő CD-ROM 

• Kézikönyvek 

A doboz tartalma:

MÉRETEK/LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓ:

Terméknév Mercury-kód Kiszerelés leírása Mennyiség/
csomag

Hosszúság 
(mm)

Szélesség 
(mm)

Magasság 
(mm)

Bruttó

tömeg (kg)
Nettó 
tömeg (kg)

PIXMA TS5151, FEHÉR, EUR 2228C026AA Egyedi 1 501,3 222,1 465,4 8,4 6,4

Raklap (felső sor) 20 1118,5 1010,6 935,3 169,4 168

Raklap (alsó sor) 30 1118,5 1010,6 1400,7 253,4 252


