
NYOMTASSON, 
MÁSOLJON ÉS 
SZKENNELJEN: 
IGAZÁN 
EGYSZERŰ!

Belépő szintű 

multifunkciós nyomtató: 

nyomtasson, szkenneljen 

és másoljon 

magabiztosan a 

legfontosabb 

funkciókkal, kedvező 

áron

TERMÉKVÁLASZTÉK

Canon PIXMA TS9550 

sorozat

Canon PIXMA TS8350 

sorozat

Canon PIXMA TS6350 

sorozat

Canon PIXMA TS7450 

sorozat

Canon PIXMA TS5350 

sorozat

Canon PIXMA TS3450 

sorozat

• Okosan egyszerű
Kompakt, modern kialakításának és kiváló ár/érték arányának 
köszönhetően könnyedén nyomtathat, szkennelhet és másolhat. 
Nagyon egyszerű!

• Kompatibilis az eszközeivel

Tabletjéről vagy okostelefonjáról vezeték nélkül egy letisztult, 
egyszerű felhasználói felületen keresztül nyomtathat, másolhat és 
szkennelhet.

• Ultraegyszerű beállítás

Minden korábbinál hamarabb elvégezheti a kívánt műveletet a 
gyors, vezeték nélküli kapcsolódásnak és az egyszerűbb beállítási 
eljárásnak köszönhetően.

• Hiszem, ha látom

Az állapotfrissítések könnyen nyomon követhetőek a kristálytiszta, 
1,5”-es fekete-fehér LCD-kijelzőn. 

• Élet keretek nélkül

Nyomtasson keret nélküli fotókat akár 5×7”-es méretben is. Egy 
4×6”-es kép nyomtatása csupán 65 másodperc*. Csatlakozzon 
közvetlenül fényképezőgépéhez a Wi-Fi PictBridge technológiával

*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.

Canon PIXMA TS7450 

sorozat

Canon PIXMA TS5350 

sorozat

Canon PIXMA TS3450 

sorozat



MŰSZAKI ADATOK

ÁLTALÁNOS MŰSZAKI LEÍRÁS

Funkciók Wi-Fi, nyomtatás, szkennelés és másolás, 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. 7,7 kép/perc 
[2]

Színes nyomtatás sebessége kb. 4,0 kép/perc 
[2]

Fényképnyomtatás 

sebessége

Szegély nélküli, 10×15 cm-es méretben: kb. 65 

másodperc
[2]

Szegély nélküli nyomtatás Van (13×18 cm, 10×15 cm, 13×13 cm)

Kétoldalas nyomtatás Kézi működtetés 

TINTAPATRON ÉS KAPACITÁS

Alaptartozékként járó 

tintapatronok

PG-545 (fekete)

CL-546 (színes)

Opcionális XL tintapatronok PG-545XL (fekete)

CL-546XL (színes)

A tintapatron kapacitása 

(normál papír)

A4-es színes dokumentumnyomtatás
[3]

Fekete: 180 oldal

Fekete XL: 400 oldal

Színes: 180 oldal

Színes XL: 300 oldal

A tintapatron kapacitása 

(fotópapír)

10×15 cm-es fénykép
[9]

Fekete: 1445* fénykép

Fekete XL: 3520* fénykép

Színes: 55 fénykép

Színes XL: 90 fénykép

*Becsült kiegészítő kapacitás

Papírtípusok Normál papír

Photo Paper Plus Glossy II (PP-201)

Glossy Photo Paper „Everyday Use” (GP-501)

Magnetic Photo Paper (mágneses fotópapír) (MG-101)

Többször felragasztható fotópapír (RP-101)

Canon Red Label Superior (WOP111)

Canon Oce Office Colour Paper (színes papír) (SAT213)

Maximális papírbemeneti 

kapacitás

Hátsó tálca: max. 60 lap (normál papír)

Papírméretek Normál papír: A4, A5, B5, Letter, Legal

Fotópapír: 13×18 cm, 10×15 cm, 13×13 cm

[Egyéni méret]

szélesség: 89–215,9 mm, hosszúság: 127–676 mm

Papír négyzetmétertömege Normál papír: 64-105 g/m²

Canon fotópapír: max. 275 g/m²

A LAPOLVASÓ MŰSZAKI 

JELLEMZŐI

Lapolvasó típusa CIS síkágyas fénykép- és dokumentumszkenner 

Szkenner felbontása (optikai) 600x1200 dpi 
[4]

Szkennelés színmélysége 

(bemeneti/kimeneti)

Színes: egyenként 16/8 bites RGB

Szürkeárnyalatos: 16 bites/8 bites

Maximális 

dokumentumméret

216x297 mm

A MÁSOLÓ MŰSZAKI JELLEMZŐI

Másolási sebesség sFCOT: kb. 27 mp 
[5]

sESAT: kb. 3,0 kép/perc
[5]

Másolás több példányban 20 példány (max.)

Másolási funkciók és Dokumentummásolás, szegély nélküli másolás

Másolási nagyítás 25–400%

Oldalhoz illesztés 
[8]

Dokumentumméret 216x297 mm

CSATLAKOZÁS

Kijelző típusa és mérete 3,8 cm-es, szegmenses, fekete-fehér LCD

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

Vezeték nélküli LAN frekvenciasáv: 2,4 GHz

Csatlakozás típusa – egyéb Canon PRINT Inkjet/SELPHY alkalmazás

Easy-PhotoPrint Editor alkalmazás

PIXMA Cloud Link

Canon Print Service beépülő modul (Android)

Apple AirPrint

Hozzáférési pont mód

WLAN PictBridge

Mopria (Android)

SZOFTVER 

Támogatott operációs 

rendszerek

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 

A működés csak előre telepített Windows 7 vagy 

újabb operációs rendszerrel rendelkező 

számítógépen garantálható.

macOS 10.12. 6 ～macOS 10.15

Támogatott mobilrendszerek iOS, iPadOS, Android, ChromeOS

Működésbeli követelmények Kijelző: 1024x768 XGA

Telepítés: Internet, CD-ROM (Windows)

A csomag részét képező 

szoftverek

MP illesztőprogram lapolvasó-segédprogrammal

Easy-PhotoPrint Editor (letöltés)

FIZIKAI JELLEMZŐK

Tömeg kb. 4 kg

Méretek (szé. × mé. × ma.) kb. 435x327x145 mm

Akusztikai zajszintek kb. 48,0 dB(A) 
[6]

Ajánlott működési környezet Hőmérséklet: 15–30 °C

Páratartalom: 10–80% relatív páratartalom 

(páralecsapódás nélkül)

Áramforrás 100–240 V AC, 50/60 Hz

Energiafogyasztás Kikapcsolt állapotban: kb. 0,3 W

Készenléti állapotban (USB-n keresztül számítógéphez 

csatlakoztatva): kb. 0,8 W (ha a lapolvasó jelzőfénye 

ki van kapcsolva) 

Készenléti állapotban (minden port csatlakoztatva): kb. 

1,3 W (ha a lapolvasó jelzőfénye ki van kapcsolva) 

Készenléti állapotba lépésig eltelő idő: 10 perc 1 mp

Másolás: kb. 9 W 
[7]

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] A nyomtatási kapacitás megadott értéke megfelel az ISO/IEC 24711 szabványnak. 
Folyamatos nyomtatás mellett mért értékek.

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

[5] 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.

[6] Az akusztikus zajt az ISO 7779 szabvány (színes nyomtatás) alapján mérik, 
alapértelmezett beállítások mellett.

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

[8] Csak L/10×15/2L/13×18/13×13 négyzet alakú formátum esetén
[9] A nyomtatási kapacitás megadott értékét az ISO/IEC 29102 szabvány alapján 

állapították meg. Folyamatos nyomtatás mellett mért értékek.

Felelősséget kizáró nyilatkozatok

• A műszaki adatok értesítés nélkül megváltozhatnak.

• A nyomtatási sebesség a rendszerkonfiguráció, a csatlakozás, a használt szoftver, a 
dokumentum bonyolultsága, 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.

• 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.

• 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.

Canon Inc.

canon.com

Canon Europe

canon-europe.com

Hungarian edition

Canon Europa NV, 2020

http://www.canon-europe.com/ink/yield


Belépő szintű multifunkciós nyomtató: nyomtasson, 
szkenneljen és másoljon magabiztosan a 
legfontosabb funkciókkal, kedvező áron

Értékesítés kezdete: 2021. január

NYOMTASSON, MÁSOLJON 
ÉS SZKENNELJEN: IGAZÁN 
EGYSZERŰ!

TERMÉKADATOK: 

Terméknév Mercury-kód EAN-kód Ajánlott fogyasztói ár

PIXMA TS3450 EUR, FEKETE 4463C006AA 4549292165678 <Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>

PIXMA TS3451 EUR, FEHÉR 4463C026AA 4549292165791 <Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>

PIXMA TS3452 EUR, FEKETE/FEHÉR 4463C046AA 4549292165913 <Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>

FOGYÓESZKÖZÖK: 

Terméknév Mercury-kód EAN-kód Ajánlott fogyasztói ár

Normál méret

PG-545 8287B001AA 4960999974507 <Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>

CL-546 8289B001AA 4960999974521 <Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>

XL méret

PG-545XL 8286B001AA 4960999974491 <Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>

CL-546XL 8288B001AA 4960999974514 <Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>



Belépő szintű multifunkciós nyomtató: nyomtasson, 
szkenneljen és másoljon magabiztosan a 
legfontosabb funkciókkal, kedvező áron

NYOMTASSON, MÁSOLJON 
ÉS SZKENNELJEN: IGAZÁN 
EGYSZERŰ!

MÉRETEK/LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓ: 

Terméknév Mercury-kód Csomag leírása Mennyiség/
csomag

Hosszúság 
(mm)

Szélesség 
(mm)

Magasság 
(mm)

Bruttó tömeg
(kg)

Nettó tömeg
(kg)

PIXMA TS3450 EUR, FEKETE
PIXMA TS3451 EUR, FEHÉR
PIXMA TS3452 EUR, FEKETE/FEHÉR

4463C006AA

4463C026AA

4463C046AA

Egyedi 1 487,8 195,8 398 5,43 4,19

Raklap (felső sor) 36 988,6 1187,8 1198,5 195,8 194,4

Raklap (alsó sor) 36 988,6 1187,8 1198,5 195,8 194,4

• Multifunkciós nyomtató – PIXMA TS3450 sorozat

• FINE tintakazetták

• Tápkábel

• Telepítő CD-ROM (CD csak Windows rendszerre)

• Kézikönyvek és egyéb dokumentumok

A doboz tartalma:


