
CANON 0515C109AA Canon PIXMA
MG3650S WH
Indeks: 208985 Producent: Canon Kod producenta: 0515C109AA

Cena: 358.85 zł

Opis

CANON 0515C109AA Canon PIXMA MG3650S WH
Producent: CANON

 Opis
Korzystając z tego kompaktowego urządzenia wielofunkcyjnego Wi-Fi, można łączyć się bez problemu z urządzeniami
inteligentnymi. Korzystaj z szybkiego drukowania, kopiowania i skanowania w wysokiej jakości dzięki funkcji drukowania
dwustronnego i opcjonalnym kasetom z atramentem XL.

 Najważniejsze punkty sprzedaży
Łączenie się, drukowanie, kopiowanie i skanowanie w dowolny sposób dzięki urządzeniu wielofunkcyjnemu Wi-Fi, które
zapewnia szybkie, wysokiej jakości wydruki bez obramowaniaDzięki systemowi kaset FINE firmy Canon i maks.
rozdzielczości druku na poziomie 4800 dpi można drukować bez problemu niesamowite zdjęcia bez obramowania,
zawierające mnóstwo szczegółów, i profesjonalne dokumenty z wyraźnym tekstem.Bezproblemowe drukowanie i
skanowanie za pomocą urządzeń inteligentnych i aplikacji Canon PRINT - dzięki trybowi punktu dostępu nie jest potrzebne
połączenie internetoweUżytkownik i drukarka we współpracy ze smartfonem Wystarczy pobrać aplikację Canon PRINT,
aby zacząć drukować i skanować za pomocą smartfona lub tabletu i mieć bezpośredni dostęp do usług w chmurze. Tryb
punktu dostępu pozwala tworzyć sieć bezprzewodową w trybie ad hoc, dzięki czemu można drukować i skanować bez
potrzeby łączenia się z siecią Wi-Fi czy korzystania z Internetu.Więcej wydruków za tyle samo dzięki opcjonalnym kasetom
z atramentem XL i automatycznemu dwustronnemu drukowaniu dokumentówMinimalna ilość odpadów i maksymalna
oszczędność. Korzystanie z opcjonalnych kaset z atramentem XL umożliwia drukowanie większej liczby stron, a
automatyczne drukowanie dwustronne pozwala oszczędzać papier, co przekłada się na obniżenie kosztów nawet o
50%.Zabawa w tworzenie spersonalizowanych kart okolicznościowych, kalendarzy i innych materiałów dzięki usłudze Easy-
Photo Print+Usługa Easy-Photo Print+ umożliwia atrakcyjne, twórcze eksperymenty. Za pomocą tej usługi internetowej
można łatwo projektować i drukować karty okolicznościowe, kolaże fotograficzne i wiele innych pozycji, używając własnych
zdjęć z tabletu, komputera lub usługi w chmurze.

Produkt:
Nazwa: CANON 0515C109AA Canon PIXMA MG3650S WH
Opis: Canon PIXMA MG3650S - Drukarka wielofunkcyjna - kolorowy - strumieniowa - 216 x 297 mm (oryginalny) -
A4/Legal (nośnik) - do 9.9 cali na minuę (drukowanie) - 100 arkusze - USB 2.0, Wi-Fi(n) - biel
EAN: 4549292126846
Gwarancja producenta: 12 miesięcy w serwisie

 Ogólne
Rodzaj urządzenia: Drukarka wielofunkcyjna
Technologia druku: Strumieniowa - kolorowy
Dostępność Połączenia: Tak



Interfejs: USB 2.0, Wi-Fi(n)
Mozliwe AirPrint: Tak
Cechy urządzenia biurowego: PIXMA Cloud Link, tryb punktu dostępowego
Kolor obudowy: Biel

 Kopiowanie
Maksymalna prędkość kopiowania: 2.7 str/min (kolor)
Maks. kopii: 21
Cechy kopiowania: Dopasowanie do strony, bez ramki

 Drukowanie
Technologia Inkjet: Canon FINE (Full-lithography inkjet Nozzle Engineering)
Maksymalna rozdzielczość drukowania: 4800 x 1200 dpi (kolor)
Maksymalna prędkość drukowania: Do 9.9 cali na minuę (mono) / do 5.7 cali na minuę (kolor)
Konfiguracja pojemnika z atramentem: 1 kartridże czarny pigmentowy, 1 kartridż kolorowy (cyan, magenta, żółty)
Paleta kolorów atramentu: Cyjan, magenta, żółty, czarny pigment
Kolor: 4 kolory atramentu
Min. rozmiar kropli atramentu: 2 pl
Typ atramentu: Canon ChromaLife100
Automatyczny dupleks: Tak

 Skanowanie
Element skanujący: CIS
Głębia Skali Szarości: 8-bit
Głębia koloru: 24-bit
Wewnętrzna głębia koloru: 48-bit

 Obsługa dokumentów i nośników
Maks. format oryginału: 216 x 297 mm
Rodzaj oryginału: Arkusze
Max rozmiar nośnika: A4/Legal
Min waga nośnika: 64 g/m²
Max waga nośnika: 300 g/m²
Rodzaj obsługiwanych nośników: Koperty, papier zwykły, papier fotograficzny, papier fotograficzny błyszczący,
papier fotograficzny matowy, papier o wysokiej rozdzielczości, papier błyszczący, papier fotograficzny półbłyszczący
Rozmiary obsługiwanych nośników: ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5
(148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 200 x 250 mm
Rozmiar koperty: Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm)
Format zdjęć bez marginesów: ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm,
200 x 250 mm
Pojemność nośników standardowych: 100 arkusze
Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły: Taca wejściowa - 100 arkusze - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297
mm) waga: 64 g/m² - 300 g/m²
Prędkość: Drukowanie: do 9.9 cali na minuę - czarno-biały Drukowanie: do 5.7 cali na minuę - kolor Drukowanie: 44
sek (10 x 15 cm (4"x6")) - zdjęcie Skanowanie: 14 sek (A4)

 Połączenia
Interfejsy: 1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B
Protokoły bezpieczeństwa i własności: WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Obsługiwane systemy operacyjne: Android, iOS
Dołączone oprogramowanie: Sterowniki i programy użytkowe, Canon Easy-WebPrint EX, Canon Full HD Movie
Print, Canon My Image Garden, Quick Menu, MP Driver including Scanning Utility



Kod producenta 0515C109AA

Model PIXMA MG 3650S

EAN 4549292126846

Waga produktu z
opakowaniem
jednostkowym

6.9

Kolor urządzenia biały

Szerokość produktu 44.9

Głębokość produktu 30.4

Wysokość produktu 15.2

Technologia druku atramentowa (kolor)

Maksymalny format
papieru

A4

Komunikacja Wi-Fi

Złącza USB typ B

Pojemność podajnika
papieru (kartki)

100

Pojemność odbiornika
papieru (kartki)

100

Prędkość druku w
czerni

10

Prędkość druku w 5.7

 Zasilanie
Wymagane napięcie: AC 120/230 V (50/60Hz)
Zużycie energii podczas pracy: 16 wat
Zużycie energii w trybie czuwania: 1.4 wat

 Różne
Specyfikacja drukowania bezpośredniego: PictBridge
Czas wydruku pierwszej kopii w trybie koloru: 22 sek
Dołączone materiały eksploatacyjne: 1 x pojemnik z tuszem (czerń pigmentowa) 1 x pojemnik z tuszem (kolor)

 Gwarancja producenta
Obsługa i wsparcie: Gwarancja ograniczona - 2 lata

 Wymiary i waga
Szerokość: 44.9 cm
Głębokość: 30.4 cm
Wysokość: 15.2 cm
Waga: 5.4 kg

 Parametry środowiska
Emisja dźwięku: 43.5 dBA (podczas pracy)
Minimalna temperatura pracy: 5 °C
Maksymalna temperatura pracy: 35 °C
Dopuszczalna wilgotność: 10-90% nieskroplone

Parametry



kolorze
Rozdzielczość druku
w czerni (dpi)

4800 x 1200

Rozdzielczość druku
w kolorze (dpi)

4800 x 1200

Funkcje druku automatyczny druk dwustronny, druk na papierze fotograficznym

Załączone materiały
eksploatacyjne

tusz (startowy)

Miesięczne obciążenie 2000

Prędkość kopiowania 21

Rodzaj sensora
skanera

CIS

Rozdzielczość
skanowania (dpi)

1200 x 2400

Format skanera A4

Stan Nowy

Zdjęcia
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