
NAGY KAPACITÁSÚ, 
FEKETE-FEHÉR, 
TINTATARTÁLYOS 
NYOMTATÁS 
ALACSONY 
NYOMTATÁSI 
KÖLTSÉGGEL 

Nagy kapacitású, költséghatékony 

nyomtatás. Töltse újra egyszerűen a 

tintatartályokat a maszatmentes, 

összenyomást nem igénylő 

tintapalackokkal és élvezze a nagy 

kapacitás előnyeit: 3 fekete 

tintapalackkal1 akár 18 000 oldalt is 

kinyomtathat folyamatosan, 

kompromisszum nélküli minőségben, 

alacsony nyomatási költség mellett.

TERMÉKVÁLASZTÉK

• Alacsony nyomatási költség

• Csúcskategóriás termelékenység

• Rugalmas csatlakoztathatóság

• Nagy sebesség és minőség

• Üzleti intelligencia

PIXMA G5040

PIXMA GM2040

PIXMA GM2040

PIXMA G5040

PIXMA G6040

1

Az oldalkapacitás a Canon egyedi tesztelési eljárásán alapuló érték, amely az ISO/IEC 19752 fekete-fehér táblázat alapján, 
a kezdeti beállítást követően a cseretintapatronokkal végzett folyamatos nyomtatás mellett kerül meghatározásra.

PIXMA G6040



MŰSZAKI 

ADATOK

ÁLTALÁNOS MŰSZAKI LEÍRÁS

Funkciók Wi-Fi, Ethernet, fekete-fehér nyomtatás

A NYOMTATÓ MŰSZAKI 

JELLEMZŐI

Nyomtatási felbontás Max. 600
[1]

×1200 dpi

Nyomtatási technológia 1 FINE kazetta (fekete) opcionálisan színes patronnal

Újratölthető tintapatronos nyomtatók

Fekete-fehér nyomtatás 

sebessége

Kb. 13,0 kép/perc
[2]

Színes nyomtatási sebesség 

(opcionális színes patronnal)

Kb. 6,8 kép/perc[2]

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

Letter – normál papír)

TINTAPATRON ÉS KAPACITÁS

Alaptartozékként járó 

tintapatronok

GI-40 <PGBK>

Opcionális színes 

tintapatronok 

CL-441

CL-441XL

A tintapatron kapacitása 

(normál papír)

A4-es egyszínű dokumentumnyomtatás
[3]

Fekete: 6000 oldal

Színes (CL-441): 180 oldal
[4]

Színes (CL-441XL): 400 oldal
[4]

*Becsült kiegészítő kapacitás

TÁMOGATOTT PAPÍRTÍPUSOK

Papírtípusok Normál papír 

High Resolution Paper (HR-101N)

Boríték 

Maximális papírbemeneti 

kapacitás

Hátsó tálca: max. 100 lap (normál papír)

Kazetta: max. 250 lap (normál papír)

Papírméretek Hátsó tálca: A4, A5, B5, LTR, LGL

Borítékok (DL, COM10), kártya méret (91×55 mm)

[Egyéni méret] szélesség 55 mm – 215,9 mm, 

hossz 89 mm – 676 mm

Kazetta: A4, A5, B5, LTR

[Egyéni méret] szélesség 148,0 mm – 215,9 mm, 

hossz 210 mm – 297 mm

Papírsúly Hátsó tálca/kazetta: normál papír 64–105 g/m²

CSATLAKOZÁS

Csatlakozás típusa –

Windows/Mac

Nagy sebességű USB (B típusú port) 

Ethernet: 10/100 Mb/s (automatikusan kapcsolható)

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 Canon PRINT Inkjet/SELPHY alkalmazás

Canon Print Service beépülő modul (Android)

Közvetlen vezeték nélküli csatlakoztatás

Hozzáférési pont mód

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. 

Nyomtató-illesztőprogram és az IJ Network Device 

Setup Utility szoftveralkalmazás elérhetők a 

következő operációs rendszerekkel.

Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, 

Windows Server 2016

Támogatott mobilrendszerek iOS, Android (a Canon PRINT Inkjet/SELPHY 

alkalmazáson keresztül)

Minimális 

rendszerkövetelmények

Windows: legalább 2,0 GB 

Megjegyzés: A mellékelt szoftver telepítéséhez. A 

szükséges merevlemez-kapacitás. Kijelző: 1024×768 XGA

A csomag részét képező 

szoftverek

Nyomtató-illesztőprogram

IJ Printer Assistant Tool 

Canon Inc.

canon.com

Canon Europe

canon-europe.com

Hungarian edition

Canon Europa NV 2019

FIZIKAI JELLEMZŐK

Tömeg Kb. 6,0 kg

Méretek (szé. × mé. × ma.) Kb. 403×369×166 mm

Akusztikai zajszintek Kb. 52,0 dB(A)
[5]

Üzemi hőmérséklet 5–35 °C

Üzemi páratartalom 10–90% relatív páratartalom (páralecsapódás nélkül)

Tápellátás 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

Készenléti állapotban (minden port csatlakoztatva): 

kb. 1,6 W

Készenléti állapotba lépésig eltelő idő: 1 perc 29 mp

Nyomtatás (USB-eszköz csatlakoztatva a számítógépre): 

kb. 13 W
[6]

Jellemző átlagos 

energiafogyasztás (TEC)

0,1 kWh
[7]

Lábjegyzetek
[1] A tintacseppek minimum 1/4800 hüvelyk sűrűségű osztással helyezkedhetnek el.

[2] A normál papírra történő A4-es dokumentumnyomtatás sebességét az ISO/IEC 24734 

szabvány irodai kategóriás tesztjének ESAT átlagértéke alapján határozták meg.
[3] Az oldalkapacitás a Canon egyedi tesztelési eljárásán alapuló érték, amely az 

ISO/IEC 19752 fekete-fehér táblázat alapján, a kezdeti beállítást követően a 

cseretintapatronokkal végzett folyamatos nyomtatás mellett kerül meghatározásra.
[4] Színes dokumentumok nyomtatása választható színű tonerkazettával.

Fekete-fehér tintasugaras nyomtató.

Bár a színes nyomtatást a megfelelő színes tonerkazetta megvásárlásával is 

el lehet érni, ajánlott előbb gyorsan felhasználni a behelyezett tonerkazettát.

Miután a behelyezett tonerkazetta kifogy, cserélje ki a csatlakozóvédőt vagy 

az új színes tonerkazettát.
[5] Normál papír (A4, fekete/fehér). Az akusztikus zajt az ISO 7779 szabvány alapján 

mérik.
[6] Nyomtatás: A tintasugaras nyomtatóval A4 méretű normál papírra nyomtatott 

ISO/JIS-SCID N2 mintázat nyomtatásakor alapértelmezett beállításokkal.
[7] Jellemző energiafogyasztás (TEC) értéke: a TEC-érték számítása azon a feltételezésen 

alapul, hogy az egységet 5 napon át rendszeresen átkapcsolják működési módba, alvó 

módba és kikapcsolt állapotba, emellett az adott hét fennmaradó 2 napján alvó 

módban vagy kikapcsolt állapotban hagyják. A termék TEC-értékét a Canon saját 

belátása szerint számítja ki, a Nemzetközi ENERGY STAR program által szabványosított TEC-

mérési folyamat használatával.

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 lásd: 

www.canon-europe.com/ink/yield

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.



Nagy kapacitású, költséghatékony nyomtatás. 

Töltse újra egyszerűen a tintatartályokat a 

maszatmentes, összenyomást nem igénylő 

tintapalackokkal és élvezze a nagy kapacitás előnyeit: 

3 fekete tintapalackkal1 akár 18 000 oldalt is 

kinyomtathat folyamatosan, kompromisszum nélküli 

minőségben, alacsony nyomatási költség mellett.

Értékesítés kezdete: 2019. június eleje

NAGY KAPACITÁSÚ, FEKETE-FEHÉR, 
TINTATARTÁLYOS NYOMTATÁS 
ALACSONY NYOMTATÁSI KÖLTSÉGGEL 

TERMÉKADATOK:

Terméknév Mercury-kód EAN-kód

PIXMA GM2040 3110C009AA 4549292141740

FOGYÓESZKÖZÖK:

Terméknév Mercury-kód EAN-kód

GI-40 <PGBK> 3385C001AA 4549292134063  

OPCIONÁLIS FOGYÓESZKÖZÖK:

Terméknév Mercury-kód EAN-kód

CL-441 5221B001AA 4960999782386 

CL-441XL 5220B001AA 4960999782379



MÉRETEK/LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓ:

Terméknév Mercury-kód Csomag leírása Mennyiség/
csomag

Hosszúság 
(mm)

Szélesség 
(mm)

Magasság 
(mm)

Bruttó tömeg
(kg)

Nettó tömeg
(kg)

PIXMA GM2040 3110C009AA Egyedi 1 495,0 538,0 259,0 9,4 7,4

Raklap (felső sor) 16 1003,0 1089,0 1040,5 146,60
Nincs 

megerősített 
adat

Raklap (alsó sor) 20 1003,0 1089,0 1299,5 182,80
Nincs 

megerősített 
adat

A doboz tartalma:

• Egyfunkciós, újratölthető tintapatronos fekete-fehér 

nyomtató – PIXMA GM2040

• 3 darab nagy kapacitású tintapatron (3 db fekete) 

• Tápkábel

• Telepítő CD-ROM

• Kézikönyvek és egyéb dokumentumok
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