
NYOMTASSON 
ÚTKÖZBEN, 
BÁRHOL

Hordozható és strapabíró a 

menet közbeni nyomtatáshoz. 

Vegye kezébe az irányítást a 

számítógépről, laptopról vagy 

okoseszközről történő vezeték 

nélküli nyomtatással, és 

nyomtasson szöveget vagy 

szegély nélküli fényképeket akár 

A4-es méretben. A gyors 

munkához mentsen el akár 

5 sablont, és nyomtasson 

egyetlen gombnyomással.

TERMÉKVÁLASZTÉK

Canon PIXMA TR150
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akkumulátorral

Canon PIXMA TR150

Canon PIXMA TR150 

akkumulátorral

Termékfotó 
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mb
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1 A Canon által végzett gyorsított vizsgálat alapján, amely sötétben, szabályozott hőmérséklet, páratartalom és gázok melletti tárolás során történik, a műanyag borítós albumokban való tárolást szimulálva. A Canon nem tudja garantálni a 

nyomatok hosszú élettartamát; az eredmények a nyomtatott képtől, a száradási időtől, a kirakás/tárolás körülményeitől és a kö rnyezeti tényezőktől függően eltérőek lehetnek.
2 A dokumentumnyomtatási sebességek az alapértelmezett egyoldalas módban történő, irodai kategóriás nyomtatásra vonatkozó, az ISO/IEC 24734 szabvány alapján mért ESAT-értékek (Word, Excel, PDF) átlagai. A nyomtatási sebesség a 

rendszerkonfiguráció, az interfész, a szoftver, a dokumentum bonyolultsága, a nyomtatási üzemmód, az oldal fedettsége, a felhasznált papírtípus stb. függvényében változhat.
3 A sablonokat a Canon nyomtató-illesztőprogramon keresztül kell betölteni a nyomtatóba, kizárólag Windows rendszerű számítógépen.

• Utazzon könnyedén hordozható nyomtatóval
A karcsú, könnyű és strapabíró készülék ideális a mozgásban lévő 
vállalkozások számára. Szűkös a hely? A hatékony helytakarékosság 
érdekében minden kábel és csatlakozó egy oldalon van rögzítve.

• Párosítás egyszerű csatlakoztathatósággal
Nyomtasson vezeték nélkül a Canon PRINT alkalmazással, az AirPrint 
(iOS), a Mopria (Android) vagy a Windows 10 Mobile segítségével. 
Nincs internetes útválasztója? Használja a Wireless Directet.

• Éles, kiváló minőségű eredmény
Készítsen éles nyomatokat kiváló minőségben a sötétebb 
területeken is. A speciális pigmentfekete tintával rendelkező hibrid 
tinta éles szöveget eredményez, míg a festékalapú színek élénk 
nyomatokat biztosítanak akár 100 évnyi albumélettartammal1.

• Egyszerűség
Nyomtasson és ellenőrizze a tinta és a csatlakozás állapotát a 
3,6 cm-es (1,44 hüvelykes) OLED-képernyőn, valamint dolgozzon 
csendesen és gyorsan 5,5 kép/perc színes és 9 kép/perc fekete-fehér 
nyomtatási sebességgel².

• Testreszabhatóság
A villámgyors nyomtatással időt takaríthat meg. Tároljon akár 
5 egyedi sablont3, hogy közvetlenül a nyomtatóról nyomtathasson 
szerződéseket és űrlapokat, számítógép, laptop vagy okoseszköz 
nélkül.



MŰSZAKI 
ADATOK

Mobilalkalmazások

(IOS®/ ANDROID™)

Canon PRINT alkalmazás
[14]

Easy PhotoPrint Editor alkalmazás
[21]

Message in Print alkalmazás
[18]

A nyomtató funkciói Easy-Photoprint Editor szoftver 
[21]

PIXMA Cloud Link
[14]

Canon Print Service beépülő modul (Android)
[24]

Google Cloud Print
[17]

Apple AirPrint
[12]

Wireless Direct funkció
[16]

Mopria (Android)
[13]

Smart Assistant és 

Automatizálási támogatás

Amazon Alexa™ 
[20]

Google Assistant™ 
[20]

IFTTT (ha ez, akkor azt) támogatás
[19]

Operációs rendszerrel való 

kompatibilitás

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1

A működés csak előre telepített Windows 7 vagy 

újabb operációs rendszerrel rendelkező 

számítógépen garantálható. 

A nyomtató-illesztőprogram, az IJ Printer Assistant 

eszköz és az IJ Network Device Setup Utility 

szoftveralkalmazás elérhető a következő operációs 

rendszerekkel.

Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, 

Windows Server 2016, Windows Server 2019

Mac: OS X 10.11.6, macOS 10.12～macOS 10.15

Mobil operációs rendszerek: iOS®, Android™, 

Windows 10 Mobile
[23]

Minimális 

rendszerkövetelmények

Windows: legalább 2,0 GB

Mac: legalább 1,0 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

Easy-PhotoPrint Editor (letöltés)

FIZIKAI JELLEMZŐK

Tömeg Kb. 2,1 kg

Méretek (szé. × mé. × ma.) Kb. 322×185×66 mm

Akusztikai zajszintek Kb. 40,5 dB(A)
[7]

Üzemi hőmérséklet 5–35 °C

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

Áramforrás 100–240 V AC, 50/60 Hz

Energiafogyasztás Kikapcsolt állapotban: kb. 0,3 W   

Készenléti állapotban (USB-eszköz csatlakoztatva a 

számítógépre): kb. 1,1 W 

Készenléti állapotban (minden port csatlakoztatva): 

kb. 1,7 W

Készenléti állapotba lépésig eltelő idő: 3 perc

Nyomtatás: kb. 8 W
[9]

Jellemző energiafogyasztás 0,2 kWh
[8]

HORDOZHATÓ AKKUMULÁTOR 

(OPCIONÁLIS)

Típus Lítium-ion

Feszültségszint DC10.8V 2170mAh

Töltési idő (óra) Kb. 2 óra 20 perc (hálózati adapter) 

Kb. 5 óra (USB 1.5A)

Hátralévő idő kijelzése 4 fokozatú LED 

Nyomtatható oldalak Kb. 330 lap (USB-vel csatlakoztatva a 

számítógépre)
[10]

ÁLTALÁNOS MŰSZAKI LEÍRÁS

Funkciók Wi-Fi, nyomtatás, felhő

A NYOMTATÓ MŰSZAKI 

JELLEMZŐI

Nyomtatási felbontás Akár 4800x1200 dpi
[1]

Nyomtatási technológia 2 tintakazetta: fekete (Pigment BK) és színes

(BK, C, M, Y)

Tintasugaras, FINE nyomtatófejes

ChromaLife100 rendszer

Fekete-fehér nyomtatás 

sebessége

Kb. 9,0 kép/perc
[2]

Színes nyomtatás sebessége Kb. 5,5 kép/perc
[2]

Fényképnyomtatás 

sebessége

Szegély nélküli, 10×15 cm-es méretben: 

kb. 53 másodperc
[3]

Szegély nélküli nyomtatás Van 

(A4, Letter, 4"x6", 5"x7", 7"x10", 8"x10", 5"x5", 3.5"x3.5")
[15]

Kétoldalas nyomtatás Kézi működtetés 

TINTAPATRON ÉS KAPACITÁS

Alaptartozékként járó 

tintapatronok

PGI-35 fekete

CLI-36 színes

A tintapatron kapacitása 

(normál papír)

A4 színes dokumentum
[4]

PGI-35 pigmentfekete: 200 oldal 

CLI-36 színes: 260 oldal

A tintapatron kapacitása 

(fotópapír)

10×15 cm-es fénykép
[5]

PGI-35 pigmentfekete: 7113 fénykép* 

CLI-36 színes: 102 fénykép

*Becsült kiegészítő kapacitás

TÁMOGATOTT PAPÍRTÍPUSOK

Papírtípusok Normál papír

Canon High Resolution Paper (HR-101N)

Canon Plus Glossy II (PP-201)

Canon „Everyday Use” (GP-501)

Canon Matte (MP-101)

Canon Double Sided Matte (kétoldalas matt) 

(MP-101D)

Borítékok

Removable Photo Stickers (eltávolítható 

fotómatricák) (RP-101)

Magnetic Photo Paper (mágneses fotópapír) 

(MG-101)

Maximális papírbemeneti 

kapacitás

Hátsó tálca: max. 50 lap (sima papír)

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

(DL, COM10), Négyzet alakú (5×5", 3,5×3,5"), 

Kártya méret

(91×55 mm), 4"x6", 5"x7", 7"x10", 8"x10"

[Egyéni méret]

szélesség: 55–215,9 mm, hosszúság: 89–676 mm

Papír négyzetmétertömege Hátsó tálca: normál papír 64–105 g/m²

Speciális Canon papír: max. papírtömeg: 

Kb. 275 g/m
2

(Photo Paper Plus Glossy II PP-201)

ÁLTALÁNOS

Kijelző 1,44”-es/3,6 cm-es OLED-kijelző (monokróm)

Normál interfész Nagy sebességű USB (C típusú USB) 

Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n/a 
[11]

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

rendszergazdai jelszó

Vezeték nélküli LAN frekvenciasáv: 2,4 GHz, 5 GHz (EU)

(GB és EUR terület) A közvetlen mód nem 

használhatja az 5 GHz-es sávot.

Vezeték nélküli PictBridge
[22]
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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] A fényképnyomtatás sebességét az illesztőprogram alapértelmezett beállításai és 

az ISO/JIS-SCID N2 szabvány használata mellett Canon Photo Paper Plus Glossy II 

papíron, a gazdaszámítógép adatfeldolgozási ideje nélkül határozták meg. 
[4] Az oldalkapacitás a Canon egyedi tesztelési eljárásán alapuló érték, amely az 

ISO/IEC 24712 táblázat alapján, a kezdeti beállítást követően a cserével végzett 

folyamatos nyomtatás mellett kerül meghatározásra.
[5] Az oldalkapacitás a Canon egyedi tesztelési eljárásán alapuló érték, amely az 

ISO/IEC 29103 táblázat alapján, a kezdeti beállítást követően a cserével végzett 

folyamatos nyomtatás mellett kerül meghatározásra.
[7] Normál papír (A4, fekete/fehér). Az akusztikus zajt az ISO 7779 szabvány alapján 

mérik.
[8] 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.
[9] Nyomtatás: A tintasugaras nyomtatóval A4 méretű normál papírra nyomtatott 

ISO/JIS-SCID N2 mintázat másolásakor alapértelmezett beállításokkal.
[10] Feltételek: A tesztet normál hőmérséklet és páratartalom, továbbá teljesen 

feltöltött akkumulátor használata mellett, az ISO/IEC 24712 szabványnak megfelelő 

fájlok nyomtatásával (5 minta) végezték, illetve a nyomtató-illesztőprogram normál 

üzemmódban hajtott végre folyamatos színes nyomtatást A4 méretű normál 

papírra.
[11] A vezeték nélküli nyomtatáshoz vezeték nélküli 802.11b/g/n AC vagy AD 

használatára van szükség, amelyek 2,4 GHz-en vagy 5 GHz-en működnek. A 

vezeték nélküli teljesítmény a talaj, valamint a nyomtató és a vezeték nélküli 

hálózati kliensek közötti távolság függvényében változhat.
[12] Az AirPrint funkció használatához iOS 7.0 vagy újabb rendszert futtató, kompatibilis 

iPad, iPhone vagy iPod Touch eszközre, valamint az iOS eszközzel azonos 

hálózathoz csatlakoztatott, AirPrint funkcióval rendelkező nyomtatóra van szükség. 

A Mac, PC, AirPort Base Station vagy Time Capsule készülék USB-portjához 

csatlakoztatott nyomtató nem támogatott.
[13] Android 4.4 vagy újabb operációs rendszerrel rendelkező Android mobileszközre 

van szükség, amelyen a Mopria Print Service előre be van töltve az adott eszközzel 

és a kompatibilis PIXMA nyomtatóval ugyanazon a vezeték nélküli hálózaton. A 

Mopria-élmény Android 4.4 rendszerű mobileszközökön is elérhető a Mopria Print 

Service-nek a Google Play áruházból való letöltésével.
[14] Internetkapcsolat szükséges, valamint a Canon PRINT Inkjet/SELPHY alkalmazás, 

amely ingyenesen elérhető az App Store és a Google Play áruházban. Kompatibilis 

az iOS 7.0 vagy újabb rendszert futtató iPad, iPhone 3GS vagy újabb készülékekkel, 

a 3. generációs vagy újabb iPod touch készülékekkel, valamint az Android 2.3.3 

vagy újabb rendszert futtató Android mobileszközökkel. A készüléknek ugyanahhoz 

a vezeték nélküli 802.11 b/g/n/a-kompatibilis munkahálózathoz kell csatlakoznia, 

mint a nyomtatója. Kompatibilis közösségi médiafiókot igényel, és az adott 

közösségi médiához tartozó felhasználói fiók általános szerződési feltételei 

vonatkoznak rá. Előfordulhatnak kivételek.
[15] A szegély nélküli nyomtatáshoz NEM támogatott papírtípusok: boríték, nagy 

felbontású papír, pólóra vasalható matricák, fotómatricák
[16] A kábel nélküli beállítás befejezéséhez olyan okoseszközre van szükség, amelyre 

telepítve van a Canon PRINT Inkjet/SELPHY alkalmazás, és a kívánt aktív vezeték 

nélküli hálózathoz csatlakozik.
[17] Internetkapcsolat és Google-fiók szükséges. A Google általános szerződési 

feltételeinek hatálya alá tartozik. Előfordulhatnak kivételek.
[18] Szükség van hozzá internetkapcsolatra, illetve a Message In Print alkalmazásra, 

mely ingyenesen elérhető az App Store és a Google Play áruházban. Kompatibilis 

az iOS 11 vagy újabb rendszert futtató iPad és iPhone 6 vagy újabb eszközökkel, 

valamint az Android 5.1 vagy újabb rendszert futtató mobileszközökkel. A 

készüléknek ugyanahhoz a vezeték nélküli 802.11 b/g/n/a-kompatibilis 

munkahálózathoz kell csatlakoznia, mint a nyomtatója. Eredeti tartalmat kell 

létrehozni a Message In Print alkalmazás/szolgáltatás segítségével, majd egy 

kompatibilis, legkésőbb 2009 augusztusában megjelent Canon nyomtatón ki kell 

nyomtatni, és el kell küldeni a címzettnek, aki a kompatibilis Message In Print 

alkalmazáson keresztül a kompatibilis eszközén megtekinti a képet és tartalmat. A 

kompatibilis papírméretek közé tartozik a 3,5"x3,5", 4"x6" és 5"x 5" négyzet alak, a 

kompatibilis hordozótípusok közé pedig csak a következők tartoznak: Genuine 

Canon Photo Paper Glossy, Photo Paper Semi Gloss, Photo Paper Luster és Photo 

Paper Matte. Előfordulhatnak kivételek.

[19] Aktív IFTTT-fiókot igényel, a nyomtatónak aktívan csatlakoznia kell a Canon Inkjet 

Cloud Printing Center (Canon Inkjet felhőalapú nyomtatási központ) 

engedélyével, és telepíteni/engedélyezni kell egy IFTTT „kisalkalmazást”, valamint 

hozzá kell kapcsolni a nyomtatóhoz a szükséges aktív fiókot/szolgáltatást
[20] Aktív Smart Assistant-fiók hozzákapcsolása szükséges, valamint az ahhoz tartozó 

alkalmazás engedélyezése, az okoseszköznek és a nyomtatónak aktívan 

kapcsolódnia kell a Canon Inkjet Cloud Printing Center engedélyével, továbbá 

szükség van a kompatibilis nyomtató számára elérhető/engedélyezett szükséges 

művelet(ek)re, készség(ek)re vagy kisalkalmazás(ok)ra. A hangparancsok nem 

jeleníthetők meg szövegként a képernyővel rendelkező Amazon okoseszközökön. 

Csak angol, francia és német nyelv támogatott.
[21] Az Easy-PhotoPrint Editor szoftver internetkapcsolatot igényel, és a következő 

operációs rendszerekkel kompatibilis: Microsoft Windows 10 (64-bit/32-bit), Microsoft 

Windows 8.1 (64-bit/32-bit), Microsoft Windows 7 SP1 (64-bit/32-bit), macOS High 

Sierra 10.13, macOS Sierra 10.12, Mac OS X El Capitan 10.11 és Mac OS X El Capitan 

10.10.5. A Windows és a macOS/Mac OS X rendszerre vonatkozó minimális 

követelmények: 2 GB RAM és 1024x768 felbontású monitor. Az Easy-PhotoPrint 

Editor mobilalkalmazáshoz internetkapcsolat és az Easy-PhotoPrint Editor 

alkalmazás 1.1.0 verziója szükséges, amely ingyenesen letölthető az App Store és a 

Google Play áruházakból. Kompatibilis az iOS 10 vagy újabb rendszert futtató iPad 

Air2 (2. generációs), iPad Mini 4 és iPhone 6s vagy újabb eszközökkel, valamint az 

Android 5.x vagy újabb rendszert futtató Android mobileszközökkel. 

Előfordulhatnak kivételek. A következő fájlformátumok támogatottak: JPEG, PNG, 

HEIF (iOS 11 és mac OS 10.13 vagy újabb verziójú operációs rendszert futtató 

eszközök), DLP mentési adatok, Poster Artist exportálási adatok, EasyPhoto+ 

exportálási adatok, Easy-PhotoPrint Editor exportálási adatok.
[22] DPS over IP-kompatibilis eszköz szükséges.

[23] Előfordulhat, hogy bizonyos funkciók nem használhatók ezekkel az operációs 

rendszerekkel. A részletek a kézikönyvben vagy a weboldalon tekinthetők meg.
[24] A Canon Print Service egy beépülő nyomtatási modul Android okoseszközökhöz, 

amely lehetővé teszi, hogy a 4.4 és 5.0 verziójú Android készülékekről számos 

különféle Canon nyomtatóra lehessen nyomtatnin Wi-Fi hálózaton keresztül. A 

beépülő modul nem működik önálló alkalmazásként. Ingyenesen elérhető a 

Google Play áruházban.

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.
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.



Hordozható és strapabíró a menet közbeni nyomtatáshoz. 

Vegye kezébe az irányítást a számítógépről, laptopról vagy 

okoseszközről történő vezeték nélküli nyomtatással, és 

nyomtasson szöveget vagy szegély nélküli fényképeket akár 

A4-es méretben. A gyors munkához mentsen el akár 5 sablont, 

és nyomtasson egyetlen gombnyomással.

Értékesítés kezdete: 2019. április

NYOMTASSON 
ÚTKÖZBEN, BÁRHOL

TERMÉKADATOK:

Terméknév Mercury-kód EAN-kód Ajánlott fogyasztói ár

PIXMA TR150 4167C006AA 4549292161809 <Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>

FOGYÓESZKÖZÖK:

Terméknév Mercury-kód EAN-kód Ajánlott fogyasztói ár

PGI-35 fekete 1509B001AA 4960999391731 <Adja meg az ajánlott fogyasztói árat> 

CLI-36 színes 1511B001AF 4960999391762 <Adja meg az ajánlott fogyasztói árat> 

OPCIONÁLIS FOGYÓESZKÖZÖK:

Terméknév Mercury-kód EAN-kód Ajánlott fogyasztói ár

PGI-35 fekete (dupla) 1509B012AA 8714574572444 <Adja meg az ajánlott fogyasztói árat> 

LK-72 akkumulátor 4228C003AA 4549292160871 <Adja meg az ajánlott fogyasztói árat> 



Hordozható és strapabíró a menet közbeni nyomtatáshoz. 

Vegye kezébe az irányítást a számítógépről, laptopról vagy 

okoseszközről történő vezeték nélküli nyomtatással, és 

nyomtasson szöveget vagy szegély nélküli fényképeket akár 

A4-es méretben. A gyors munkához mentsen el akár 5 sablont, 

és nyomtasson egyetlen gombnyomással.

• Canon PIXMA TR150

• Hálózati adapter

• Tápkábel

• Tintatartályok: PGI-35 pigmentfekete, 

CLI-36 CMYK színes

• Nyomtatófej

• Telepítő CD-ROM

• C típusú USB-kábel

• Kézikönyvek és egyéb dokumentumok

A doboz tartalma:

NYOMTASSON 
ÚTKÖZBEN, BÁRHOL

MÉRETEK/LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓ:

Terméknév Mercury-kód Csomag leírása Mennyiség/
csomag

Hosszúság 
(mm)

Szélesség 
(mm)

Magasság 
(mm)

Bruttó tömeg
(kg)

Nettó tömeg 
(kg)

PIXMA TR150 
(Nemzetközi raklap)

4167C006AA Egyedi 1 381,5 148,7 302,5 3,4 1,96

Raklap (felső sor) 72 1162 914,2 1228,5 251,1 246,96

Raklap (alsó sor) 72 1162 914,2 1228,5 251,1 246,96




