
REVOLUČNÝ 
VYSOKOVÝKONNÝ 
VEĽKOFORMÁTOVÝ 
MODEL 
S ÚCHVATNOU 
VŠESTRANNOSŤOU.

Pokročilá 36-palcová 
veľkoformátová atramentová 
tlačiareň ideálna na tlač dokumentov 
CAD, GIS a plagátov. Zostrojená 
tak, aby zaručila dokonalú 
precíznosť, efektívnu produkciu, 
spoľahlivé bezpečnostné parametre 
a nízkonákladovú prevádzku.

• Vysoká rýchlosť produkcie vďaka novej konštrukcii 
tlačovej hlavy a možnosti nepretržitej tlače

• Špičková presnosť a bezkonkurenčná precíznosť 
vďaka atramentu LUCIA TD

• Jednoduché používanie aj vďaka dvojzvitkovému 
systému podávania, ktoré je vôbec prvýkrát 
k dispozícii na 36-palcovom modeli

• Špičkový rozsah farieb na obyčajných médiách 
a skvelá funkčnosť pri použití papiera bez 
povrchovej úpravy

• Hladké ovládanie vďaka jednoduchému vkladaniu 
zvitkov, dotykovému displeju a tlači z rozhrania USB

• Tlač pomocou ľubovoľnej jednotky radu TX 
pripojenej v sieti vďaka univerzálnemu radiču

• Elegantný a štíhly model TX-3000 sa jednoducho 
zmestí aj do menších kancelárskych priestorov

• Najvyššia miera spoľahlivosti vo svojej triede 
vďaka bezkonkurenčnému času prevádzky 
a neohrozenému zabezpečeniu 

• Využite naplno výhody médií odolných voči 
poveternostným vplyvom, ktoré sú ideálne na 
dokumenty CAD, GIS a plagáty určené do exteriérov

• Pribalený softvér pomáha zaručiť dokonale plynulý 
priebeh všetkých procesov veľkoformátovej tlače

SORTIMENT PRODUKTOV
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TECHNICKÉ PARAMETRE

Šírka bezokrajovej tlače 
(len rolka)

[Odporúčané] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1) 
728 mm (JIS B1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 
36" 
[Potlačiteľné] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 
329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 8", 12", 16", 20", 
30", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm

ROZMERY A HMOTNOSŤ
Fyzické rozmery –  
(Š x H x V) 

Tlačiareň s otvoreným košom a stojanom na tlačiareň:
1389 x 984 x 1168 mm (s otvoreným košom)
Hmotnosť: 105 kg (vrátane držiaka zvitku)

Dodávaný softvér Ovládač tlačiarne imagePROGRAF TX, tlačový 
doplnok pre balík Offce, Quick Utility Toolbox 
a PosterArtist Lite
Ďalší softvér je k dispozícii na prevzatie z internetu.

POŽIADAVKY NA 
NAPÁJANIE A PREVÁDZKU
Napájací zdroj Vstupné napájanie: AC 100 – 240 V (50-60 Hz)

Spotreba energie Spotreba energie (pri použití káblového 
pripojenia LAN): 105 W alebo menej
V režime spánku (pri použití káblového 
pripojenia LAN): 3,6 W alebo menej
V režime spánku (pri použití všetkých portov): 3,6 W 
alebo menej
<Len pre EÚ – údaje pre smernicu ErP Lot 26>
Pri vypnutom napájaní: 0,3 W alebo menej
Predvolené nastavenie času na prechod do režimu 
spánku: 301 s
<Len pre EÚ – údaje pre smernicu ErP Lot 26>

Prevádzkové podmienky 15 – 30 °C, 10 – 80 % (bez kondenzácie)

Hlučnosť (pribl.) Prevádzka: 51 dB(A) alebo menej (obyčajný papier, 
líniový náčrt, štandardný režim) 
Pohotovostný režim: 35 dB(A) alebo menej 
(Meranie podľa normy ISO7779)

Predpisy Európa: značka CE 
Rusko: EAC, Iné krajiny: certifikácia CB 

Environmentálne certifikáty ENERGY STAR (WW), smernica RoHS, prehlásenie 
IT ECO (Európa), WEEE

SÚČASTI BALENIA
Obsah balenia Tlačiareň, 1 x tlačová hlava, 1 x údržbová kazeta, 

adaptér na 3-palcové cievky, napájací kábel vhodný 
pre EÚ/Spojené kráľovstvo, 1 x súprava základných 
zásobníkov s atramentom, inštalačná príručka, leták 
s environmentálnymi a bezpečnostnými štandardmi, 
disk CD-ROM s používateľským softvérom  
(OSX/Windows), disk CD-ROM so softvérom 
PosterArtist Lite, hárok o biocídoch podľa nariadenia 
EÚ, hárok Euroázijskej hospodárskej únie, hárok 
s dôležitými informáciami, Stručný návod na 
používanie a hárok na zarovnanie tlačovej hlavy

MOŽNOSTI
Voliteľné položky Zvitková jednotka: RU-32

Stohovač: SS-31
Držiak 2/3“ zvitkov: RH2-34

SPOTREBNÝ MATERIÁL
Položky vymeniteľné 
používateľom

Tlačová hlava: PF-06
Atramentové zásobníky: PFI-110
Rezačka: CT-07
Zásobník na realizáciu údržby: MC-30

Canon Inc. 
canon.com

Canon Europe 
canon-europe.com

Slovak edition 
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TECHNOLÓGIA
Typ tlačiarne 5-farebná – 36"/914,4 mm

Technológia tlače Canon Bubblejet on Demand, 6-farebný integrovaný 
typ (6 čipov na tlačovú hlavu x 1 tlačová hlava)

Počet dýz Spolu: 15 360 MBK: 5 120 dýz 
C, M, Y, BK: každá 2 560 dýz

Rozlíšenie tlače 2 400 x 1 200 dpi

Odstup dýz 1 200 x 2 zahŕňa detekciu nefunkčných dýz a 
kompenzačný systém

Garantovaná minimálna 
šírka čiary

0,02 mm

Presnosť čiar ±0,1 % alebo menej

Veľkosť kvapôčky 
atramentu

5 pikolitrov/farba

Kapacita atramentu Dodávaný základný atrament: 330 ml (MBK)/160 ml 
(BK,C,M,Y) Predajný atrament: 160 ml/330 ml/700 ml

Typ atramentu Pigmentový atrament: 5-farebný 
MBK/BK/C/M/Y

Kompatibilita s operačnými 
systémami

Microsoft Windows, 32 bitová verzia: Vista, 7, 8, 8.1, 10,  
Server 2008, 64-bitová verzia: Vista, 7, 8, 8.1, 10, 
Server 2008/R2, Server 2012/R2  
Apple Macintosh: OSX 10.7.5 ~ 10.11

Jazyky tlačiarne HP-GL/2, HP RTL, PDF, JPEG -  
podrobné informácie sú uvedené v technických 
parametroch

Štandardné rozhrania USB B Port: 
Typ: vstavaný (vysokorýchlostné rozhranie USB)
Režim: plnorýchlostné (12 Mb/s.), vysokorýchlostné 
(480 Mb/s.), hromadný prenos

Port konektora: Séria B (4 kolíky)
USB A Port: pamäťový kľúč USB (priama tlač)
Štandardné: 
IEEE 802.3 10base-T 
IEEE 802.3u 100base-TX/automatický prenos 
IEEE 802.3ab 1000base-T/automatický prenos 
IEEE 802.3x Full Duplex

Protokol:
SNMP (Canon-MIB, HTTP, TCP/IP (IPv4/IPv6), ftp

Bezdrôtová sieť LAN:
Štandardné: 
IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

Zabezpečenie: 
WEP (64/128 bitov)
WPA-PSK (TKIP/AES)
WPA2-PSK (TKIP/AES)

PAMÄŤ
Štandardná pamäť 128 GB (fyzická pamäť 2 GB)

Rozširujúci slot Nie

PEVNÝ DISK
500 GB (šifrované)

MANIPULÁCIA S 
PAPIEROM
Šírka média Zvitkový papier: 8"/203,2 mm – 36"/914,4 mm 

Voľné hárky: 8"/203,2 mm – 36"/914,4 mm

Hrúbka média 0,07 – 0,8 mm

Minimálna dĺžka tlače 203,2 mm

Maximálna dĺžka tlače Zvitkový papier: 18m (veľkosť sa líši v závislosti od 
operačného systému a aplikácie) 
Voľné hárky: 1,6 m

Maximálny priemer rolky 
s médiom

170 mm

Technológia podávania 
papiera

Zvitkový papier: Vkladanie spredu, výstup spredu
Voľné hárky: podávanie papiera spredu, výstup 
papiera spredu (manuálne podávanie papiera 
pomocou uzamykacej páky médií)

Vyhlásenie

Niektoré obrázky sú fiktívne pre zreteľnosť reprodukcie. Všetky údaje sú založené na 
štandardných testovacích metódach spoločnosti Canon. Tento leták a technické údaje 
produktu boli vytvorené pred uvedením produktu do predaja. Konečné technické údaje 
podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.™ a R: Všetky názvy spoločností alebo 
produktov sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky príslušných výrobcov 
v rámci ich trhov alebo krajín. 

Spoločnosť Canon odporúča v záujme dosiahnutia najlepších možných výsledkov využívať 
médiá značky Canon. V zozname kompatibilných médií (papiera) nájdete informácie o tom, 
aké druhy papiera a médií sa odporúča používať.


