
ВИСОКОКАЧЕСТВЕН 
ПЕЧАТ С 
ИНОВАТИВЕН 
36-ИНЧОВ 
ШИРОКОФОРМАТЕН 
МАСТИЛЕНОСТРУЕН 
ПРИНТЕР

С намаления шум с 60% и 
компактната си конструкция 
моделите imagePROGRAF TM-300 и 
TM-305 са подходящи за малки офиси. 
Дори върху обикновена хартия 
изцяло пигментните мастила Lucia 
TD печатат прецизни линии, ясен 
текст и ярки цветове с подобрена 
устойчивост на вода.

• Печат с висока прецизност за CAD приложения и постери 
чрез уникалната 5-цветна система мастила Lucia TD на Canon

• 6-каналната 1,07-инчова печатаща глава и оптимизираният 
процес на печат увеличават производителността

• Малката заемана площ на пода и пълният достъп до 
функциите отпред позволяват imagePROGRAF TM-300  
да бъде поставен плътно до стената

• Оптимизираното изрязване, намалените вибрации и 
шумопотискането на вентилаторите намаляват работния 
шум с 60%

• Постигнете по-висока наситеност на печат, по-ясни линии и 
текст върху хартия без покритие с ярки цветове – идеални 
за печат на материали за места за продажби (POS) и постери

• Печат без прекъсване по време на смяна на мастилата 
благодарение на системата за смяна на мастилата  
"в движение"

• Наслаждавайте се на висока производителност с по-бърз 
процес на растеризиране чрез HP-GL/2 от L-COA PRO

• Големите корпорации и държавната администрация ще 
се наслаждават на усъвършенстваната информационна 
сигурност на imagePROGRAF TM-300 и TM-305

• Висока дълготрайност при излагане на открито без 
ламиниране чрез уникалния водоустойчив печатен носител 
на Canon

• Софруер Direct Print & Share, PosterArtist Lite и Free Layout Plus 
за отпечатване на CAD проекти и постери

ПРОДУКТОВА ГАМА

TM-305
TM-305 TM-300

TM-300 MFP T36

TM-305 MFP T36

TM-205
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TM-300 TM-305
ТЕХНОЛОГИЯ
Тип принтер 5 цвята 36"/914mm

Технология на печат Canon Bubblejet on Demand – 6 цвята интегриран тип 
(6 чипа в печатаща глава x 1 печатаща глава)

Разделителна способност 
на печат

2400 x 1200 dpi

Брой дюзи 15 360 дюзи (MBK 5120 дюзи, други цветове 2560 дюзи 
всеки)

Прецизност на линията ±0,1% или по-малко

Стъпка на дюзата 1200 dpi (2 реда)

Размер на капката мастило минимум 5 pl на цвят

Капацитет за мастило Закупен патрон с мастило: 130 ml/ 300 ml
Стартов патрон с мастило: 130 ml (матово 
черно)/90 ml (черно, циан, магента, жълто)

Тип мастило Пигментни мастила – черно, матово черно, циан, 
магента, жълто

Съвместимост с ОС Microsoft Windows 32 бита: Windows 7, 8.1, 10, 
64 бита: Windows 7, 8.1, 10, Server 2008R2, Server 

2012/2012R2, Server 2016
Apple Macintosh: OS X 10.10.5 ~ OS X 10.11, macOS 10.13

Езици за принтери SG Raster (Swift Graphic 
Raster), HP-GL/2, HP RTL, 

JPEG (вер. JFIF 1.02)

SG Raster (Swift Graphic 
Raster), HP-GL/2, HP RTL, 
PDF (вер. 1.7), JPEG (вер. 

JFIF 1.02)

Стандартни интерфейси Порт USB A: директен 
печат от USB памет

USB порт B: вграден Hi-Speed USB
Ethernet: IEEE 802.3 10-base-T/IEEE 802.3u 100base-TX/

IEEE 802.3ab 1000base-T/IEEE 802.3x пълен дуплекс 
Безжична LAN мрежа: IEEE802.11n/IEEE802.11g/

IEEE802.11b

ПАМЕТ

Стандартна памет 2 GB 128 GB с 2 GB физическа 
памет

Твърд диск Не е приложимо 500GB

СКОРОСТ НА ПЕЧАТ
CAD чертеж:

Обикновена хартия  
(A0 ролка) 

0:40 (бърз икономичен режим)
0:46 (бърз)

1:14 (стандартен)

Постер:

Обикновена хартия  
(A0 ролка) 

0:44 (бърз)
1:18 (стандартен)

Дебела хартия с покритие
(A0 ролка)

1:41 (бърз)
2:36 (стандартен)

РАБОТА С ПЕЧАТНИ 
НОСИТЕЛИ
Подаване на носители и 
изход

Ролна хартия: една ролка, горно зареждане, изход отпред
Форматирана хартия: горно зареждане, изход отпред 

(ръчно подаване с лост за фиксиране на носителя)

Ширина на печатния 
носител

Ролна хартия: 203,2 -917 mm
Форматирана хартия: 203,2 - 917 mm

Дебелина на печатния 
носител

Ролка/лист: 0,07 – 0,8 mm

Минимална дължина на 
печат

Ролна хартия: 203,2 mm
Форматирана хартия: 279,4 mm

Максимална дължина на 
печат

Ролна хартия: 18 m (различава се в зависимост от  
ОС и приложението)

Форматирана хартия: 1,6 m

Максимален диаметър на 
ролката

150 mm

Размер на ядрото на 
ролката

Вътрешен диаметър на ролката: 2”/3”

Препоръчителни бели 
полета

Ролна хартия: отгоре: 20 mm, отдолу: 3 mm, 
отстрани: 3 mm

Форматирана хартия: отгоре: 20 mm, отдолу: 20 mm, 
отстрани: 3 mm

Бели полета на 
печатаемата зона

Ролна хартия: отгоре: 3 mm, отдолу: 3 mm, 
отстрани: 3 mm

Ролна хартия (печат без полета): отгоре: 0 mm, 
отдолу: 0 mm, отстрани: 0 mm

Форматирана хартия само за Apple AirPrint:  
отгоре: 3 mm, отдолу: 12,7 mm, отстрани: 3 mm

Форматирана хартия за други: отгоре: 3 mm,  
отдолу: 20 mm, отстрани: 3 mm

TM-300 TM-305

Капацитет за подаване на 
хартия

Ръчно превключване от потребителя

Ширина на печат без бели 
полета (само ролка)

515 mm (JIS B2), 728 mm (BIS B1), 594 mm (ISO A1),  
841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"

[Печатаема] 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

Максимален брой 
разпечатки

Стойка/кош – стандартна позиция: 1 лист
Стойка/кош – плоска позиция: 20 листа A1, A2 с 

хоризонтална ориентация (1)

РАЗМЕРИ И ТЕГЛО
Физически размери Ш x Д x 
В (mm) и тегло (kg)

Основен модул, стойка и кош
1289 x 887 x 1060 mm (отворен кош)
1289 x 757 x 1060 mm (затворен кош)

60 kg (с комплект държач за ролка; без мастило и 
печатаща глава) 

Размери Ш x Д x В (mm) и 
тегло (kg) с опаковка

Принтер (основен модул със стойка (SD-32) и палет):  
1462 x 913 x 961 mm, 105 kg

ЗАХРАНВАНЕ И 
ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАБОТА
Захранване AC 100 – 240 V (50 – 60 Hz)

Консумирана мощност Работа: 69 W или по-малко
Режим на покой: 3,6 W или по-малко

Настройка по подразбиране за преминаване в режим 
на покой: приблиз. 5 минути

Изключен: 0,3 W или по-малко

Работна среда Температура: 15~30°C, Влажност: 10~80% RH (без 
конденз)

Акустичен шум  
(мощност/налягане)

Работа: 44 dB (A) (обикновена хартия, изчертаване 
на линии, стандартен режим)

Готовност: 35 dB (A) или по-малко
Работа: 6,0 Bel (обикновена хартия, изчертаване на 

линии, стандартен режим) (измерено според 
стандарт ISO 7779)

Регулации Европа: CE маркировка, Русия: EAC

Сертификати TUV, CB 

КАКВО Е ВКЛЮЧЕНО
Какво включва 
комплектът?

Принтер, стойка за принтер SD-32, 1 печатаща глава, 
3-инчова приставка за ролка, захранващ кабел, UK 
захранващ кабел (240 V, 3P), 1 комплект стартови 

патрони с мастило, ръководство за конфигуриране, 
брошура за екологична безопасност/стандарти

CD-ROM с потребителски софтуер (Win)
CD-ROM с PosterArtist Lite, листовка на ЕС относно 
биоцидите, листовка на Евразийския икономически 

съюз, листовка с важна информация

Софтуер в комплекта Драйвер за принтер imagePROGRAF серия TM, плъгин 
за печат за Office, софтуер Quick Utility Toolbox и 

PosterArtist Lite
Друг наличен за изтегляне от мрежата софтуер.

ОПЦИИ
Продавани отделно 
аксесоари

2/3" държач за ролка: RH2-35

КОНСУМАТИВИ
Елементи, които се 
подменят от потребителя

Патрон с мастило: PFI-120 (130 ml), PFI-320 (300 ml)
Печатаща глава: PF-06

Нож: CT-08
Патрон за поддръжка: MC-31

Декларация

Някои изображения са симулирани за яснота на възпроизвеждането. Всички данни се 
базират на стандартните тестови методи на Canon. Настоящата листовка и 
спецификациите на продукта са изготвени преди датата на пускането на продукта 
на пазара. Окончателните спецификации подлежат на промяна без 
предупреждение.™ и ®: Всички наименования на компании и/или продукти са запазени 
марки и/или регистрирани запазени марки на съответните производители на 
техните пазари и/или в техните държави.
За постигане на най-добри резултати Canon препоръчва да използвате печатни 
носители на Canon. Моля, проверете списъка за съвместимост с носители (хартия), 
за да разберете каква разновидност хартия/носител се препоръчва.

Забележки
(1) Изключва силно огънато състояние
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