
• Το PIXMA G1400 έχει σχεδιαστεί για χρήστες που 

εκτυπώνουν μεγάλους όγκους εγγράφων, αλλά 

δεν χρειάζονται λειτουργίες σάρωσης ή 

αντιγραφής. 

• Προσφέρει την κορυφαία στην κατηγορία του 

δυνατότητα εκτύπωσης έως 7.000 έγχρωμων και 

6.000 ασπρόμαυρων σελίδων με ένα σετ φιαλών 

μελανιού. 

• Το μαύρο μελάνι τύπου pigment και τα έγχρωμα 

μελάνια τύπου dye παρέχουν έγγραφα υψηλής 

ποιότητας. Τα έγχρωμα μελάνια τύπου dye 

επιτρέπουν στους χρήστες να δημιουργούν 

εικόνες με ζωηρά χρώματα και να εκτυπώνουν 

χωρίς περιθώρια. 

• Κομψή σχεδίαση, με μικρές διαστάσεις και 

ενσωματωμένες δεξαμενές μελανιού, που 

ταιριάζει στο περιβάλλον του σπιτιού ή του 

γραφείου σας.  

• Αξιόπιστα εξαρτήματα που εξασφαλίζουν 

εξαιρετικά αποδοτική εκτύπωση μεγάλου όγκου 

για περισσότερο χρόνο, χωρίς να απαιτείται 

αλλαγή των μελανιών.  
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Περισσότερες εκτυπώσεις 
με λιγότερο κόστος, χωρίς 
συμβιβασμούς 
Εκτυπωτής υψηλής 

αποδοτικότητας, ιδανικός για 

την παραγωγή εκπληκτικών 

εγγράφων και φωτογραφιών 

υψηλής ποιότητας στο σπίτι ή 

στο γραφείο με χαμηλό κόστος. 



Τεχνικές προδιαγραφές 
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Ελληνική έκδοση 

Canon Europa NV 2016 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Λειτουργίες Εκτύπωση 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 

Ανάλυση εκτύπωσης Έως 4.800dpi 
[1] 

x 1.200dpi 

Τεχνολογία εκτύπωσης 2 κασέτες FINE (μαύρου και χρωμάτων) 

Εκτυπωτής με επαναγεμιζόμενες δεξαμενές μελανιού και 

μέγεθος σταγονιδίων μελανιού 2pl (ελάχιστο) 

Ταχύτητα μονόχρωμης 

εκτύπωσης 

Περίπου 8,8 εικ./λεπτό 
[2] 

Ταχύτητα έγχρωμης 

εκτύπωσης 

Περίπου 5,0 εικ./λεπτό 
[2] 

Ταχύτητα εκτύπωσης 

φωτογραφιών 

10cm x 15cm χωρίς περιθώρια: Περίπου 60 δευτερόλεπτα 
[3] 

Εκτύπωση χωρίς περιθώρια Ναι (A4, Letter, 20cm x 25cm, 13cm x 18cm, 10cm x 15cm) 

ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 

Στάνταρ φυσίγγια μελανιού GI-490 <PGBK> 

GI-490 <C> 

GI-490 <M> 

GI-490 <Y> 

Απόδοση φυσιγγίων  

(απλό χαρτί) 

Εκτύπωση έγχρωμων εγγράφων A4 
[4] 

Μαύρο: 6.000 σελίδες*  

Χρώμα: 7.000 σελίδες* 

* Εκτιμώμενη συμπληρωματική απόδοση 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΑΡΤΙΟΥ 

Τύποι χαρτιού Απλό χαρτί  

High Resolution Paper (HR-101N)  

Photo Paper Plus Glossy II (PP-201)  

Photo Paper Pro Luster (LU-101)  

Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201)  

Glossy Photo Paper "Everyday Use" (GP-501) 

Matte Photo Paper (MP-101)  

Φάκελος  

Μέγιστη χωρητικότητα 

χαρτιού 

Πίσω δίσκος: Μέγ. 100 φύλλα (απλό χαρτί) 

Μεγέθη χαρτιού 

 

A4, A5, B5, 10cm x15cm, 13cm x18cm, 20cm x 25cm, φάκελοι 

(DL, COM10), Letter, Legal  

Βάρος χαρτιού Απλό χαρτί: 64-105g/m² 

Φωτογραφικό χαρτί Canon: έως 275g/m² 

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ 

Τύπος διασύνδεσης – 

PC/Mac 

Hi-Speed USB (θύρα B)  

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ  

Υποστηριζόμενα 

λειτουργικά συστήματα 

Windows 10 

Windows 8.1 (περιλαμβάνεται η Ενημέρωση Windows 8.1), 

Windows 8 

Windows 7, Windows 7 SP1 

Windows Vista SP2 

Windows XP SP3 (μόνο 32bit) 

Σημείωση: Για τα Windows, απαιτείται .NET Framework 4 ή 

.NET  Framework 4.5. 

Για τα Windows XP, απαιτείται το XPS Essentials Pack. 

Mac OS X v10.7.5 έως Mac OS X v10.10 

Ελάχιστες απαιτήσεις 

συστήματος 

Windows: 3,1GB ελεύθερος χώρος στον δίσκο,  

Internet Explorer 8 

Mac: Σύνδεση Internet, 1,5GB χώρος στον δίσκο, Safari 5 

Οθόνη: 1.024 x 768 XGA 

Παρεχόμενο λογισμικό Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή  

My Image Garden με Εκτύπωση ταινίας Full HD 
[5]   

Quick Menu 

Easy-WebPrint EX (λήψη) 
[6] 

ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Βάρος Περίπου 4,3kg 

Διαστάσεις (Π x Β x Υ) Περίπου 445mm x 330mm x 135mm 

Επίπεδα ακουστικού 

θορύβου 

Περίπου 46,5dB(A) 
[7] 

Θερμοκρασία λειτουργίας 5-35°C 

Υγρασία λειτουργίας 10%-90%RH (χωρίς υγροποίηση) 

Τροφοδοσία ρεύματος AC 100-240V, 50/60Hz 

Κατανάλωση ρεύματος Απενεργοποίηση: Περίπου 0,4W    

Αναμονή (σύνδεση με υπολογιστή μέσω USB): Περίπου 0,8W 

(με απενεργοποιημένη τη λυχνία σάρωσης)  

Αναμονή (όλες οι θύρες συνδεδεμένες): Περίπου 0,8W  

(με απενεργοποιημένη τη λυχνία σάρωσης)   

Χρόνος μετάβασης σε κατάσταση Αναμονής: 2 λεπτά 

Αντιγραφή: Περίπου 12W 
[8] 

Υποσημειώσεις 
[1] 

Τα σταγονίδια μελανιού μπορούν να εναποτίθενται με ελάχιστο βήμα 1/4.800" 
[2] 

Η ταχύτητα εκτύπωσης εγγράφου Α4 σε απλό χαρτί υπολογίζεται βάσει του μέσου εκτιμώμενου 
χρόνου παραγωγής (ESAT) στη Δοκιμή κατηγορίας γραφείου του προτύπου ISO/IEC 24734. 

[3] 
Η ταχύτητα εκτύπωσης φωτογραφιών βασίζεται στην προεπιλεγμένη ρύθμιση του 
προγράμματος οδήγησης με χρήση του προτύπου ISO/JIS-SCID N2 σε χαρτί Canon Photo 
Paper Plus Glossy II και δεν περιλαμβάνει το χρόνο επεξεργασίας δεδομένων στον συνδεδεμένο 
υπολογιστή.  

[4] 
Ονομαστική τιμή απόδοσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 24711. Οι τιμές υπολογίζονται με 
συνεχή εκτύπωση. 

[5] 
Η λειτουργία "Εκτύπωση ταινίας Full HD" είναι διαθέσιμη για αρχεία βίντεο MOV και MP4 που 
δημιουργούνται με συγκεκριμένες ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και βιντεοκάμερες Canon. 
Απαιτείται εγκατάσταση λογισμικού που παρέχεται με την ψηφιακή μηχανή ή τη βιντεοκάμερα 
Canon, με την οποία έχει γίνει η καταγραφή της ταινίας. Για τα αρχεία MOV απαιτείται το 
ZoomBrowser EX/ImageBrowser (έκδοση 6.5 ή νεότερη), ενώ για τα αρχεία MP4 απαιτείται το 
ImageBrowser EX (έκδοση 1.0 ή νεότερη). 

[6] 
Το Easy-WebPrint EX απαιτεί Internet Explorer 8 ή νεότερη έκδοση  

[7] 
Κατά την εκτύπωση του μοτίβου ISO/JIS-SCID N2 σε χαρτί Photo Paper Plus Glossy II 
10cm x 15cm με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. 

[8] 
Κατά την αντιγραφή ISO/JIS-SCID N2 (μέσω εκτυπωτή inkjet) σε απλό χαρτί μεγέθους A4 με τις 
προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. 

Τυπικές δηλώσεις αποποίησης ευθυνών 
Όλες οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. 
Η ταχύτητα εκτύπωσης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος, τη 
διασύνδεση, το λογισμικό, την περιπλοκότητα του εγγράφου, την κατάσταση εκτύπωσης, την 
κάλυψη σελίδας, τον τύπο χαρτιού που χρησιμοποιείται κ.λπ. 
Η απόδοση μελανιού ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα κείμενα και τις φωτογραφίες που 
εκτυπώνονται, τις εφαρμογές που χρησιμοποιούνται, την κατάσταση εκτύπωσης και τον τύπο του 
χρησιμοποιούμενου χαρτιού. Για πληροφορίες σχετικά με την απόδοση, επισκεφτείτε την 
τοποθεσία www.canon-europe.com/ink/yield 
Όλα τα ονόματα προϊόντων και οι επωνυμίες αποτελούν εμπορικά σήματα που ανήκουν στις 
αντίστοιχες εταιρείες. 
Οι επωνυμίες Microsoft και Windows και το λογότυπο των Windows είναι εμπορικά σήματα ή 
σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. 

http://www.canon-europe.com/ink/yield
http://www.canon-europe.com/ink/yield
http://www.canon-europe.com/ink/yield


Εκτυπωτής υψηλής αποδοτικότητας, ιδανικός για την 

παραγωγή εκπληκτικών εγγράφων και φωτογραφιών υψηλής 

ποιότητας στο σπίτι ή στο γραφείο με χαμηλό κόστος. 

 

Ημερομηνία έναρξης πώλησης: Φεβρουάριος 2016 

Στοιχεία προϊόντος: 

Όνομα προϊόντος Κωδικός Mercury Κωδικός EAN Προτεινόμενη λιανική τιμή 

PIXMA G1400 EUM/EMB 0629C009AA 4549292040388 <Συμπληρώστε την προτεινόμενη λιανική τιμή> 

Προαιρετικά αξεσουάρ: 

Όνομα προϊόντος Κωδικός Mercury Κωδικός EAN Προτεινόμενη λιανική τιμή 

INK GI-490 BK EMB 0663C001AA 4549292041729  <Συμπληρώστε την προτεινόμενη λιανική τιμή> 

INK GI-490 C EMB 0664C001AA 4549292041743  <Συμπληρώστε την προτεινόμενη λιανική τιμή> 

INK GI-490 M EMB 0665C001AA 4549292041767  <Συμπληρώστε την προτεινόμενη λιανική τιμή> 

INK GI-490 Y EMB 0666C001AA 4549292041781 <Συμπληρώστε την προτεινόμενη λιανική τιμή> 

Περισσότερες εκτυπώσεις με 
λιγότερο κόστος, χωρίς 
συμβιβασμούς 

 



Τι περιλαμβάνει η συσκευασία; 

 

Πληροφορίες διαστάσεων/διακίνησης: 

Όνομα προϊόντος Κωδικός Mercury 
 

Τύπος 
συσκευασίας  

Περιγραφή 
συσκευασίας   

Ποσότητα ανά 
συσκευασία 

Μήκος 
(mm) 

Πλάτος 
(mm) 

Ύψος 
(mm) 

Μικτό βάρος 
(kg) 

PIXMA G1400 EUM/EMB 0629C009AA EA Έκαστο 1 529,5 484  227,0 7,53 

CT Χαρτόνι 16 1.072  981  918,5 123 

EP Ευρωπαλέτα 20 1.072  981  1.147 153 

Περισσότερες εκτυπώσεις με 
λιγότερο κόστος, χωρίς 
συμβιβασμούς 

• PIXMA G1400  

• 4 φιάλες μελανιού υψηλής αποδοτικότητας  

• Καλώδιο ρεύματος 

• CD-ROM εγκατάστασης (CD μόνο για Windows) 

• Εγχειρίδια και άλλα έγγραφα 

Εκτυπωτής υψηλής αποδοτικότητας, ιδανικός για την 

παραγωγή εκπληκτικών εγγράφων και φωτογραφιών υψηλής 

ποιότητας στο σπίτι ή στο γραφείο με χαμηλό κόστος. 

 


