
INTELLIGENS, 
PRODUKTÍV WIFIS 
MULTIFUNKCIÓS 
KÉSZÜLÉK AZ 
ALACSONY 
KÖLTSÉGŰ 
NYOMTATÁSÉRT

Hatékony, produktív, 

költséghatékony és kompakt 

kialakítású, wifis nyomtató 

másolási, szkennelési és faxolási 

funkciókkal, megbízható, nagy 

oldalkapacitású, újratölthető 

tintapatronokkal, 

okoseszközökhöz és felhőalapú 

szolgáltatásokhoz való 

csatlakoztatási lehetőséggel 

és 20 lapos automatikus 

dokumentumadagolóval.

TERMÉKVÁLASZTÉK

PIXMA G4410

PIXMA G3410

PIXMA G2410

PIXMA G4410

PIXMA G3410

PIXMA G2410

PIXMA G1410

• Élvezze az újratölthető tintatartályok nyújtotta bámulatos 

oldalkapacitást

• Kiváló minőségű dokumentumok és élénk, szegély nélküli 

fotók nyomtatása

• Egyszerű nyomtatás és szkennelés Wi-Fi-hálózaton keresztül 

számos különböző eszközről 

• Kompakt, megbízható multifunkciós készülék – Ideális 

választás irodák számára

• Sokoldalú és produktív készülék 20 lapos automatikus 

dokumentumadagolóval



MŰSZAKI 

ADATOK

ÁLTALÁNOS MŰSZAKI LEÍRÁS

Funkciók Wi-Fi, nyomtatás, másolás, beolvasás, fax, 

felhőalapú kapcsolat

A NYOMTATÓ MŰSZAKI 

JELLEMZŐI

Nyomtatási felbontás Max. 4800 
[1]

×1200 dpi

Nyomtatási technológia 2 FINE kazetta (fekete és színes)

Újratölthető tintapatronos nyomtatók

Fekete-fehér nyomtatás 

sebessége

Kb. 8,8 kép/perc 
[2]

Színes nyomtatás sebessége Kb. 5,0 kép/perc 
[2]

Fényképnyomtatás 

sebessége

Szegély nélküli 10×15 cm: kb. 60 másodperc 
[3]

Szegély nélküli nyomtatás Van (A4, Letter, 20×25 cm, 13×18 cm, 13×13 cm, 

10×15 cm)

TINTAPATRON ÉS KAPACITÁS

Alaptartozékként járó 

tintapatronok

GI-590 <PGBK>

GI-590 <C>

GI-590 <M>

GI-590 <Y>

A tintapatron kapacitása 

(normál papír)

A4-es színes dokumentumnyomtatás 
[4]

Fekete: 6000 oldal* 

Színes: 7000 oldal*

*Becsült kiegészítő kapacitás

A tintapatron kapacitása 

(fotópapír)

10×15 cm-es színes fényképnyomtatás 
[5]

Színes: 2000 fénykép* 

*Becsült kiegészítő kapacitás

TÁMOGATOTT PAPÍRTÍPUSOK

Papírtípusok Normál papír 

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) 

Boríték 

Maximális papírbemeneti 

kapacitás

Hátsó tálca: max. 100 lap (normál papír)

ADF: max. 20 lap (normál papír)

Papírméretek A4, A5, B5, 10×15cm, 13×13 cm 13×18cm, 20×25cm, 

borítékok (DL, COM10), Letter, Legal 

Papír négyzetmétertömege Normál papír: 64–105 g/m²

Canon fotópapír: max. 275 g/m²

A LAPOLVASÓ MŰSZAKI 

JELLEMZŐI

Lapolvasó típusa CIS síkágyas fénykép- és dokumentumszkenner 

Beolvasási felbontás 

(Optikai)

600 x 1200 dpi 
[6]

A4-es beolvasási sebesség Kb. Kb. 19 mp 
[7]

Beolvasás színmélysége 

(bemenet/kimenet)

Színes: 48 bit/24 bit

Szürkeárnyalatos: 16 bit/8 bit

Maximális 

dokumentumméret

A4, LTR (216×297 mm) 

Automatikus dokumentumadagoló: A4, LTR, LGL

A MÁSOLÓ MŰSZAKI 

JELLEMZŐI

Másolási sebesség sFCOT: kb. 24 mp 
[8]

sESAT: kb. 3,5 kép/perc 
[8]

ADF színes másolási sebesség ESAT: kb. 2,5 kép/perc 
[8]

ADF B / W másolási sebesség ESAT: kb. 8,0 kép/perc 
[8]

Másolás több példányban 99 példány (max.)

Másolási funkciók Dokumentummásolás (normál papír), szegély nélküli 

másolás, 2-az-1-re másolás, 4-az-1-re másolás, 

leválogatásos másolás (csak ADF), kerettörléses 

másolás (csak síkágyas), megőrzött munkaadatok 

másolása, igazolványmásolás 

Másolási nagyítás 25–400%, oldalhoz illesztés

Másolási minőség beállításai Vázlat, normál, kiváló

A FAX MŰSZAKI JELLEMZŐI

Fax típusa Super G3/színes

Faxfelbontás
Fekete-fehér: max. 300×300 dpi

Színes: 200×200 dpi

Faxolási sebesség
Fekete-fehér: kb. 3 mp (33,6 kb/s) [7]

Színes: kb. 1 perc (33,6 kb/s) [7]

Faxmemória Max. 50 oldal

Csoportos tárcsázás Max. 19 hely

CSATLAKOZÁS

Kijelző típusa és mérete Teljes képpontos LCD

Kijelzőnyelvek 32 választható nyelv: japán/angol (mm és hüvelyk)/ 

német/francia/olasz/spanyol/holland/portugál/norvég/ 

svéd/dán/finn/orosz/cseh/magyar/lengyel/szlovén/ 

török/görög/egyszerűsített kínai/hagyományos

kínai/koreai/indonéz/szlovák/észt/lett/litván/ukrán/ 

román/bolgár/horvát/vietnami

Csatlakozás típusa –

Windows/Mac

Nagy sebességű USB (B típusú port) 

Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n

Vezeték nélküli LAN frekvenciasáv: 2,4 GHz

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

Csatlakozás típusa – egyéb PIXMA Cloud Link (okostelefonról vagy táblagépről)

Canon PRINT Inkjet/SELPHY alkalmazás

Mopria (Android)

Apple AirPrint

Google Cloud Print

Közvetlen vezeték nélküli csatlakoztatás

Message In Print alkalmazás



MŰSZAKI 

ADATOK

SZOFTVER  

Támogatott operációs 

rendszerek

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1

.NET Framework 4.5.2 vagy 4.6 szükséges

OS X 10.10.5～OS X 10.11, macOS 10.12

Támogatott mobilrendszerek iOS, Android, Windows 10 Mobile

Minimális 

rendszerkövetelmények

Windows: 3,1 GB lemezterület, Internet Explorer 8 

Mac: internetkapcsolat, 1,5 GB lemezterület, Safari 5

Kijelző: 1024×768 XGA

A csomag részét képező 

szoftverek

MP illesztőprogram lapolvasó-segédprogrammal

My Image Garden Full HD videonyomtatás 

funkcióval 
[9]

Gyorsmenü

Easy-WebPrint EX (letölthető) 
[10]

FIZIKAI JELLEMZŐK

Tömeg Kb. 7,3 kg

Méretek (szé × mé × ma) Kb. 445×330×197 mm

Akusztikai zajszintek Kb. 53,5 dB (A) 
[11]

Üzemi hőmérséklet 5–35 °C

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

Tápellátás 100–240 V AC, 50/60 Hz

Teljesítményfelvétel Kikapcsolt állapotban: kb. 0,2 W   

Készenléti állapotban (USB-n keresztül számítógéphez 

csatlakoztatva): kb. 0,9 W (ha a lapolvasó jelzőfénye 

ki van kapcsolva) 

Készenléti állapotban (minden port csatlakoztatva): 

kb. 1,6 W (ha a szkenner jelzőfénye ki van kapcsolva)  

Készenléti állapotba lépésig eltelő idő: 10 perc 48 mp

Másolás: kb. 10 W 
[12]

Canon Inc.

canon.com

Canon Europe

canon-europe.com

Hungarian edition

Canon Europa NV 2018

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.

[6] Optikai felbontás alatt a maximális hardveres mintavételi felbontás értendő az 

ISO 14473 szabvány alapján. Nagy felbontású beolvasásnál a maximális beolvasási 

méret korlátozott.

[7] A színes dokumentumbeolvasás sebességét az ISO/IEC 29183 Target A szabvány 

alapján mérték. A beolvasási sebesség a szkenner-illesztőprogram Beolvasás 

gombjának megnyomása és a képernyőn megjelenő állapotkijelző kikapcsolása 

közötti időtartamra vonatkozik. A beolvasási sebesség függ a rendszer 

konfigurációjától, a csatlakozástól, a szoftvertől, a beolvasási mód beállításaitól, a 

dokumentum méretétől stb.

[8] A másolási sebesség az sFCOT és az sESAT érték átlaga, az ISO/IEC 29183 szabvány 

alapján. A másolási sebesség a dokumentum bonyolultsága, a másolás módja, az 

oldal telítettsége, a felhasznált papír típusa stb. függvényében változhat, és nem 

veszi figyelembe a bemelegedési időt.

[9] A „Full HD Movie Print” (Full HD videonyomtatás) elérhető a Canon digitális 

fényképezőgépekkel vagy Canon digitális videokamerákkal készült videofájlokhoz. 

A következő szoftverek telepítése szükséges azokhoz a Canon 

fényképezőgépekhez, amelyekkel a Windows Vista rendszer számára a videó 

elkészült. Canon ZoomBrowser EX (6.5 vagy újabb verzió) vagy Canon 

ImageBrowser (6.5 vagy újabb verzió): csak MOV formátum. Canon ImageBrowser 

EX (1.0 vagy újabb verzió): MOV formátum és MP4 formátum

[10] Easy-Web Print EX: Internet Explorer 8, 9, 10 és 11* (Windows) szükséges. 

[11] Normál papír (A4, B / W). Az akusztikus zaj mérése az ISO7779 szabvány

szerint történik

[12] Az ISO/JIS-SCID N2 tintasugaras nyomtatóval A4 méretű normál papírra 

másolásánál az alapértelmezett beállításokkal.

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 bővebben itt olvashat: 

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

• A beolvasási sebesség függ a rendszer konfigurációjától, a csatlakozástól, a 

szoftvertől, a beolvasási mód beállításaitól, a dokumentum méretétől stb.

• A másolási sebesség a dokumentum bonyolultsága, a másolás módja, az oldal 

telítettsége, a felhasznált papír típusa stb. függvényében változhat, és nem veszi 

figyelembe a bemelegedési időt.

• 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.

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


Hatékony, produktív, költséghatékony és kompakt kialakítású, 

wifis nyomtató másolási, szkennelési és faxolási funkciókkal, 

megbízható, nagy oldalkapacitású, újratölthető 

tintapatronokkal, okoseszközökhöz és felhőalapú 

szolgáltatásokhoz való csatlakoztatási lehetőséggel és 

20 lapos automatikus dokumentumadagolóval.

Értékesítés kezdete: 2018. február

INTELLIGENS, PRODUKTÍV WIFIS 
MULTIFUNKCIÓS KÉSZÜLÉK AZ 
ALACSONY KÖLTSÉGŰ NYOMTATÁSÉRT

TERMÉKADATOK:

Terméknév Mercury-kód EAN-kód

PIXMA G4410 MEA 2316C009AA 4549292095609

FOGYÓESZKÖZÖK:

Terméknév Mercury-kód EAN-kód

GI-490BK 0663C001AA 4549292041729

GI-490C 0664C001AA 4549292041743

GI-490M 0665C001AA 4549292041767

GI-490Y 0666C001AA 4549292041781



Hatékony, produktív, költséghatékony és kompakt kialakítású, 

wifis nyomtató másolási, szkennelési és faxolási funkciókkal, 

megbízható, nagy oldalkapacitású, újratölthető 

tintapatronokkal, okoseszközökhöz és felhőalapú 

szolgáltatásokhoz való csatlakoztatási lehetőséggel és 

20 lapos automatikus dokumentumadagolóval.

MÉRETEK/LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓ:

Terméknév Mercury-kód Kiszerelés leírása Mennyiség/
csomag

Hosszúság 
(mm)

Szélesség 
(mm)

Magasság 
(mm)

Bruttó
tömeg (kg)

Nettó
tömeg (kg)

PIXMA G4410 2316C009AA Egyedi 1 512,5 477,0 301,0 10,5 6,8

Raklap (felső sor) 16 1033,0 968,0 1208,5 169,6 168,0

Raklap (alsó sor) 16 1033,0 968,0 1208,5 169,6 168,0

A doboz tartalma:

• Multifunkciós nyomtató – PIXMA G4410

• 4 db nagy kapacitású tintapatron 

• Tápkábel

• Telepítő CD-ROM 

• Kézikönyvek és egyéb dokumentumok

INTELLIGENS, PRODUKTÍV WIFIS 
MULTIFUNKCIÓS KÉSZÜLÉK AZ 
ALACSONY KÖLTSÉGŰ NYOMTATÁSÉRT


