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A Canon Europe ma kifejezetten a modern életvitelhez tervezett négy új kompakt nyomtatót
jelent be. A Canon PIXMA TS8350, a Canon PIXMA TS6350, a Canon PIXMA TS5350 és a
Canon PIXMA TS3350 korlátlan lehetőségeket kínál az otthoni felhasználók számára, a képek
nyomtatásától és személyre szabásától kezdve a művészeti kreativitásuk szabadjára
engedéséig.

Az okos nyomtatók percek alatt üzembe állíthatók, majd a Canon PRINT alkalmazáson
keresztül csatlakoztathatók okostelefonhoz vagy táblagéphez. A Canon kreatív
alkalmazáscsomagjával egyszerűen testreszabhatók, dekorálhatók és nyomtathatók a szeretett
képek. Ezek az alkalmazások a Canon PRINT, az Easy-PhotoPrint Editor és a Message In
Print, valamint a Creative Park honlap. A Canon FINE nyomtatófejes technológiája és a
ChromaLife100 tinták használatával fényképei sokáig, akár száz évig is megőrzik színüket. A
közösségi médiában aktív felhasználók közvetlenül a Canon PRINT alkalmazásból
kinyomtathatják a közösségi oldalakon jellegzetes négyzet alakú képeket. A lelkes kézművesek
számos kreatív hordozóra nyomtathatnak, mint például a vasalható matrica papír, mágneses
vagy öntapadó hátoldalú fotópapír, és a klasszikus 10x15 vagy 13x18 cm fotópapír. A Canon
Creative Park honlapon több ezer különleges papírdekoráció várja a kreatív hobbi rajongókat,
olyan letölthető sablonokkal, amelyeket otthon kinyomathatnak és összeállíthatnak. Az eredeti
Canon tinta használói pontokat gyűjthetnek a Canon Print Rewards programjában, amelyeket
hasznos kellékanyagokra válthatnak be, mint amilyen a mágneses papír vagy a fotópapír. Aki
feliratkozik az Easy Ink emlékeztetőkre, sosem felejti el feltölteni a tintákat, és nem kerülhet
olyan helyzetbe, hogy munka közben fogyna ki a patron.

A zászlóshajó a kifinomult multifunkcionális Canon PIXMA TS8350, ami tökéletes választás a
fényképezés szerelmeseinek. Laboratóriumi minőségű fényképeket nyomtat a FINE
nyomtatófejes technológia és hat, színenként cserélhető tintapatron segítségével. Ez a modell
vörös, fekete és fehér színben készül , intuitív 10,8 cm-es (4.3 hüvelykes) érintőképernyős
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kijelzővel, SD kártya bemenettel a fényképek közvetlenül történő nyomtatása érdekében és
többfunkciós tálcával lemez és körömmatrica nyomtatáshoz.

A Canon PIXMA TS6350 egy aszimmetrikusan kialakított három-az-egyben készülék kétutas
papíradagolással, automatikus kimeneti tálcával és intuitív 3,7 cm-es (1.44 hüvelykes) OLED
kijelzővel. Az öt, színenként cserélhető tintapatronnal rendelkező többfunkciós nyomtató,
fekete vagy fehér1 színben készül.

A stílusos három-az-egyben multifunkcionális Canon PIXMA TS5350 kifejezetten kézműves
hobbikat támogat, a papírdekorációval szívesen foglalatoskodó családtagok fogják szeretni. A
kompakt és négy színben kapható (fekete, fehér, rózsaszín és zöld1) Canon PIXMA TS5350
modell felhasználóbarát 3,7cm-es (1.44 hüvelykes) OLED kijelzővel, LED-es állapotjelző sávval
és elsőosztályú, kényelmes FINE patronokkal rendelkezik.

A Canon PIXMA TS3350 fekete, vörös és fehér1 színben kapható, elegáns, rendkívül
egyszerűen használható többfunkciós készülék, amely gyorsan képes éles vonalakkal
rendelkező dokumentumokat és élénk, szegély nélküli fényképeket nyomtatni.

Az új nyomtatók a Canon hivatalos viszonteladóinál 2019 szeptemberétől lesznek kaphatók.

Termékjellemzők

PIXMA TS8350: https://www.canon.hu/printers/pixma-ts8350-series/
- Hat, színenként cserélhető tintapatron, Photo Blue, FINE technológia, a ChromaLife100
tintarendszer és a választható XL méretű tintapatron
- Szegély nélküli fotók, 10X15 cm-es szegély nélküli fotó akár 17 másodperc alatt
- Rugalmas hordozó-kezelés, hátsó papíradagoló a különböző hordozókhoz és
többfunkciós tálca a körömmatricákhoz és a lemeznyomtatáshoz
- Intuitív vezérlés: 10,8cm-es (4.3 hüvelykes) színes érintőképernyő felhasználóbarát
kezelőfelülettel
- Wifi csatlakozás, Canon PRINT alkalmazás, AirPrint (iOS) és Mopria (Android), és 5Ghz
támogatás
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- Automatikus funkciók:
- Automatikusan billenő előlap, automatikusan bővíthető kimeneti tálca, automatikus
2-oldalas nyomtatás és automatikus papírszélesség-észlelés
- Memóriakártya kompatibilitás: SD kártyákon tárolt fényképek nyomtatása

PIXMA TS6350: https://www.canon.hu/printers/pixma-ts6350-series/
- Öt, színenként cserélhető tintapatron, FINE nyomtatófej technológia, ChromaLife100
tintarendszer és opcionális XL méretű tintapatron
- Szegély nélküli fotók: 10X15cm-es szegély nélküli fotó akár 21 másodperc alatt
- Rugalmas hordozó-kezelés: 2-utas papíradagolás
- Állapot első pillantásra: LED állapotjelölő sáv
- Automatikus kimeneti tálca: Bővíthető kimeneti tálca
- Intuitív vezérlés: 3,7 cm-es (1.44 hüvelykes) OLED kijelző, Vezeték nélküli csatlakozás,
QR gomb
- Vezeték nélküli csatlakozás: Canon PRINT alkalmazás, AirPrint (iOS) és Mopria (Android)
- Automatikus funkciók: 2-oldalas nyomtatás és papírszélesség észlelés
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