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URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE A4 

  

  PIXMA G2400 MFP 

 

  

  PIXMA G3400 MFP   - sieć WiFi 

        

• kopiarka 

• drukarka  

• skaner 

• podajnik na 100 arkuszy 

• wydajne tusze w butelkach 

 

Kompaktowa i elegancka konstrukcja umożliwia pełną integrację urządzenia ze środowiskiem 

domowym lub biurowym. Umieszczenie zbiorników z atramentem z przodu ułatwia uzupełnianie i 

śledzenie poziomu atramentu. System wydruku przygotowany do drukowania dużych ilości 

materiałów. Zastosowanie tuszy o dużej pojemności sprawia, że drukowanie nigdy jeszcze nie było 

tak tanie. 

 

 

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE 

Tusz czarny GI-490BK o wydajn. 6 000 stron przy pokryciu 5% 

Tusze kolor GI-490 C/Y/M o wydajn. 7 000 stron przy pokryciu 5%  

 

szacunkowy koszt kopii A4 mono – 0,4 gr. netto / A4 kolor -  1,3 gr 

 

Gwarancja 12 miesięcy 
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FUNKCJE CANON PIXMA G2400 / G3400 

 

➢ KOPIOWANIE 
• pierwszy obraz po 32 sekundach 

• następne 1,7 obrazu na minutę 

• maksymalna ilość kopii - 21 

• kopiowanie bez marginesów 

 

➢ DRUKOWANIE 
• czarno-białe 8 obr. A4 / min. 

• kolor 5 obr./min. 

• zdjęcie 10x15cm w 60 sekund 

• rozdzielczość druku do 4800 x 1200 dpi 

• drukowanie bez marginesów 

 

➢ SKANOWANIE 
• rozdzielczość optyczna 600 x 1200 dpi 

• szybkość skanowania arkusza A4 ok. 19 sekund 

 

➢ NOŚNIKI 
• format papieru : A4, A5, B5, 10x15 cm, 13x18 cm, 20x25 cm, 

koperty (DL, COM10), Letter, Legal 

• gramatura papieru: zwykły papier: 64–105 g/m² ,  

papier fotograficzny Canon: maks. 275 g/m² 
 

➢ DOSTĘPNE OPROGRAMOWANIE 
• sterownik dla urządzenia wielofunkcyjnego z programem Scanning 

Utility 

• My Image Garden z funkcją Full HD Movie Printop  

• Easy-WebPrint EX (do pobrania) 

 

➢ INTERFACE 
• USB 

• Wi-Fi – tylko model G3400 

 
➢ DANE FIZYCZNE 

• Masa 5,8 kg 

• Wymiar szer. × dł. × wys. - około 445 × 330 × 163 mm 
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