
iPF771

เคร�องพิมพหนากวางที่มาพรอมศักยภาพแหง

การพิมพงานขนาดใหญจำนวนมาก และรักษา

คุณภาพแหงความคมชัดไดอยางตอเน�อง

นิ้ว

2,400 x 1,200 DPI

5 สี พรอมดวยสี

MAGENTA ใหม

48 วินาที / A0

15,360 รูพนหมึก

RAM 256 MB

โหมดการพิมพ

แบบประหยัด

iPF771

36

เคร�องพิมพสี

หนากวางขนาด

กะทัดรัดแตยิ่งใหญ

ดวยประสิทธิภาพ

ในการพิมพ 

จุดเดนที่สำคัญ คุณสมบัติอ�นๆ

เคร�องพิมพสีหนากวาง 36 นิ้ว 

ตลับหมึกขนาดใหญ 130 มล. ทำใหสามารถพิมพงาน

จำนวนมากไดอยางตอเน�องสะดวกสบาย

สามารถพิมพงานขนาด A0 ไดอยางรวดเร็วภายใน

48 วินาที ในโหมดเร็วประหยัด (งานเขียนแบบ CAD)

ตัวเคร�องไดรับการออกแบบมาใหมีขนาดกะทัดรัด

ลงตัวกับทุกพื้นที่การติดตั้ง 

ระบบหมึกพิมพ 5 สี ชนิดหมึก Dye และ Pigment

สามารถพิมพงานไดอยางคมชัดย่ิงข้ึน ดวยหมึกพิมพ

สี Magenta ใหมลาสุด

รองรับการพิมพแบบไรขอบ เพ�อการสรางสรรค

งานพิมพแบบเต็มหนากระดาษ

พรอมเช�อมตอกับระบบคลาวด เพ�อใหคุณสามารถ

แชรและเขาถึงการใชงานไดอยางรวดเร็วและ

งายดาย รวมถึงการเช�อมตอจากโทรศัพทมือถือ

ซอฟทแวร Accounting ชวยในการจัดการตนทุน

สามารถพิมพลายเสนขนาดบางเพียง 0.02 มม. ไดอยาง

ถูกตอง และมีความแมนยำของลายเสนที่ ±0.1%

สามารถพิมพไฟล PDF, TIFF, JPEG และ HP-GL2

ผู ใชสามารถสรางสรรคงานพิมพผานซอฟตแวร

PosterArtist Lite ที่จัดมาใหพรอมเคร�องพิมพ และ Print

Plug-in สำหรับการสั่งพิมพจากโปรแกรม Microsoft Office

ระบบควบคุมการใชงานเคร�องพิมพของแคนนอนและลดภาระ

การดูแลเคร�องพิมพ ดวยการเช�อมโยงกับ eMaintenance*

ลดการสูญเสียเวลาทำงาน ทั้งยังชวยใหสะดวกตอการดูแล

รักษาเคร�องพิมพ เพ�อรองรับการพิมพงานจำนวนมากไดอยาง

ตอเน�องและยาวนานยิ่งขึ้น

* สามารถใชไดกับเคร�องถายเอกสาร, เคร�องพิมพ และอุปกรณมัลติฟงกชั่นสวนใหญของ

 แคนนอน สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุนที่รองรับ สามารถติดตอสอบถามที่บริษัทแคนนอน

 โดยตรง



เอกสารฉบับนี้ใชสำหรับการใหขอมูลเทานั้น และไดรับการพัฒนากอนวางจำหน�ายผลิตภัณฑ ขอมูลจำเพาะและ

เนื้อหาลาสุดอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา อุปกรณเสริม, ช�อเรียก และการจำหน�าย

ผลิตภัณฑอาจแตกตางกันไปในแตละประเทศ ไมมีขอมูลใดในเอกสารนี้ที่ถือเปนการรับประกัน แคนนอน

ขอแจงวาทางบริษัทงดใชสิทธิ์เรียกรองความรับผิดชอบหรือพันธะผูกมัดใดๆ โดยมีพื้นฐานมาจากขอมูลภายใน

เอกสารฉบับนี้ ช�อผลิตภัณฑและ/หรือช�อบริษัททั้งหมดที่กลาวถึงในที่นี้เปนเคร�องหมายการคาจดทะเบียนของ

บริษัทผูผลิตตามลำดับภายในพื้นที่จำหน�ายและ/หรือประเทศ

ขอมูลจำเพาะ : iPF771

บริษัท แคนนอน มารเก็ตติ้ง (ไทยแลนด) จำกัด (สำนักงานใหญ)

98 อาคารสาทร สแควร ออฟฟศ ทาวเวอร ชั้น 22-24

ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทร : +66 (0) 2344-9999 # 2713, 2948

www.canon.co.th

ความยาวในการพิมพตอเน�อง

ขั้นต่ำ

กระดาษมวน: 203.2 มม.

กระดาษแผน: 279.4 มม.

เสนผาศูนยกลางภายนอกมวน

สูงสุด

150 มม.

น้ำหนัก 64.6 กก. (ตัวเคร�องหลัก)

กระแสไฟฟา AC 100V ถึง 240V (50 ถึง 60Hz)

การใชพลังงานไฟฟา ขณะทำงาน: 140 วัตต หรือนอยกวา

ปดเคร�อง (โหมดพักเคร�อง): 0.5 วัตต หรือนอยกวา

ระดับเสียงรบกวน (ประมาณ) ขณะทำงาน: 47dB หรือนอยกวา 

ขณะพักเคร�อง: 35dB หรือนอยกวา

ชุดที่ใสกระดาษมวน RH2-33

ตลับหมึก PFI-8107: 130 มล. - C, M, Y, BK, MBK x 2

สภาวะแวดลอมในการทำงาน 15 ถึง 30°C, 10 ถึง 80% (ปราศจากการกอตัวของไอน้ำ)

หัวพิมพ PF-04

การปอนกระดาษและ

ปลอยกระดาษออก

กระดาษมวน: 1 มวน, การปอนจากดานบน,

การปลอยกระดาษออกดานหนา

กระดาษแผน: - ปอนกระดาษดวยมือ: การปอนจากดานบน,

การปลอยกระดาษออกดานหนา

การพิมพแบบไรขอบ

(กระดาษมวนเทานั้น)

10 นิ้ว (254 มม.), B4 (257 มม.), 

A3 (297 มม.), แบนเนอร (300 มม.), 

14 นิ้ว (356 มม.), A2 (420 มม.), 

A2+/17 นิ้ว (432 มม.), B2 (515 มม.), 

A1 (594 มม.), 24 นิ้ว (610 มม.)

B1 (728 มม.), A0 (841 มม.), 36 นิ้ว (914 มม.) 

ขนาดเคร�องพิมพ

(กxลxส)

1,304 (ก) x 887 (ล) x 1,062 (ส) มม.

(ตัวเคร�องหลักและขาตั้งเคร�องพิมพ พรอมเปดตะกรา)

ขนาดและน้ำหนัก

กระแสไฟฟาและสภาวะ

แวดลอมการใชงาน

อุปกรณเสริม

วัสดุสิ้นเปลือง

ความยาวในการพิมพตอเน�อง

สูงสุด

กระดาษมวน: 18 ม.

(ขึ้นอยูกับระบบปฏิบัติการ และแอปพลิเคชั่น)
จำนวนรูพนหมึก 15,360 รูพน 

(MBK: 5,120 รูพน, BK, C, M, Y: 2,560 รูพน) 

1 หัวพิมพ

หัวฉีดพนหมึก 1200dpi x 2 แถว

ขนาดหยดหมึก 4 พิโคลิตรตอสี

256 MB

ฮารดดิสก ---

ชนิดหมึก Dye / Pigment Reactive ink - 5 สี

Dye: C, M, Y, BK

Pigment: MBK x 2

ภาษาการพิมพ GARO (Graphic Arts language with Raster Operations),

HP-GL/2, HP RTL 

ขนาด A0, กระดาษเคลือบ

(โปสเตอร)

1 นาที 15 วินาที (โหมดเร็ว)

2 นาที 24 วินาที (โหมดมาตรฐาน)

3 นาที 50 วินาที (โหมดคุณภาพสูง)

การเช�อมตอมาตรฐาน

(ในตัวเคร�อง)

USB 2.0 Hi-Speed

Ethernet 10/100/1000 Base-T/TX

ขนาด A0, กระดาษธรรมดา

(งานเขียนแบบ CAD)

48 วินาที (โหมดเร็วประหยัด)

48 วินาที (โหมดเร็ว)

1 นาที 15 วินาที (โหมดมาตรฐาน)

ความกวางของกระดาษ กระดาษมวน: 254 มม. ถึง 914.4 มม.

กระดาษแผน: 203.2 มม. ถึง 914.4 มม.

ความหนาของกระดาษ กระดาษมวน: 0.07 มม. ถึง 0.8 มม.

กระดาษแผน: 0.07 มม. ถึง 0.8 มม.

ตลับหมึก 130 มล. (หมึกที่มาพรอมเคร�อง (Starter Ink): 90 มล.)

ระบบปฏิบัติการที่รองรับ Windows 32 bit – XP, Vista, 7, 8, 8.1, 

Server 2003/2003R2, Server 2008

Windows 64 bit – Vista, 7, 8, 8.1, Server 2003/2003R2, 

Server 2008/2008R2, Server 2012/2012R2

Mac: OSX – 10.6.8 - 10.10.x

ความละเอียดการพิมพ 2400 x 1200dpi

ความแมนยำของลายเสน ±0.1% หรือนอยกวา

รุนเคร�องพิมพ

เทคโนโลยี

หน�วยความจำ

การจัดการกระดาษ

ความเร็วในการพิมพ

ชนิดเคร�องพิมพ 5 สี – 36 นิ้ว
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ผาซับหมึก MC-10


