Chất lượng hình ảnh tuyệt vời
(Khổ in lên đến A3+)

PIXMA PRO-200 dễ dàng tối đa hóa hiệu suất hoạt động của hệ thống mực in 8 màu, nhằm tạo ra những hình ảnh
chuyên nghiệp với khổ in lên tới A3+.

Máy in ảnh ImagePROGRAF PRO-300 sở hữu nhiều công nghệ in tiên tiến nhất của Canon, cho chất lượng in ảnh
chuyên nghiệp lên đến khổ A3+ và sẵn sàng cho triễn lãm trưng bày. Hệ thống mực gốc pigment LUCIA PRO và
quy trình xử lý hình ảnh kỹ thuật số với sự chân thực, tinh khiết như pha lê, đảm bảo chất lượng hình ảnh cao nhất

từ khâu chụp ảnh tới in ấn, chính vì vậy, máy in ảnh ImagePROGRAF PRO-300 trở thành bạn đồng hành lý tưởng
cho tất cả các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.

I N ẢNH C H Ấ T L ƯỢ N G CAO
Hệ thống mực in dye 8 màu độc đáo của PIXMA PRO-200 đem đến
dải màu rộng hơn so với hệ thống 4 hoặc 6 màu, mang đến độ tương
phản tuyệt vời và mảng màu đen được tăng cường, phong phú hơn
trong vùng màu đỏ và xanh lam.

NĂNG SUẤT CAO

NHỎ GỌN VÀ
TIẾT KIỆM KHÔNG GIAN

Kích thước nhỏ gọn hơn 15% so
với các model tiền nhiệm, giúp tiết
kiệm không gian trên bàn làm việc.

MÀN HÌNH LCD MÀU
3-INCH

Cho phép điều hướng dễ dàng các
chức năng của máy in, cũng như kiểm
soát lượng mực in và cài đặt giấy in.

KHAY NẠP GIẤY
CHẮC CHẮN

Chức năng tự động điều chỉnh giấy
méo giúp loại bỏ sai sót trong việc
căn lề giấy và giảm thiểu sự lãng
phí giấy in.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Độ phân giải in tối đa *1
Số lượng hộp mực
hình ảnh 11 x
Màu, PT-101
Tốc độ 14” in lên khổ
Trắng đen, PT-101
in ảnh*2 A3 có viền
(Xấp xỉ)
4 x 6” không viền Màu, PT-101
Khay trên
Chiều dài tối đa giấy in
Khay tay
In không viền

IN

Vùng in
Giấy hỗ trợ

In có viền
Khay đa năng
Khay trên

Kích cỡ giấy

Khay vào giấy đặt thủ
công
Khay đa năng
In không viền *3
Khay trên

CÔNG SUẤT IN

CÁC YÊU CẦU VỀ MẠNG / HỆ THỐNG & CÁC
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHUNG

Trọng lượng giấy
Hệ điều hành Windows
Hệ điều hành Macintosh

Khay vào giấy đặt thủ
công
Vui lòng vào https://asia.
canon để tìm và tải về
phiên bản phù hợp nhất
với hệ điều hành.

Giao thức kết nối
Ứng dụng in qua điện thoại
Các tính năng kết nối khác
Mức tiêu thụ điện (Xấp xỉ)
Điều kiện môi trường hoạt động *5
Điều kiện môi trường lưu trữ
Kích thước (D x R x C) (Xấp xỉ)
Trọng lượng (Xấp xỉ)
In màu khổ A3+, giấy in PT-101
(ISO/JIS-SCID N2) *7 (tờ)
In đen trắng khổ A3+, giấy in PT-101
(ISO/JIS-SCID N2) *7 (tờ)
In màu khổ 4 x 6” , giấy in PT-101
(ISO/IEC 29103) *8 (tờ)

Hệ thống mực in 9 màu LUCIA PRO kết hợp với công nghệ Chroma
Optimizer của imagePROGRAF PRO-300 mang lại dải màu rộng
hơn với các gam màu phong phú, màu đen đậm đà cùng với sự
chuyển tông mượt mà.

TƯƠNG THÍCH LINH HOẠT VỚI NHIỀU LOẠI GIẤY IN
Khả năng in ảnh tuyệt đẹp trên nhiều loại giấy in khác
nhau, giúp cho máy in này trở nên khác biệt với các máy
in khác. Bên cạnh giấy matte, semi-gloss, giấy có bề mặt
siêu bóng cho đến giấy in Mỹ thuật lên tới khổ giấy A3,
máy in ảnh PRO-200 và PRO-300 cũng dễ dàng xử lý
những loại giấy dày hơn với khay nạp giấy bằng tay để
giấy được nạp theo đường thẳng hơn.
Một khay nạp giấy đa dụng được tích hợp tăng thêm khả
năng xử lý các loại giấy một cách ấn tượng, mang đến
cho người dùng những lựa chọn bổ sung khi in ấn nhãn
mác băng đĩa, và thậm chí nhãn dán móng tay.
Máy in PRO-200 và PRO-300 hỗ trợ khả năng
sáng tạo với các tùy chọn nhằm tùy biến
khung viền ảnh đáp ứng các yêu cầu cao
nhất về bố cục hình ảnh, sử dụng khổ giấy
dài 210 x 594 mm cũng như khả năng in với
chiều dài tối đa lên tới 990.6mm.

PIXMA PRO-200
4800 (ngang) x 2400 (dọc) dpi
8
1 phút 30 giây

imagePROGRAF PRO-300
4800 (ngang) x 2400 (dọc) dpi
10 (gồm Chroma Optimizer)
4 phút 15 giây

2 phút 50 giây

2 phút 30 giây

35 giây
Có viền: 322.2 mm (12.7“), Không viền: 329 mm (A3+/13”)
Có viền: 323.4 mm (12.7”), Không viền: 329 mm (13”)
4 biên: 0 mm
Lề trên: 3 mm, Lề dưới: 5 mm,
Lề trái/ phải: 3.4 mm (LTR/LGL: Trái: 6.4 mm, Phải: 6.3 mm)
Đề cử 4 biên cho giấy mỹ thuật: 25 mm
In decal dán móng tay (NL-101), In đĩa
A3+, A3, A4, A5, B4, B5, LTR, LGL, Ledger, Hagaki, 7 x 10”, 12 x 12”
3.5 x 5”, 4 x 6”, 5 x 7”, 8 x 10”, 10 x 12”, Square (5 x 5”), 210 x 594 mm
Khổ tùy chỉnh: Ngang 89 - 329 mm, Dài 127 - 990.6 mm
A3+, A3, A4, B4, LTR, LGL, Ledger, 12 x 12”, 8 x 10”, 10 x 12”, 210 x 594
mm
KKhổ tùy chỉnh: Ngang 203.2 - 330.2 mm, Dài 254 - 990.6 mm
120 x 120 mm
Lên đến A3+
Giấy in thông thường: 64 - 105 g/m², Canon Genuine Paper
(maximum): xấp xỉ 380 g/m²
Canon Genuine Paper (tối đa): xấp xỉ 380 g/m², hoặc Paper Thickness
0.1 ~ 0.6 mm hoặc less
Windows 10 / 8.1 / 7 SP1 *4

1 phút 45 giây
Có viền: 322.2 mm (12.7“), Không viền: 329 mm (A3+/13“)
Có viền: 323.4 mm (12.7”), Không viền: 329 mm (13”)
4 biên: 0 mm
Lề trên: 3 mm, Lề dưới: 5 mm,
Lề trái/ phải: 3.4 mm (LTR/LGL: Trái: 6.4 mm, Phải: 6.3 mm)
Đề cử 4 biên cho giấy mỹ thuật: 25 mm
In decal dán móng tay (NL-101), In lên đĩa
A3+, A3, A4, A5, B4, B5, LTR, LGL, Ledger, Hagaki, 7 x 10”, 12 x 12”
3.5 x 5”, 4 x 6”, 5 x 7”, 8 x 10”, 10 x 12”, Square (5 x 5”), 210 x 594 mm
Khổ tùy chỉnh: Ngang 89 - 329 mm, Dài 127 - 990.6 mm
A3+, A3, A4, B4, LTR, LGL, Ledger, 12 x 12”, 8 x 10”, 10 x 12”, 210 x
594 mm
Khổ tùy chỉnh: Ngang 203.2 - 330.2 mm, Dài 254 - 990.6 mm
120 x 120 mm
Lên đến A3+
Giấy in thông thường: 64 - 105 g/m², Canon Genuine Paper
(maximum): xấp xỉ 380 g/m²
Canon Genuine Paper (maximum): xấp xỉ 380 g/m², hoặc Paper
Thickness 0.1 ~ 0.6 mm hoặc less
Windows 10 / 8.1 / 7 SP1 *4

OS X 10.11.6, macOS 10.12 ~ 10.15

OS X 10.11.6, macOS 10.12 ~ 10.15

Wireless LAN: 2.4GHz & 5GHz, IEEE 802.11a/b/g/n, 100BaseTX/10Base-T, USB 2.0
Creative Park, Canon PRINT Inkjet/SELPHY, Easy-PhotoPrint Editor
Canon Print Service, PIXMA Cloud Link, Mopria, AirPrint, Windows 10
Mobile, Wireless PictBridge, Direct Wireless
16 W (ở chế độ chờ là 1.0 W)
Nhiệt độ: 5 ~ 35 °C, Độ ẩm: 10 ~ 90 % RH (không đọng sương)
Nhiệt độ: 0 ~ 40 °C, Độ ẩm: 5 ~ 95 % RH (không đọng sương)
639 x 379 x 200 mm
14.1 kg

Wireless LAN: 2.4GHz & 5GHz, IEEE 802.11a/b/g/n, 100BaseTX/10Base-T, USB 2.0
Creative Park, Canon PRINT Inkjet/SELPHY, Easy-PhotoPrint Editor
Canon Print Service, PIXMA Cloud Link, Mopria, AirPrint, Windows
10 Mobile, Wireless PictBridge, Direct Wireless
16 W (ở chế độ chờ là 1.0 W)
Nhiệt độ: 5 ~ 35 °C, Độ ẩm: 10 ~ 90 % RH (không đọng sương)
Nhiệt độ: 0 ~ 40 °C, Độ ẩm: 5 ~ 95 % RH (không đọng sương)
639 x 379 x 200 mm
14.4 kg
PFI-300 MBK: 270 *9; PFI-300 PBK: 33 *9; PFI-300 GY: 44 *9; PFI-300
CLI-65 BK: 69 *9; CLI-65 GY: 96 *9; CLI-65 LGY: 139 *9; CLI-65 C: 51;
*9
C: 82; PFI-300 PC: 116 ; PFI-300 M: 87 *9; PFI-300 PM: 73; PFI-300
CLI-65 PC: 59 *9; CLI-65 M: 77 *9; CLI-65 PM: 54; CLI-65 Y: 55
Y: 87; PFI-300 R: 129 *9; PFI-300 CO: 48 *9
PFI-300 MBK: 180 *9; PFI-300 PBK: 27; PFI-300 GY: 26; PFI-300
CLI-65 BK: 43; CLI-65 GY: 35; CLI-65 LGY: 44; CLI-65 C: 181 *9; CLI-65 C:
123 *9; PFI-300 PC: 72 *9; PFI-300 M: 189 *9; PFI-300 PM: 86 *9; PFIPC: 78 *9; CLI-65 M: 270 *9; CLI-65 PM: 108 *9; CLI-65 Y: 250 *9
300 Y: 211 *9; PFI-300 R: 253 *9; PFI-300 CO: 58
MBK: 1750 *9; PFI-300 PBK: 303; PFI-300 GY: 236; PFI-300
CLI-65 BK: 860 *9; CLI-65 GY: 595 *9; CLI-65 LGY: 965 *9; CLI-65 C: 482 PFI-300
C: 735 *9; PFI-300 PC: 625 *9; PFI-300 M: 785 *9; PFI-300 PM: 530 *9;
*9
; CLI-65 PC: 275; CLI-65 M: 610 *9; CLI-65 PM: 320; CLI-65 Y: 295
PFI-300 Y: 530 *9; PFI-300 R: 920 *9; PFI-300 CO: 272

Thông số kỹ thuật có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước
*1 Giọt mực được đặt ở độ cao tối thiểu là 1/4800 inch.
*2 Tốc độ in ảnh dựa trên cài đặt mặc định tuân theo ISO/JIS-SCID N2 và không tính đến thời gian xử lý dữ liệu trên
máy chủ. Tốc độ in có thể thay đổi dựa trên cấu hình hệ thống, giao diện, phần mềm, độ phức tạp của tài liệu in,
chế độ in, độ phủ trang, loại giấy được sử dụng, vv.

*3 Những loại giấy KHÔNG được hỗ trợ trong in ấn không viền như sau: Bì thư, giấy có độ tương phản cao, in
chuyển nhiệt in áo thun và giấy in sticker
*4 Việc vận hành thiết bị chỉ được bảo đảm trên PC với hệ điều hành Window 7 trở lên.
*5 Hiệu suất làm việc của máy in có thể bị giảm sút tại các điều kiện nhiệt độ và độ ẩm nhất định.

