
imagePROGRAF PRO-4000S 
е проектиран да осигурява 
широкоформатния печат 
(до 44”), от който се нуждаете, 
с изключително качество, 
в големи обеми, бързо, 
без прекъсване и с голяма 
надеждност.

•
Проектиран за голям 
производствен обем, 
реклами, графики, 
плакати и цветни проби.

• Широкоформатен производствен печат до 
44” с впечатляваща скорост и изключително 
качество с 8-цветната система LUCIA PRO. 

• Нова печатаща глава с ширина 1,28” позволява по-
бърз печат с високо качество.

• Продаваният отделно модул за 2-ра ролка 
поддържа подаване на ролна хартия или 
автоматично поемане на отпечатаната хартия. 

• Дизайн с визуално привлекателен и открояващ се 
черен корпус.

• Ергономична конструкция с плоска горна 
повърхност за проверка на разпечатките 
и работен панел с 3,5-инчов цветен LCD сензорен 
екран.

• Бързо и лесно отпечатване на PDF и JPEG 
файлове директно от USB памет.

• Wi-Fi връзка за лесно свързване и бързо 
конфигуриране на безжична комуникация.

• Сменяеми „в движение“ патрони за мастило 
с голям капацитет за отпечатване без 
прекъсвания.

• Гарантирана консистентност на цветовете 
между отделните задачи за печат и принтери 
(включително и отдалечени).

• Плъгинът Print Studio Pro позволява лесно 
отпечатване от професионален софтуер за 
редактиране като Adobe Lightroom®, Adobe 
Photoshop® и Digital Photo Professional на Canon.

* Модул за 2-ра ролка се 
продава отделно



ТЕХНОЛОГИЯ
Вид на принтера 8 цветен 44”/1118 мм

Технология на печат Canon Bubblejet on Demand 8 цвята, интегриран тип 
(12 чипа на печатаща глава x 1 печатаща глава)

Брой дюзи 18 432 дюзи (1536 дюзи x 12 цвята)*
*Четирите основни цвята (C, M, Y, MBk) са разпределени 
симетрично върху печатащата глава

Разделителна 
способност на печат

2400 x 1200 dpi

Стъпка на дюзите 600 dpi x 2 включително разпознаване и компенсация 
на неработещи дюзи

Точност на линиите ±0,1% или по-малко 
Необходими са настройки от потребителя. 
Печатната среда и печатните носители трябва да 
съответстват на тези, използвани за настройките.  
Необходима CAD хартия: само обикновена хартия, 
CAD паус, хартия с покритие, полупрозрачно матово 
CAD фолио

Размер на мастилената 
капка

 минимум 4 pl на цвят

Капацитет за мастило Закупено: 160 мл/330 мл/700 мл 
Стартово: 330 мл (C, M, Y, MBk), 190 мл (PC, PM, Bk, GY)

Тип мастило Пигментни мастила – черно, матово черно, циан, 
магента, жълто, фотоциан, фотомагента, сиво

Съвместимост 
с операционни системи

Microsoft Windows 32 Bit: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008, 
64 Bit: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2 
Apple Macintosh: OSX 10.7.5 ~ 10.11

Езици за принтер SG Raster (Swift Graphic Raster), PDF (Ver.1.7),  
JPEG (Ver. JFIF 1.02)

Стандартни интерфейси USB A порт: директно отпечатване от USB памет за 
JPEG/PDF файлове 
USB B порт: вграден Hi-Speed USB 2.0 
Ethernet: 10/100/1000 base-T 
Безжична LAN мрежа: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

ПАМЕТ
Стандартна памет 3 GB
Твърд диск 320 GB

ВРЕМЕ ЗА ПЕЧАТ ЗА 
СТРАНИЦА С РАЗМЕР А0
Обикновена хартия Режим на печат Време за печат 

Бърз 0:55 мин 
Стандартен 2:51 мин

Хартия с покритие Режим на печат Време за печат 
Бърз 1:35 мин 
Стандартен 2:51 мин

Гланцирана фотохартия Режим на печат Време за печат 
Бърз 2:58 мин 
Стандартен 4:46 мин

РАБОТА С ПЕЧАТНИ 
НОСИТЕЛИ
Подаване и изход на 
печатни носители

Ролна хартия: една ролка, предно зареждане,  
предно извеждане 
Продаван отделно модул за ролна хартия: една ролка, 
предно зареждане, предно извеждане 
Форматирана хартия: предно зареждане, предно 
извеждане (ръчно подаване с използване на лост за 
фиксиране на хартията)

Ширина на хартиения 
носител

Ролна хартия: 203,2 ~ 1118 мм 
Форматирана хартия: 203,2 ~ 1118 мм

Дебелина на хартиения 
носител

Ролна/форматирана: 0,07 ~ 0,8 мм

Минимална печатаема 
дължина

203,2 мм

Максимална печатаема 
дължина

Ролна хартия: 18 м (различава се за различните 
операционни системи и приложения) 
Форматирана хартия: 1,6 м

Максимален диаметър на 
ролката

170 мм

Размер на ядрото на 
ролката

Вътрешен диаметър на ядрото на ролката: 2”/3”

Препоръчителни бели 
полета

Ролна хартия: Горе: 20 мм, долу: 3 мм, отстрани: 3 мм 
Форматирана хартия: Горе: 20 мм, долу: 20 мм, 
отстрани: 3 мм

Бели полета на 
печатаемата зона

Ролна хартия: Горе: 3 мм, долу: 3 мм, отстрани: 3 мм 
Ролна хартия (без бели полета): Горе: 0 мм, долу: 0 мм, 
отстрани: 0 мм 
Форматирана хартия: Горе: 3 мм, долу: 20 мм, 
отстрани: 3 мм

Капацитет за подаване 
на хартиен носител

Ролна хартия: една ролка. Ако е добавена опция за 
втора ролка е възможно автоматично превключване 
Форматирана хартия: 1 лист

Модул за поемане на 
ролен носител

Продава се отделно – двупосочен модул за поемане, 
който осигурява поемане с отпечатаната страна 
навън или навътре към ролката

Ширина на печат без 
бели полета (само ролка)

515 мм (JIS B2), 728 мм (JIS B1), 1030 мм (JIS B0),  
594 мм (ISO A1), 841 мм (ISO A0), 10”, 14”, 17”, 24”, 36”, 42”, 
44”, 257 мм (JIS B4)*, 297 мм (ISO A3)*, 329 мм (ISO A3+)*, 
420 мм (ISO A2)*, 8”*, 16”*, 30”*, 300 мм* 
*При някои работни условия може да не се получи желаният 
резултат.

Максимален брой 
разпечатки

Стандартна позиция: 1 лист 
Плоска позиция: A2 пейзаж, гланцирана хартия по-
малко от 10 листа, хартия с покритие по-малко от 
20 листа (без голямо огъване)

РАЗМЕРИ И ТЕГЛО
Физически размери 
ШxДxВ (мм) и тегло (кг) 

1593 мм x 984 мм x 1168 мм (отворен кош)  
1593 мм x 766 мм x 1168 мм (затворен кош) 
Прибл. тегло: 121 кг (вкл. комплект държач за ролка, 
без мастило и печатащи глави)

Размери на опаковката 
ШxДxВ (мм) и тегло (кг)

Принтер: (основен модул и стойка с палет):  
1820 мм x 915 мм x 1019 мм, Прибл. тегло: 182 кг 
Ролков модул: 1727 мм x 562 мм x 461 мм, Прибл. тегло: 
31 кг

ЗАХРАНВАНЕ 
И ЕКСПЛОАТАЦИОННИ 
ИЗИСКВАНИЯ
Захранване AC 100-240V (50-60Hz) 
Консумирана мощност Работа: 107 W или по-малко 

Готовност: 1,8 W или по-малко 
Изкл. захранване: 0,5 W или по-малко

Работна среда Температура: 15~30°C, Влажност: 10 до 80% 
относителна влажност (без конденз)

Нива на шума  
(мощност/налягане)

Работа: 49 dB (A)  
(гланцирана хартия, приоритет на печат: стандартен)  
Готовност: 35 dB (A) или по-малко 
Работа: 6,6 бела или по-малко 
(гланцирана хартия, изображение, приоритет на 
печат: стандартен) (Измерено съгласно стандарт 
ISO7779)

Разпоредби Европа: CE маркировка, Германия: TUV маркировка, 
Русия: ИАО, Други държави: CB сертификат

Екологични сертификати Международна програма Energy Star (WW), RoHS 

КАКВО Е ВКЛЮЧЕНО
Какво включва 
комплектът?

Принтер, 1 х печатаща глава, 1 х касета за поддръжка, 
3” приставка за сърцевина на хартия, захранващ 
кабел за ЕС и Обединеното кралство, 1 комплект 
патрони с начално мастило, ръководство за 
настройка, ръководство за конфигуриране, 
брошура за екологична безопасност/стандарти, 
CD-ROM с потребителски софтуер (OS X/Windows), 
PosterArtist Lite CD-ROM, лист за биоцидите в ЕС, 
лист за Евразийския икономически съвет, лист с 
важна информация, кратко ръководство и лист за 
настройка на печатащата глава

Софтуер в комплекта Драйвер за принтер imagePROGRAF PRO, плъгин за 
печат за Office, Quick Utility Toolbox и PosterArtist Lite 
Друг софтуер, който може да се изтегли от интернет.

ОПЦИИ
Отделно продавани 
елементи

Ролков модул: RU-41 
2/3” Държач за ролка: RH2-45

КОНСУМАТИВИ
Елементи, които 
се подменят от 
потребителя

Патрон с мастило: PFI-1100 (160 мл), PFI-1300 (330 мл), 
PFI-1700 (700 мл) 
Печатаща глава: PF-10 
Нож: CT-07 
Патрон за поддръжка: MC-30

• 
Технически спецификации

Някои изображения са симулирани за яснота на възпроизвеждане. Всички 
данни са базирани на стандартните тестови методи на Canon. Брошурата 
и спецификациите на продукта са разработени преди датата на представяне 
на продукта на пазара. Окончателните спецификации подлежат на промяна 
без предизвестие.™ и ®: Всички имена на компании и/или продукти са търговски 
марки и/или регистрирани търговски марки на съответните им притежатели на 
техните пазари и/или държави.

Canon препоръчва използването на печатни носители Canon за най-добри 
резултати. Вижте списъка за съвместимост на носителите (хартията) за 
препоръчаните видове хартия/носители.
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