
Σειρά PIXMA TS3150 
Προδιαγραφές 

 
 

Βασικά χαρακτηριστικά 

 

 

 
 

Σύστημα inkjet με 2 κασέτες FINE 

Εκτύπωση σε τετράγωνα υλικά 5x5" 

Αυτόματη ενεργοποίηση 

Εκτύπωση χωρίς περιθώρια σε περίπου 65 δευτερόλεπτα 

Εκτύπωση/σάρωση από/σε smartphone και tablet 

Μονόχρωμη οθόνη τμηματικής προβολής 3,8cm 

Ασύρματη προσωπική ή κοινή χρήση 

Εκτύπωση από και σάρωση σε cloud* 

 

 



Λεπτομερείς 
προδιαγραφές 

Γενικές προδιαγραφές 

Αριθμοί μοντέλων 
Σειρά PIXMA TS31501 

Λειτουργίες 
Wi-Fi, Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση, Cloud 

Προδιαγραφές εκτυπωτή 

Ανάλυση εκτύπωσης 
Έως 4.8002x1.200dpi 

Τεχνολογία εκτύπωσης 
2 κασέτες FINE (μαύρο και χρώματα) 

Ταχύτητα μονόχρωμης εκτύπωσης 
Περίπου 7,7 εικ./λεπτό3 

Ταχύτητα έγχρωμης εκτύπωσης 
Περίπου 4,0 εικ./λεπτό4 

Ταχύτητα εκτύπωσης φωτογραφιών 
10x15cm χωρίς περιθώρια: Περίπου 65 δευτ.5 

Εκτύπωση χωρίς περιθώρια 
Ναι (13x18cm, 10x15cm, 13x13cm) 

Εκτύπωση διπλής όψης 
Χειροκίνητη λειτουργία 

Φυσίγγια και αποδόσεις 

Στάνταρ φυσίγγια μελανιού 
PG-545 (Μαύρο) 
CL-546 (Χρώμα) 

Προαιρετικά φυσίγγια μελανιού XL 
PG-545XL (Μαύρο) 
CL-546XL (Χρώμα) 

Απόδοση φυσιγγίων (απλό χαρτί) 
Εκτύπωση έγχρωμων εγγράφων A46 
Μαύρο: 180 σελίδες 
Μαύρο XL: 400 σελίδες 
Χρώμα: 180 σελίδες 
Χρώμα XL: 300 σελίδες 

 

Υποστήριξη χαρτιού 

Τύποι χαρτιού 
Απλό χαρτί 
Φάκελοι 
Photo Paper Plus Glossy II (PP-201) 
Photo Paper Glossy "Everyday Use" (GP-501) 

Μέγιστη χωρητικότητα χαρτιού 
Πίσω δίσκος: Μέγ. 60 φύλλα (απλό χαρτί) 

Μεγέθη χαρτιού 
Απλό χαρτί: A4, A5, B5, Letter, Legal 
Φωτογραφικό χαρτί: 10x15cm, 13x13cm, 13x18cm 
Φάκελοι: DL, COM10 

Βάρος χαρτιού 
Απλό χαρτί: 64-105g/m² 
Φωτογραφικό χαρτί Canon: έως 275g/m² 

Προδιαγραφές σαρωτή 

Τύπος σαρωτή 
Επίπεδος σαρωτής φωτογραφιών και εγγράφων 
CIS 

Ανάλυση σαρωτή (Οπτική) 
600x1.200dpi7 

Ταχύτητα σάρωσης A4 
Περίπου 15 δευτ.8 

Βάθος σάρωσης (είσοδος/έξοδος) 
Χρώμα: RGB, 16bit/8bit έκαστο 
Τόνοι του γκρι: 16bit/8bit 

Μέγιστο μέγεθος εγγράφου 
216x297mm 

Προδιαγραφές 

φωτοαντιγραφικού 

Ταχύτητα αντιγραφής 
sFCOT: Περίπου 27 δευτ.9 
sESAT: Περίπου 3,0 εικ./λεπτό10 

Πολλαπλά αντίγραφα 
20 αντίγραφα (μέγ.) 

Λειτουργίες αντιγραφής 
Αντιγραφή εγγράφων, αντιγραφή χωρίς περιθώρια 

Μέγεθος εγγράφου 
216x297mm 
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Διασύνδεση 

Τύπος και μέγεθος οθόνης 
Μονόχρωμη LCD 3,8cm τμηματικής προβολής 

Τύπος διασύνδεσης – PC/Mac 
Hi-Speed USB (θύρα B) 
Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n 
Ασφάλεια Wi-Fi: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, 
κωδικός διαχείρισης 
Ζώνη συχνοτήτων ασύρματου δικτύου: 2,4GHz 

Τύπος διασύνδεσης - Άλλος 
PIXMA Cloud Link 
Εφαρμογή Canon PRINT για Inkjet/SELPHY 
Πρόσθετο Canon Print Service (Android) 
Google Cloud Print 
Κατάσταση σημείου πρόσβασης 
WLAN PictBridge 
Apple AirPrint 
Mopria (Android) 

Λογισμικό 

Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα 
Windows 10 , Windows 8.1, Windows 7 SP1 
Σημείωση: Για τα Windows, απαιτείται .NET 
Framework 4.5.2 ή 4.6 
OS X 10.10.5~OS X 10.11, macOS 10.12 

Υποστηριζόμενα συστήματα φορητών συσκευών 
iOS, Android, Windows 10 Mobile 

Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος 
Windows: 3,1GB ελεύθερος χώρος στον δίσκο, 
Internet Explorer 8 
Mac: Σύνδεση Internet, 1,5GB χώρος στον δίσκο, 

Safari 5 
Οθόνη: 1024x768 XGA 

Παρεχόμενο λογισμικό 
Πρόγραμμα οδήγησης MP με βοηθητικό 
πρόγραμμα Scanning Utility 
My Image Garden με Εκτύπωση ταινίας Full HD11 
Quick Menu 
Easy-WebPrint EX (λήψη)12 

Φυσικά χαρακτηριστικά 

Βάρος 
περίπου 3,9kg 

Διαστάσεις (Π x Β x Υ) 
περίπου 435x316x145mm 

Επίπεδα ακουστικού θορύβου 
περίπου 46,0dB(A)13 

Συνιστώμενες περιβαλλοντικές συνθήκες 

λειτουργίας 
Θερμοκρασία: 15-30°C 
Υγρασία: 10%-80%RH (χωρίς υγροποίηση) 

Τροφοδοσία ρεύματος 
AC 100-240V, 50/60Hz 

Κατανάλωση ρεύματος 
Απενεργοποίηση: Περίπου 0,3W  
Αναμονή (σύνδεση με υπολογιστή μέσω USB): 
Περίπου 1,7W (με απενεργοποιημένη τη λυχνία 
σάρωσης) 
Αναμονή (όλες οι θύρες συνδεδεμένες): Περίπου 
1,7W (με απενεργοποιημένη τη λυχνία σάρωσης)  
Χρόνος μετάβασης σε κατάσταση Αναμονής: 11 
λεπτά 
Αντιγραφή: Περίπου 11W14 

Όλες οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. 

Η ταχύτητα εκτύπωσης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος, τη διασύνδεση, το λογισμικό, την περιπλοκότητα του 

εγγράφου, την κατάσταση εκτύπωσης, την κάλυψη σελίδας, τον τύπο χαρτιού που χρησιμοποιείται κ.λπ. 

Η απόδοση μελανιού ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα κείμενα και τις φωτογραφίες που εκτυπώνονται, τις εφαρμογές που 

χρησιμοποιούνται, την κατάσταση εκτύπωσης και τον τύπο του χρησιμοποιούμενου χαρτιού. Για πληροφορίες σχετικά με την απόδοση, 

επισκεφτείτε την τοποθεσία www.canon-europe.com/ink/yield 

Η ταχύτητα σάρωσης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος, τη διασύνδεση, το λογισμικό, τις ρυθμίσεις 

κατάστασης σάρωσης, το μέγεθος του εγγράφου κ.λπ. 

Η ταχύτητα αντιγραφής ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την περιπλοκότητα του εγγράφου, την κατάσταση αντιγραφής, την κάλυψη της 

σελίδας, τον τύπο χαρτιού που χρησιμοποιείτε κ.λπ. και δεν περιλαμβάνει χρόνο προθέρμανσης. 

Όλα τα ονόματα προϊόντων και οι επωνυμίες αποτελούν εμπορικά σήματα που ανήκουν στις αντίστοιχες εταιρείες. 
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Οι επωνυμίες Microsoft και Windows και το λογότυπο των Windows είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation 

στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. 

Οι λειτουργίες σάρωσης στο cloud και σάρωσης σε e-mail είναι διαθέσιμες μόνο για τους χρήστες γνήσιων μελανιών Canon. 

1. Ορισμένα χρώματα ενδέχεται να μην διατίθενται στην περιοχή σας. 

2. Τα σταγονίδια μελανιού μπορούν να εναποτίθενται με ελάχιστο βήμα 1/4.800" 

3. Η ταχύτητα εκτύπωσης εγγράφου Α4 σε απλό χαρτί υπολογίζεται βάσει του μέσου εκτιμώμενου χρόνου παραγωγής (ESAT) στη Δοκιμή 

κατηγορίας γραφείου του προτύπου ISO/IEC 24734. 

4. Η ταχύτητα εκτύπωσης εγγράφου Α4 σε απλό χαρτί υπολογίζεται βάσει του μέσου εκτιμώμενου χρόνου παραγωγής (ESAT) στη Δοκιμή 

κατηγορίας γραφείου του προτύπου ISO/IEC 24734. 

5. Η ταχύτητα εκτύπωσης εγγράφου Α4 σε απλό χαρτί υπολογίζεται βάσει του μέσου εκτιμώμενου χρόνου παραγωγής (ESAT) στη Δοκιμή 

κατηγορίας γραφείου του προτύπου ISO/IEC 24734. 

6. Ονομαστική τιμή απόδοσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 24711. Οι τιμές υπολογίζονται με συνεχή εκτύπωση. 

7. Η οπτική ανάλυση είναι ένα μέτρο της μέγιστης ανάλυσης δειγματοληψίας του υλικού βάσει του προτύπου ISO 14473. Κατά τη σάρωση 

σε υψηλή ανάλυση, υπάρχει περιορισμός στο μέγιστο μέγεθος σάρωσης. 

8. Η ταχύτητα σάρωσης έγχρωμων εγγράφων υπολογίζεται με το πρότυπο ISO/IEC 29183 Target A. Η ταχύτητα σάρωσης υπολογίζεται 

βάσει του χρόνου που μεσολαβεί από τη στιγμή που πατήθηκε το κουμπί σάρωσης στο πρόγραμμα οδήγησης σάρωσης έως την 

απενεργοποίηση της ένδειξης κατάστασης στην οθόνη. Η ταχύτητα σάρωσης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του 

συστήματος, τη διασύνδεση, το λογισμικό, τις ρυθμίσεις κατάστασης σάρωσης, το μέγεθος του εγγράφου κ.λπ. 

9. Η ταχύτητα αντιγραφής έγχρωμων εγγράφων υπολογίζεται βάσει των μέσων τιμών sFCOT και sESAT σύμφωνα με τη Δοκιμή απόδοσης 

του προτύπου ISO/IEC 29183. 

10. Η ταχύτητα αντιγραφής έγχρωμων εγγράφων υπολογίζεται βάσει των μέσων τιμών sFCOT και sESAT σύμφωνα με τη Δοκιμή απόδοσης 

του προτύπου ISO/IEC 29183. 

11. Η λειτουργία "Εκτύπωση ταινίας Full HD" είναι διαθέσιμη για αρχεία βίντεο MOV και MP4 που δημιουργούνται με συγκεκριμένες 

ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και βιντεοκάμερες Canon. Απαιτείται εγκατάσταση λογισμικού που παρέχεται με την ψηφιακή 

μηχανή ή τη βιντεοκάμερα Canon, με την οποία έχει γίνει η καταγραφή της ταινίας. Για τα αρχεία MOV απαιτείται το ZoomBrowser EX / 

ImageBrowser (έκδοση 6.5 ή νεότερη), ενώ για τα αρχεία MP4 απαιτείται το ImageBrowser EX (έκδοση 1.0 ή νεότερη). 

12. Easy-WebPrint EX: Απαιτείται Internet Explorer 8, 9, 10 και 11* (για Windows). 

13. Κατά την εκτύπωση του μοτίβου ISO/JIS-SCID N2 σε χαρτί Photo Paper Plus Glossy II 10x15cm με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. 

14. Κατά την αντιγραφή ISO/JIS-SCID N2 (που παρήχθη από εκτυπωτή inkjet) σε απλό χαρτί μεγέθους A4 με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. 

 


