
Tiskalnik imagePROGRAF PRO-
6000S je najboljša rešitev za 
tiskanje največjega formata (do 
60 ”/152 cm) z izjemno kakovostjo 
pri visoki hitrosti in izredno 
zanesljivostjo.

•
Zanesljivo tiskanje 
oglasov, grafične 
opreme in plakatov.

• Izjemna kakovost tiskanja z 8-barvnim pigmentnim 
črnilom LUCIA PRO pri visoki hitrosti do velikosti 60 ” 
(111,9 cm).

• Nova tiskalna glava širine 1,28 ” (3,25 cm) omogoča 
hitrejše tiskanje z visoko kakovostjo.

• Izbirna druga enota omogoča neprekinjeno podajanje 
papirja oziroma nalaganje natisnjenih izdelkov.

• Privlačno in prepoznavno črno ohišje tiskalnika.

• Ergonomska oblika vključuje ravno zgornjo ploskev 
za preverjanje natisnjenih izdelkov in nadzorno ploščo 
s 3,5-palčnim barvnim zaslonom LCD na dotik.

• Novo kompaktno ohišje zavzame manj prostora 
v tiskalnem okolju.

• Hitro in preprosto tiskanje dokumentov v oblikah PDF 
in JPEG neposredno iz pomnilnikov USB.

• Brezžična povezava Wi-Fi za preprosto povezovanje in 
hitro vzpostavitev brezžičnih omrežij.

• Posode s črnilom z veliko prostornino in možnostjo 
menjave med delovanjem za neprekinjeno tiskanje.

• Zagotovljena doslednost barv od opravila do opravila 
tudi pri tiskanju na različnih lokacijah.



TEHNOLOGIJA
Vrsta tiskalnika 8-barvni, 60 ”/1524mm

Tehnologija tiskanja Integrirano kapljično tiskanje Canon Bubblejet na 
zahtevo z 8 barvami (12 čipov na tiskalno glavo x 1 
tiskalna glava)

Število šob 18.432 šob (1536 šob x 12 barv)*
*Ključne štiri barve (C, M, Y, MBk) so simetrično razporejene na 
tiskalni glavi.

Ločljivost tiskanja 2400 x 1200 dpi
Razmik med šobami 600 dpi x 2, vključuje zaznavanje nedelujočih šob in 

sistem za njihovo nadomeščanje
Natančnost črt ±0,1 % ali manj 

Potrebuje uporabniške nastavitve. Pogoji tiskanja in 
mediji se morajo ujemati z nastavljenimi.  
Zahteva uporabo papirja za računalniško podprto 
risanje (CAD): navadni papir, paus papir za CAD,  
papir s premazom, samo prosojna mat folija za CAD

Velikost kapljice črnila  Najmanj 4 pl na barvo
Prostornina zaloge črnila Komercialno črnilo: 160 ml/330 ml/700 ml 

Komplet osnovnih črnil: 330 ml (C, M, Y, MBk),  
190 ml (PC, PM, Bk, GY)

Vrsta črnila Pigmentna črnila: črna, mat črna, cijan, magenta, 
rumena, cijan za fotografije, magenta za fotografije, 
siva

Združljivost 
z operacijskimi sistemi

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

Jezik tiskalnika SG Raster (Swift Graphic Raster), PDF (razl. 1.7), 
JPEG (razl. JFIF 1.02)

Standardni vmesniki Vrata USB A: neposredno tiskanje iz pomnilnika USB za 
datoteke JPEG/PDF 
Vrata USB B: vgrajen USB 2.0 visoke hitrosti 
Ethernet: 10/100/1000 base-T 
WLAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

POMNILNIK
Standardni pomnilnik 3 GB
Trdi disk 320 GB

ČAS TISKANJA STRANI 
VELIKOSTI A0
Navadni papir Način tiskanja Čas tiskanja 

Hitro 0:55 min 
Standardno 2:51 min

Papir s premazom Način tiskanja Čas tiskanja 
Hitro 1:35 min  
Standardno 2:51 min

Sijajni fotografski papir Način tiskanja Čas tiskanja 
Hitro 2:58 min 
Standardno 4:46 min

OBDELAVA MEDIJEV
Podajanje in odlaganje 
medijev

Papir v zvitku: dva zvitka, podajanje spredaj, 
odlaganje spredaj 
Listi papirja: podajanje spredaj, odlaganje spredaj 
(ročno podajanje s pomočjo ročice zapaha za 
pritrditev medija)

Širina medija Papir v zvitku: 203,2–1524 mm 
Listi papirja: 203,2–1524 mm

Debelina medija Zvitek/listi 0,07–0,8 mm 
Najmanjša dolžina za 
tiskanje

203,2 mm

Največja dolžina za 
tiskanje

Papir v zvitku: 18 m (odvisno od operacijskega sistema 
in aplikacije) 
Papir v listih: 1,6 m

Največji premer zvitka 
papirja

170 mm

Velikost koluta za medij Notranji premer koluta zvitka: 2 ”/3 ” (5/7,5 cm)
Priporočeni robovi Papir v zvitku: zgoraj: 20 mm, spodaj: 3 mm,  

ob strani: 3 mm
Listi papirja: zgoraj: 20 mm, spodaj: 20 mm,  
ob strani: 3 mm

Dejanski robovi tiskanja Papir v zvitku: zgoraj: 3 mm, spodaj: 3 mm,  
ob strani: 3 mm 
Papir v zvitku (brez roba): zgoraj: 0 mm,  
spodaj: 0 mm, ob strani: 0 mm 
Listi papirja: zgoraj: 3 mm, spodaj: 20 mm,  
ob strani: 3 mm

Zmogljivost podajanja 
medijev

Papir v zvitku: mogoče je nastaviti samodejno 
menjavanje dveh zvitkov 
Listi papirja: 1 list

Enota za podajanje 
medija na zvitku

Dvojno podajanje omogoča uporabo zvitkov, ki imajo 
stran papirja za tiskanje na notranji ali zunanji strani

Tiskanje brez robov 
(samo zvitki)

515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 1030 mm (JIS B0), 
594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10 ”, 14 ”, 17 ”, 
24 ”, 36 ”, 42 ”, 44 ”, 50 ”, 54 ”, 60 ”, 257 mm (JIS B4)*, 
297 mm (ISO A3)*, 329 mm (ISO A3+)*, 420 mm  
(ISO A2)*, 8 ”*, 16 ”*, 30 ”*, 300 mm*
*V nekaterih delovnih okoljih želenih rezultatov morda ne bo 
mogoče doseči.

Največje število 
natisnjenih izdelkov

Standardni položaj: 1 list 
Ležeči položaj: A2 ležeče, sijajni papir – manj kot 
10 listov, papir s premazom – manj kot 20 listov  
(pri močnem vihanju to ni mogoče)

MERE IN TEŽA
Mere Š x G x V (mm) in 
teža (kg)

1999 x 984 x 1168 mm (pri odprti košari) 
1999 x 766 x 1168 mm (pri zaprti košari) 
Teža: pribl. 137 kg (brez črnila in tiskalnih glav)

Mere izdelka v embalaži 
Š x G x V (mm) in 
teža (kg)

Tiskalnik (glavna enota in stojalo s paleto):  
2227 mm x 915 mm x 1022 mm, 
Teža: pribl. 211 kg 
Enota za zvitke: 2133 x 562 x 461 mm,  
Teža: pribl.: 40 kg

NAPAJANJE IN 
DELOVNI POGOJI
Napajanje AC 100–240 V (50–60 Hz) 
Poraba energije Delovanje: 113 W ali manj 

Stanje pripravljenosti: 1,8 W ali manj 
Izklopljeno napajanje: 0,5 W ali manj

Delovno okolje Temperatura: 15–30 °C, vlažnost: 10–80 % RH 
(brez kondenzacije)

Hrup (zvočna jakost/tlak) Delovanje: 49 dB (A)  
(sijajni papir, prednost tiskanja: standardno)  
Stanje pripravljenosti: 35 dB ali manj 
Delovanje: 67 dB ali manj (sijajni papir, slika, prednost 
tiskanja: standardno) (izmerjeno po standardu 
ISO7779)

Predpisi Evropa: oznaka CE, Nemčija: oznaka TUV, Rusija: EAC,  
druge države: certifikat CB

Okoljski certifikati Mednarodni program Energy Star (WW), RoHS 

KAJ JE VKLJUČENO?
Kaj je v škatli? Tiskalnik, 1 x glava tiskalnika, 1 x vzdrževalna kartuša, 

3-palčni nastavek za kolut zvitka, napajalni kabel 
za EU in ZK, 1 komplet osnovnih posod s črnilom, 
navodila na namestitev, brošura o varnosti in 
standardnem delovnem okolju, CD-ROM (OSX/
Windows) z uporabniškim vmesnikom, CD-ROM s 
programom PosterArtist Lite, varnostni list za EU, 
deklaracija za Evroazijsko gospodarsko skupnost, list 
s pomembnimi informacijami, kratka navodila in list 
za nastavitev poravnave tiskalne glave

Priložena programska 
oprema

Gonilnik tiskalnika imagePROGRAF PRO, tiskalniški 
vtičnik za MS Office, aplikaciji Quick Utility Toolbox in 
PosterArtist Lite 
Drugo programsko opremo je mogoče prenesti iz 
spleta.

IZBIRNA OPREMA
Dodatni elementi Enota za zvitke: RU-61 *To je obvezen element 

2/3-palčno držalo zvitka: RH2-65

POTROŠNI MATERIAL
Uporabniško zamenljivi 
deli

Posoda za črnilo: PFI-1100 (160 ml),  
PFI-1300 (330 ml), PFI-1700 (700 ml) 
Tiskalna glava: PF-10 
Rezilo noža: CT-07 
Vzdrževalna kartuša: MC-30

• 
Tehnični podatki

Nekatere slike so simulirane za boljši prikaz. Vsi podatki temeljijo na standardnih 
metodah preizkušanja družbe Canon. Ta prospekt in specifikacije izdelka so bili 
izdelani pred začetkom prodaje izdelka. Končne specifikacije se lahko spremenijo 
brez predhodnega obvestila. ™ in ®: vsa imena podjetij in/ali izdelkov so blagovne 
znamke in/ali registrirane blagovne znamke njihovih izdelovalcev na njihovih trgih 
in/ali v njihovih državah.

Canon za najboljše rezultate priporoča uporabo medijev Canon. Priporočene 
vrste papirja/medijev najdete na seznamu podprtih medijev (papirja).
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