
Specificaţii în detaliu 
Sistemul De Listare 
Metodă 
Sistem de imprimare prin transfer termic cu sublimarea cernelii 

Rezoluţie maximă 

300 x 300 dpi 

Culori 

Cerneluri în 3 culori (galben, cian, magenta) cu strat protector 

256 de niveluri pe culoare (profunzime de culoare de 24 de biţi) 

Hârtie şi cartuşe 
Dimensiunea carte poştală 
148 x 100 mm – KP-36IP, RP-108, RP-1080V 

Format card de credit 

86 x 54 mm – [KC-36IP]1 

Autocolante format card de credit 

86 x 54 mm – [KC-18IF]2 

Autocolante pătrate 

50 x 50 mm – [KC-18IS]3 

Miniautocolante 

22,0 x 17,3 mm (x 8 autocolante pe o singură foaie de hârtie) – [KC-18IL]4 

Cartuş de cerneală 

Inclus cu hârtia 

Longevitate imagini 

Imprimate cu o durată de viaţă de 100 de ani5 

Alimentarea hârtiei 
Alimentator de hârtie 
Alimentare automată din caseta de hârtie 

Vitezele De Listare 
Dimensiunea carte poştală 
aprox. 47 de secunde6 

Format card de credit 

aprox. 27 de secunde7 

Autocolante format card de credit 

aprox. 27 de secunde8 
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Miniautocolante 

aprox. 27 de secunde9 

Imprimare 
Moduri imprimare 
Selectare şi imprimare (Selectarea imaginilor individuale şi a numărului de copii pentru 

imprimarea în loturi), Imprimarea tuturor imaginilor (Selectarea tuturor imaginilor şi a 

numărului de copii pentru imprimarea în loturi), Imprimarea imaginilor DPOF, 

Reimprimare, Imprimarea fotografiilor pentru acte de identitate (standard/dimensiune 

personalizată/format dual) 

Setări de imprimare 

Finisaj imprimare: 

Lucios, semi-lucios (model 1/model 2/model 3) 

Dispunere imagine: 

Margini (Cu margine/Fără margine), Dispunere în pagină (1/2/4/8 imagini pe pagină, 2 

imagini pe pagină cu dimensiune fixă (Fundal (Alb/Negru)/Centru), Benzi foto de 2 x 6, 

Index, Aleatoriu (8/20 de imagini pe pagină (Dispozitivele inteligente multiple se pot conecta 

la imprimantă prin aplicaţia Canon PRINT)10/Orientare (Peisaj/Portret)/Fundal (Alb/Negru)) 

Manipularea imaginilor: 

Detectarea inteligentă a cadrelor şi feţelor prin funcţiile Optimizare automată a imaginii, 

iContrast, Luminozitate (7 niveluri, de la -3 la +3), Ajustarea culorilor (7 niveluri (C-R) x 7 

niveluri (Y-B)), Efect de netezire a pielii, Culorile mele (Viu/Neutru/Film 

pozitiv/Sepia/Negru/Alb/Dezactivat), Corectare efect de ochi roşii, Decupare 

Setările imprimantei: 

Prioritate fotografii pentru acte de identitate, Păstrare setări imprimare, Puncte de prevenire 

pentru reutilizarea hârtiei, Dată (Proeminent/Subtil/Dezactivat), Format dată, Număr fişier 

(Proeminent/Subtil/Dezactivat) 

Metodă de imprimare 
Imprimare direct de pe un aparat foto 
Compatibil PictBridge (USB şi LAN Wireless) 

Direct de pe un card de memorie 

Tipuri de carduri acceptate: SD, SDHC, SDXC  

Memorie flash USB11   

Acceptate prin adaptor12: miniSD, miniSDHC, microSD, microSDHC, microSDXC 

Imprimare directă de pe un telefon cu cameră 

Compatibilitate cu dispozitivele inteligente, tabletele şi dispozitivele portabile prin Wi-Fi 

(Conexiune directă sau prin infrastructură)13 14: 

Dispozitive iOS: 

Aplicaţia Canon PRINT Inkjet/SELPHY 
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Apple AirPrint 

 

Dispozitive Android: 

Aplicaţia Canon PRINT Inkjet/SELPHY 

Plug-in Canon PRINT Service (versiunea 1.20 sau alta ulterioară) 

Mopria Print Service 

 

Dispozitive Kindle Fire OS: 

Plug-in Canon Print 

Mopria Print Service 

Imprimare de la un calculator 

Da, necesită cablu USB standard sau conexiune Wi-Fi compatibilă. 

Interfaţă 
Aparat foto 
USB: 

Prin port USB tip A pe imprimantă 

Wi-Fi: 

Prin PictBridge, prin WLAN pe aparatele digitale compatibile 

Calculator 

USB: 

port mini-B pe imprimantă 

Wi-Fi: 

(IEEE802.11 b/g) 

Monitor LCD 

Ecran TFT color de 8,1 cm (3,2") cu interfaţă în mai multe limbi şi mecanism de rabatare 

(Limbi: engleză, germană, franceză, italiană, spaniolă, rusă, chineză simplificată, chineză 

tradiţională, coreeană, thailandeză, hindi, vietnameză, malaieziană, japoneză, portugheză, 

turcă, arabă) 

Sistem de operare acceptat 
PC 
Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 SP115 

Macintosh 

Compatibil cu Apple OS prin AirPrint16 

Software 
Drivere 
Windows 
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Sursă de alimentare 
Sursă de c.a. 
Da, inclusă 

Set de baterii 

Da, opţional NB-CP2LH (aprox. 54 de imprimate în format carte poştală per încărcare 

maximă) 

Consum de energie electrică 

Aprox. 4 W (în standby), aprox. 60 W (imprimare) 

Oprire automată disponibilă 

Accesorii 
Toc 
Geantă „print-on-the-go” DCC-CP3 

Geantă de transport pentru imprimanta CP DCC-CP2 

Casetă pentru hârtie 

Casetă hârtie pentru format card PCC-CP400 

Alimentare şi încărcătoare de baterii 

Adaptor c.a. CA-CP200B 
 


