
Para a melhor qualidade de impressão 
fotográfica possível, a imagePROGRAF 
PRO-2000 pode produzir imagens até 
24” com mais velocidade e fiabilidade. 

•
Impressão confiável e 
consistente para 
fotografia, artes 
gráficas e prova de cor.

• Utilizando 12 tintas LUCIA PRO, as cores são mais ricas 
e os pretos mais profundos, produzindo impressões 
que são fiéis às suas imagens

• Uma nova cabeça de impressão com 1,28” (3,25cm) de 
largura permite a impressão mais rápida mantendo a 
elevada qualidade de impressão. 

• A 2ª unidade de rolo opcional suporta alimentação 
contínua de papel ou enrolamento automático do 
material impresso. 

• Um atraente design em preto do equipamento com 
uma linha vermelha acentuada realçando a ligação 
com as câmaras digitais Canon EOS.

• Design ergonômico com uma superfície superior plana 
para verificação da impressão e um painel de operação 
tátil em LCD a cores de 3,5”.

• Impressão direta, rápida e fácil de formatos de arquivo
PDF e JPEG provenientes de drives de memória USB.

• Funcionalidade Wi-Fi para conexão fácil e confguração 
rápida de redes sem fios. 

• Consistência de cor garantida entre trabalhos e em 
diferentes locais de produção.

• Cartuchos ‘hot swap’ de elevada capacidade para 
impressão sem interrupções.

• O plug-in Print Studio Pro permite imprimir sem 
qualquer esforço a partir de softwares de edição 
profissional como o Adobe Lightroom®, Adobe 
Photoshop® e o Digital Photo Professional da Canon.

*A 2ª unidade de rolo e o suporte 
de impressora são opcionais



TECNOLOGIA
Tipo de impressora 12 Cores 24”/610mm

Tecnologia de impressão Tipo ‘Canon Bubblejet on Demand’ integrada de  
12 cores (12 chips por cabeça de impressão x 1 cabeça 
de impressão)

Número de Ejetores 18.432 ejetores (1.536 ejetores x 12 cores)
Resolução de Impressão 2.400 dpi x 1.200 dpi
Espaçamento do Ejetor 600 dpi x 2, inclui sistema de detecção e compensação 

de ejetores inativos
Precisão de linha ±0,1% ou menos 

Necessários ajustes de usuário. Os ambientes e 
suportes de impressão têm de corresponder aos 
utilizados para os ajustes.  
Papel CAD necessário: Apenas papel simples, 
papel vegetal CAD, papel revestido, película matte 
transparente CAD

Tamanho da gota de tinta mínimo 4 pl por cor
Capacidade de tinta Tinta à venda: 160ml/330ml/700ml 

Conjunto de tinta inicial: 160ml
Tipo de tinta Tintas de pigmento - Preto, Preto Matte, Ciano, Magenta, 

Amarelo, Ciano Fotográfico, Magenta Fotográfico, 
Cinzento, Cinzento Fotográfico, Vermelho, Azul, 
Otimizador Chroma

Compatibilidade com SO 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

Linguagens da Impressora SG Raster (Swift Graphic Raster), PDF (Ver.1.7),  
JPEG (Ver. JFIF 1.02)

Interfaces padrão Porta USB A: Impressão Direta de Memória USB, de 
arquivos JPEG/PDF 
USB Porta B: USB 2.0 de velocidade elevada integrado 
Ethernet: 10/100/1000 base-T 
Wireless LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

MEMÓRIA
Memória padrão 3 GB
Disco rígido 320 GB

TEMPO DE IMPRESSÃO 
PARA PÁGINA DE 
TAMANHO A1
Papel normal Modo de impressão Tempo de impressão 

Rápido 0:58 min 
Padrão 1:37 min

Papel revestido Modo de impressão Tempo de impressão 
Padrão 1:37 min 
Qualidade elevada 3:12 min

Papel fotográfico 
brilhante

Modo de impressão Tempo de impressão 
Padrão 3:34 min 
Qualidade elevada 5:38 min

MANUSEIO DO 
MATERIAL DE IMPRESSÃO
Alimentação e saída de 
suportes de impressão

Papel de rolo: Um rolo, carregamento frontal,  
saída frontal 
Rolo de papel opcional: Um rolo, carregamento frontal, 
saída frontal 
Folha de corte: Carregamento pela frente, saída pela 
frente (Alimentação manual utilizando a alavanca de 
bloqueio dos suportes de impressão)

Largura do suporte de 
impressão

Papel de rolo: 203,2 – 610 mm 
Folha cortada: 203.2 ~ 610 mm

Espessura do suporte de 
impressão

Rolo/Corte: 0,07 ~ 0,8 mm

Comprimento de 
impressão mínimo

203,2 mm

Comprimento de 
impressão máximo

Papel de rolo: 18 m (Varia de acordo com o SO e a 
aplicação) 
Folhas cortadas: 1,6 m

Diâmetro máximo do rolo 
do suporte de impressão

170 mm

Tamanho do centro do 
suporte de impressão

Diâmetro interno do centro do rolo: 2”/3”

Área de margens 
recomendada

Papel de rolo: Topo: 20 mm, Fundo: 3 mm, Lateral: 3 mm 
Folhas cortadas: Topo: 20 mm, Fundo: 20 mm,  
Lateral: 3 mm

Margens da área impressa Papel de rolo: Topo: 3 mm, Fundo: 3 mm, Lateral: 3 mm 
Papel de rolo (sem margens): Topo: 0 mm, Fundo: 0 mm, 
Lateral: 0 mm 
Folhas cortadas: Topo: 3 mm, Fundo: 20 mm,  
Lateral: 3 mm

Capacidade de 
alimentação dos materiais 
de impressão

Papel de rolo: Um rolo. Se a segunda opção for 
adicionada, então é possível a comutação automática

Unidade de rolo de 
coleta de suportes de 
impressão

Opcional - Unidade de rolo de coleta de direção dupla 
que permite que a superfície impressa seja enrolada do 
lado de dentro ou de fora do rolo

Largura da impressão sem 
margens (Apenas rolo)

515 mm(JIS B2), 594 mm(ISO A1), 10”, 14”, 17”, 24”,  
257 mm(JIS B4)*, 297 mm(ISO A3)*, 329 mm(ISO A3+)*, 
420 mm(ISO A2)*, 8”*, 16”*, 300 mm* 
*Algumas condições ambientais podem não produzir o resultado 
desejado

Número máximo de 
impressões entregues

Posição padrão: 1 folha 
Posição plana: A2 paisagem, papel brilhante menos de 
10 folhas, Papel revestido menos de 20 folhas (exclui 
forte condição ondulada)

DIMENSÕES E PESO
Dimensões Físicas  
LxPxA (mm) e Peso (Kg)

1.110 mm x 984 mm x 1.168 mm(Cesto Aberto) 
1.110 mm x 766 mm x 1.168 mm(Cesto Fechado) 
Peso: aprox 101 kg (incluindo Conjunto de suporte de 
rolo, excluindo tinta e cabeças de impressão)

Dimensões embaladas 
LxPxA (mm) e Peso (Kg)

Impressora (Unidade principal com palete):  
1.324 mm x 902 mm x 1.045 mm Peso: aprox: 129 kg 
Suporte/Cesto: 1.111 mm x 797 mm x 223 mm, 
Peso: aprox: 23 kg 
Unidade de rolo: 1.244 mm x 562 mm x 461 mm,  
Peso: 23 kg

REQUISITOS 
DE ENERGIA E 
FUNCIONAMENTO

Fonte de alimentação CA 100-240V (50-60Hz)
Consumo de energia Funcionamento: 88 W ou menos 

Em espera: 1,8 W ou menos 
Desligada: 0,5 W ou menos

Ambiente de 
funcionamento

Temperatura: 15~30°C, Umidade: 10~80% HR  
(sem condensação)

Ruído acústico  
(Energia/Pressão)

Funcionamento: 48 dB (A)  
(Papel brilhante, Prioridade de impressão: Standard)  
Em espera: 35 dB (A) ou menos 
Funcionamento: 6,4 Bels ou menos 
(Papel brilhante, Imagem, Prioridade de impressão: 
Standard)(Medido em norma ISO7779)

Regulamentos Europa: Marca CE, Alemanha: Marca TUV, Rússia: EAC, 
Outros países: Certificação CB

Certificações Ambientais International Energy Star Program (WW), RoHS

O QUE ESTÁ INCLUÍDO

Qual é o conteúdo da 
caixa?

Impressora, 1 cabeça de impressão, 1 cartucho de 
manutençõa, Anexo de núcleo de papel 3’’, Cabo de 
alimentação UE e Reino Unido, 1 conjunto de depósitos 
de tinta de iniciação, Guia de configuração, Folheto 
de segurança/norma ambiental, CD-ROM de software 
do usuário (OSX/Windows), CD-ROM PosterArtist 
Lite, Folha Biocida UE, Folha da União Eurasiática
Folha de informação importante, Guia rápido
e Folha de alinhamento de cabeça de impressão

Software Incluído Controlador de impressora imagePROGRAF PRO, 
Plug-In de impressão para Office, Quick Utility Toolbox 
e PosterArtist Lite 
Outro software disponível para download da web.

OPÇÕES

Itens opcionais Pedestal da impressora: SD-21 
Unidade de rolo: RU-21 
Suporte de rolo 2/3”: RH2-27

CONSUMÍVEIS

Itens substituíveis pelo 
usuário

Cartuchos: PFI-1100 (160ml), PFI-1300 (330ml), PFI-1700 
(700ml) 
Cabeça de impressão: PF-10 
Lâmina: CT-07 
Cartucho de manutenção: MC-30

• 
Especificações técnicas

Algumas imagens são simuladas para clarificar a reprodução. Todos os dados 
são baseados nos métodos de teste normalizados da Canon. Este folheto e as 
especificações dos produtos foram desenvolvidos antes da data de lançamento 
do produto. As especificações finais estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. 
™ e ®: Todos os nomes de empresas e/ou produtos são marcas comerciais e/ou 
marcas comerciais registradas dos respectivos fabricantes nos seus mercados  
e/ou países.

A Canon recomenda que utilize consumíveis Canon para obter os melhores 
resultados. Verifique a lista de compatibilidade de materiais de impressão (papel) 
para ver a variedade de papéis/consumíveis recomendados.
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