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PIXMA TR8550  

 ומכונת צילום,  , פקסמדפסת, סורק
 XXL-ו XL, אופציה לראשי דיו WIFIכוללת 

  דו צדדי דפים 20מזין נייר של 
 WiFi ,דפים! 250מכיל  –דפים גדול במיוחד  מזין 
  מסמארטפונים וטאבלטיםהדפסה ישירה 

 

 כללי
 4800 - רזולוצית הדפסהx1200 DPI  
  עמודים בדקה 15 –מהירות הדפסה שחור 
  עמודים בדקה 10 –מהירות הדפסה בצבע 
  10מהירות הדפסת תמונהx15 - 37 שניות 
  מזין ניירADF –  דפים 20דו צדדי אוטומטי עד 
 הדפסה דו צדדית אוטומטית 
 חמישה ראשי דיו 
  מערכתChromaLife100 לשמירת על איכות התמונה לאורך שנים 
 ייר נתמכים:סוגי נ Plain Paper, Envelopes, Photo Paper Pro Platinum (PT-101), Photo Paper Plus Glossy II 

(PP-201), Photo Paper Pro Luster (LU-101), Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201), Glossy Photo Paper 
"Everyday Use" (GP-501), Matte Photo Paper (MP-101), High Resolution Paper (HR-101N), T-shirt Transfer 

(TR-301), Photo Stickers (PS-101) 
  דפים(, מגש ייעודי להדפסה ע"ג  20דפים, מזין ייעודי לדפי פוטו )תכולה  250 –מזין ניירCD 
  פקס- Super G3 מהיר 
  ון, ניתן לחבר מזכירה אלקטרוניתקבוצות זיכר 99חיוגים מקוצרים בפקס, עד  100עמודים,  250זיכרון פקס של עד 
  סוג הסורק– CIS , 1200 –רזולוציית סריקהX2400 dpi 
  שניות לדף  15מהירות סריקה שלA4  
  צילום מסמכים ותמונות, התאמה לגודל הדף, צילום ללא מסגרת –פונקציות העתקה  
  מערכות הפעלה נתמכות-    Windows 8 (32 and 64-bit), Windows RT, Windows 7 (32 and 64-bit) 

Windows Vista (32 and 64-bit), Windows XP (32-bit) ,Mac OS X v10.6.8 or later 
  :תוכנות נלוות My Image Garden with HD Movie Print ¹, Scanning Utility, Easy-WebPrint EX ² (download) and 

Quick Menu with CREATIVE PARK PREMIUM access 

 סאבקופ מה
 כבל כוח 

 חוברת התקנה בעברית 
 חיבורים

Hi-Speed USB (‘B’ Type Port) , Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n, Ethernetבלוטוס אופציונלי , 
USB flash memory (‘A’ Type Port) 

EPP-Android & Windows RT devices, iEPP-iPhone, iPod touch and iPad ¹ 
(Apple AirPrint , PIXMA Cloud Link, Google Cloud Print, PictBridge (LAN & Wireless LAN 

 שונות

  ר( :מידותX  עX  )190 ג x 351 x 438מ"מ 
 ק"ג 8 :משקל 

 שנהת: ואחרי 

 PGI-580PGBK CLI-581BK CLI-581C CLI-581M CLI-581Y דגם

 כמות דפים 
 לדיו סטנדרטי

 דף 257 דף 237 דף 256 דף 1505 דף 200

 כמות דפים 
 XLלדיו 

 דף 400
 XXL–600 

 דף 3100
XXL-6360 דף 

 דף 515
XXL- 820 דף 

 דף 474
XXL- 760 דף 

 דף 514
XXL- 824 דף 


