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Wi-Fi

Impressora jato de tinta sem fi o 
monocromática

Impressora tanque de tinta 
monocromática sem fi o
• Imprima até 8.300* páginas em P/B, e intensifi que 

a impressão com o cartucho colorido opcional 
compatível.  

• O visor localizado na parte frontal permite saber o 
momento de recarregar a tinta preta.  

• Conecte sua impressora tanto via 
Wi-Fi quanto via ETHERNET1 e 
imprima em minutos.

• Bandeja com capacidade para 
350 folhas de papel comum. 
Sempre pronta para imprimir 
altos volumes.

IMPRESSÃO 
FRENTE E VERSO 
AUTOMÁTICA

2 ALIMENTADORES 
DE PAPEL

IMPRESSÃO
SEM FIO

VELOCIDADES PADRÃO ISO

ESAT4

Aprox.

13,0 IPM
Preto

Cartucho Colorido
(opcional)

Maximum3

As garrafas de tinta de alto rendimento 
oferecem alta produtividade com um 
custo baixo de impressão por página. 

Imprima até:

*Rendimento baseado em modo rascunho

8300*
Páginas em Preto

Tinta 
Pigmento

P/B
IMPRESSORA

Aprox.
14

Documento4

SEGTanque de 
tinta integrado

IMPRESSORA

RECURSOS ADICIONAIS

CONECTIVIDADE

Sem Fio1
PIXMA 

Cloud Link6
Impressão a partir de 
dispositivos móveis1

5

Canon PRINT

Modo 
Silencioso

Ligar 
automaticamente

Texto em 
preto nítido

Ethernet

Alimentação de Papel 
Frontal/Traseira

Impressão Frente 
e Verso Auto
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GERAL
Conectividade

USB de alta velocidade
Wi-Fi® 4 (rede sem fi o 
802.11b/g/n, 2.4 GHz)1 
Ethernet (100/10 Base-T)

Características Gerais
Detecção automática de tinta, ligar/
desligar automaticamente, App 
Canon PRINT5, certifi cado Energy 
Star®, sistema de tinta híbrido, suporte 
padrão MIB (Management Information 
Base), PIXMA Cloud Link6, modo 
silencioso, Conexão Sem Fio9

ASSISTENTE INTELIGENTE & 
SUPORTE DE AUTOMAÇÃO

� Amazon AlexaTM 8

� Google AssistantTM 8

COMPATIBILIDADE SISTEMA 
OPERACIONAL10, 11

Sistema Operacional do Computador: 
Windows: Windows® 10, Windows 8.1, 
Windows 7 SP1
Sistemas Operacionais Móveis: iOS®, 
AndroidTM

APPS MÓVEIS (IOS®/ ANDROIDTM)
� App Canon PRINT5

SOFTWARE (WINDOWS10, 11)
� Driver da Impressora Mega Tank GM2010
� Software PosterArtist Lite (apenas 

Windows)7

� Confi guração Master
� My Printer (apenas Windows)
� Ferramenta de rede (Network)

CONTEÚDO DA CAIXA
� Mega Tank GM2010 Impressora 

Monocromática Sem Fio 
� CD de confi guração, Guia de início, e 

outros documentos
� Cabeça de impressão
� Garrafas de tinta:

• GI-10 garrafa de tinta preta pigmento
� Cabo de energia

IMPRESSÃO
Recursos de impressão

App Canon Print5, Impressão de documentos, Modo rascunho, Alto rendimento de 
impressão, PIXMA Cloud Link6, Poster Artist Lite7, Compatível com Assistentes Virtu-
ais Inteligentes8, Impressão sem fi o1

Capacidades de impressão
Impressão frente e verso automática (Duplex) & Impressão simples (Simplex)

Velocidade de impressão4

Documento P/B (Carta/Simplex): Aprox. 9 segundos
Documento colorido usando cartucho opcional: Aprox. 14 segundos

Número de bicos ejetores    Preto pigmento: 640

Resolução de impressão3     Até 4800 x 1200 dpi   

Tamanhos de papel
A4, A5, B5, carta, ofício, envelopes (DL, COM10), cartão de visitas (9,1x5,5 cm)

Compatibilidade de papel
Comum: Papel comum, Papel de alta resolução Canon; 
Outros: envelope americano #10

Capacidade da bandeja de papéis
Gaveta de papel frontal: 250 folhas de papel comum
Bandeja de papel traseira: 100 folhas de papel comum OU
 80 folhas de papel de alta resolução

INFORMAÇÕES DAS TINTAS
Tipo de tinta    Tinta preta pigmento GI-10    Cartucho colorido CL-141 (opcional)

Garrafas de tinta e volume
Garrafa de tinta preta pigmento GI-10: 170 ml    

Alto rendimento de impressão2

Até 8.300* (P/B) 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

* Rendimento baseado no modo rascunho
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NÚMERO DO MODELO DESCRIÇÃO CÓDIGO DO ITEM  CÓDIGO UPC CÓDIGO EAN

MEGA TANK GM2010 preta Impressora Jato de Tinta 3110C005AA 013803318098 4549292141702 Sem Fio Monocromática

TINTAS COMPATÍVEIS

GI-10 PGBK  Garrafa de tinta preta pigmento 3382C001AA 013803313130 4549292131956

CL-141 (opcional) Cartucho Colorido 5203B001AB  013803134933 4960999792637

CL-141 XL (opcional) Cartucho Colorido XL 5202B001AB  013803134926 4960999792620

INFORMAÇÕES SOBRE PEDIDOS

ORIGEM

País de origem  Vietnã

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Dimensões individuais da impressora 40,4 cm (P) x 36,1 cm (L) x 16,8 cm (A)

Dimensões individuais da caixa   40,4 cm (P) x 67,3 cm (L) x 30,7 cm (A)

Peso da impressora individual  6,0 kg

Peso da caixa individual  9,4 kg

INFORMAÇÕES DOS PALETES

Número de caixas por palete 16

Dimensões (palete e caixas)  100,3 cm (P) x 104 cm (L) x 104,1 cm (A)

Dimensões sem palete  100,3 cm (P) x 104 cm (L) x 104,1 cm (A)

Peso do palete carregado 146,6 kg

DATA

Disponibilidade Novembro de 2019

INFORMAÇÕES SOBRE PALETES
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AS ESPECIFICAÇÕES ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO. TODAS AS IMAGENS DE VISUALIZAÇÃO EM TELA E DE SAÍDA DA 
IMPRESSORA SÃO SIMULADAS. 
 1. A impressão e a digitalização sem fio exigem uma rede ativa com capacidade sem fio 802.11 b/g/n, operando em 2,4 GHz. O desempenho sem fio pode variar 

de acordo com o terreno e a distância entre a impressora e os usuários da rede sem fio.
 2. O rendimento de impressão das garrafas de tinta inclusas e usadas na configuração inicial é menor do que as das garrafas de reposição, já que certa quantidade 

de tinta é consumida para abastecer a cabeça de impressão durante a configuração inicial. O rendimento de impressão é um valor estimado com base no 
método de ensaio individual Canon, usando o gráfico ISO/ IEC 24712, que simula a impressão contínua com garrafas de reposição até o esgotamento da tinta, 
após a configuração inicial. O rendimento de impressões coloridas é um rendimento médio combinado das tintas ciano, magenta e amarela. O rendimento 
de página varia significativamente dependendo do conteúdo impresso, dos níveis de tinta mantidos em todos os quatro reservatórios e de outros fatores. O 
rendimento de páginas de até 8.300 páginas é um valor aproximado, com base nas páginas impressas de documentos.

 3. A resolução pode variar com base na configuração do driver da impressora. Gotas de tinta colorida podem ser colocadas com um espaçamento horizontal de 
no mínimo 1/4800 polegadas.

 4. As velocidades de impressão de documentos são uma média do ESAT no Office Category Test para o modo padrão, ISO/IEC 24734. 
 5.  Requer conexão com internet e o aplicativo Canon PRINT Inkjet/SELPHY, disponível gratuitamente na App Store e Google Play. Compatível com os dispositivos 

iPad, iPhone 3GS ou posterior, iPod touch terceira geração ou posterior com sistema operacional iOS 7.0 ou  posterior; e dispositivos móveis Android com 
sistema operacional 2.3.3 ou posterior. Seu dispositivo deve estar conectado à mesma rede que a sua impressora, com a capacidade sem fio 802.11 b/g/n/ac/ad. 
Requer conta ativa em determinadas redes sociais e estão sujeitas aos Termos de Serviço das mesmas. Algumas exceções podem ser aplicadas. 

 6.  Requer conexão com Internet.
 7.  O software PosterArtist Lite v2.60.00 é compatível com as versões de 64/32 bits do Microsoft® Windows® 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 e Windows 

Vista®, e é compatível apenas com as impressoras Canon PIXMA (lançada após julho de 2015), MAXIFY, imagePROGRAF e Océ. Requisitos mínimos do sistema 
do computador: CPU Pentium4 de 2,4 GHz ou superior com 1 GB de RAM.

 8.  Requer que uma conta ativa do assistente inteligente seja vinculada e acompanhada por um aplicativo habilitado; o dispositivo inteligente e a impressora 
estejam ativamente conectados com permissão do Canon Inkjet Cloud Printing Center; e as ações requisitadas, habilidades ou applet(s) esteja disponível/
ativado na impressora compatível. Os comandos de voz não podem ser exibidos como texto em dispositivos inteligentes com telas da Amazon.

 9.  Requer um dispositivo móvel com o aplicativo Canon PRINT Inkjet / SELPHY instalado que esteja conectado à rede desejada para concluir a  
configuração sem fio.

 10.  A operação só pode ser garantida em um PC com Windows 10, Windows 8.1 ou Windows 7 SP1 pré-instalado.
 11.  Requer conexão com a Internet durante a instalação do software. Para compatibilidade total, recomenda-se o Mac OS v10.12.1 ou posterior.
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