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Impressora Multifuncional MegaTank Jato 
de Tinta Sem Fio

Uso de alto volume a longo prazo
Nova Impressora Mega Tank Sem Fio: tanques de tinta 
de grande capacidade com excelente facilidade de 
manutenção e usabilidade.

• Desfrute de produtividade econômica e qualidade incomparável 
com alto rendimento1 de até 7.600 páginas* PB e 7.700 coloridas 
com as novas garrafas de tinta.

• Impressão em alta velocidade2 de até 10,8 
ipm em PB e 6 ipm coloridas para todas 
impressões que você precisa, quando as 
precisar.  

• Economia extra de custo e tempo, 
bem como tempo de inatividade 
significativamente menor com as novas 
cabeças de impressão substituíveis e o 
novo Cartucho de manutenção absorvente 
fácil de trocar.   Agora, os usuários podem 
substituir essas peças facilmente, por conta 
própria, no conforto de casa ou escritório. 

• Conectividade inteligente com configuração via Wi-Fi simplificada 
ou através conexão direta sem fio.

• Produto também disponível na cor azul marinho.o.

CABEÇAS DE IMPRESSÃO E CARTUCHO DE 
MANUTENÇÃO ABSORVENTE FÁCEIS DE TROCAR

LCD DE
2 LINHAS

Garrafas de tinta de alto rendimento
por página oferecem alta

produtividade com um custo
baixo de execução por página.

Imprimir até:

7700 
Páginas Coloridas

7600* 
Páginas em Preto

2200 
Fotos Coloridas

G3160

CONECTIVIDADE

Sem fio3
PIXMA 

Cloud Link8
Canon PRINT7

RECURSOS ADICIONAIS

Quiet  
Mode

Square  
Media Easy Photoprint

Editor12

*Rendimento de página com base no Modo Econômico.

9

10Conexão direta 
sem fio

VELOCIDADES PADRÃO ISO
Aprox. Aprox.

10,8 IPM 6,0 IPM 23 Seg

FCOT4
ColoridaColoridaPreto

Máximo5

600x1200 dpi6

SCAN

Tanques de 
tintas integrados

Aprox.
45

Foto 10x15 cm²
SEG

Impressão
sem bordas11

Impressão a partir de 
dispositivos móveis

SEM FIO IMPRESSORA SCANNER COPIADORA

Cartucho de manutenção 
absorvente substituível

Cabeças de
impressão

substituíveis

Ligar 
automaticamente

Texto em 
preto nítido LCD de 2 linhas Bandeja de 

papel traseira

VELOCIDADE PADRÃO CANON*

*Velocidade de impressão em PPM (págs. por minuto) ba-
seada nas configurações máximas de velocidade, usando 
padrão de teste Canon em papel comum A4.

Aprox. 32,0 PPM 16,0 PPM

ColoridaPreto
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IMPRESSÃO
Recursos de impressão

AirPrint9, Impressão sem bordas11, Canon PRINT app7, Impressão de documentos, 
Impressão em modo econômico, Easy-PhotoPrint Editor Software/app12, Alto 
rendimento de páginas, Mopria Print Service10, Impressão de fotos, PIXMA Cloud Link8, 
Impressão sem fio3, Poster Artist Lite13

Velocidade de Impressão²:
Foto colorida sem borda 10x15 cm: aprox. 45 segundos  
Documento PB (Carta/Simplex): aprox. 10,8 ipm (ESAT) ou aprox. 32,0 ppm 
Documento Colorido (Carta/Simplex): aprox. 6,8 ipm (ESAT) ou aprox. 16,0 ppm

Número de bicos ejetores
Colorido: 1.152 bicos / Preto pigmento: 640 bicos / Total: 1.792 bicos

Resolução de impressão5

até 4800 x 1200 dpi

Ciclo de trabalho e volume de impressão14

3.000 Páginas/ mês    

Tamanhos de papel
A4, A5, A6, B5, Carta, Ofício, 4” x 6”,  5” x 7”, 7” x 10”, 8” x 10”, Envelopes (DL, COM10), 
Quadrado (89 mm x 89 mm), Quadrado (127 mm x 127 mm), Cartão (91 mm x 55 mm), 
Banner (up to 1,200 mm x 216 mm), Personalizado (width 55 mm - 216 mm, largo 89 
mm - 1200 mm).

Compatibilidade de Papel
Papel comum, papel fotográfico Pro Luster, papel fotográfico Plus Glossy II, papel 
fotográfico fosco, papel fotográfico Glossy, papel de Alta Resolução, envelope, papel 
fotográfico semi-brilhante Plus, cartão postal, cartolina, papel fotográfico adesivo, 
papel fotográfico reaplicável, adesivo fotográfico, papel fotográfico magnético, papel 
transfer para camisetas, papel fosco dupla face, banner de papel comum.

Capacidade da bandeja de papel (papel comum)
100 folhas de papel comum ou 20 folhas para fotos 10x15 cm

CÓPIA
Recursos de cópia

Cópia padrão

Velocidade de cópia4

FCOT Aprox. 23 Seg. (Colorida)

Qualidade da foto
Padrão, econômico, alto

Número de cópias
Até 99 cópias

DIGITALIZAÇÃO
Recursos de digitalização

Modo de digitalização automática15, Digitalização para a rede, Digitalização sem fio

Tipos de scanner
Mesa 

Método de digitalização
Sensor de imagem por contato (CIS)

Resolução de digitalização6

600 x 1200 dpi (ótico)

Profundidade máxima de bits de digitalização colorida
Escala de cinza: 16-bit/8-bit. Colorido: 16-bit/8-bit por cor

Tamanho máximo do documento
A4/Carta (216 x 297 mm)

INFORMAÇÃO DE TINTAS
Garrafas de tintas e capacidade

GI-11 Tinta pigmentada preta: 135 ml. GI-11 Tintas à base de corantes: 70 ml

Rendimento por página1

Até 7.600* (Preto y Colorida) / 7.700 (Colorida) páginas
*Rendimento de página com base no Modo Econômico.

GERAL
Interface padrão

USB de alta velocidade
LAN sem fi o (IEEE 802.11b/g/n)
Camera Direct WLAN
Conexão direta sem fio

Características Gerais
Sistema de alimentação contínua 
de tinta de 4 cores, detecção 
automática de tinta, ligar/desligar 
automaticamente, App Canon 
PRINT,Canon Print Service, 
CertificadoEnergy Star®, sistema de 
tinta híbrido, modo silencioso

Tela
Tela Full-Dot de 2 linhas

OS COMPATIBILIDAD
Sistemas operacionais de 

computador:
Windows:18 Windows® 10, Windows 
8.1, Windows 7 SP1

Mac:19 Mac OS® X v10.10.5 – macOS 
v10.14 (Mojave)

Sistema Operativo Móvil:20 iOS®, 
AndroidTM, Windows 10 Mobile, and 
Fire OS (Amazon Fire) devices21

APPS MÓVEIS (IOS®/ ANDROIDTM)

Canon PRINT app7

Easy-PhotoPrint Editor app12

SOFTWARE (WINDOWS18,19)
Driver da Impressora MegaTank G3160
Software Easy-PhotoPrint Editor 
Software PosterArtist Lite 

(apenasWindows)\
Utilitário de digitalização / Utilitário de 

digitalização Lite
Configuração Master
My Printer (apenas Windows)
Ferramenta de rede (Network)
Menu RápidoBOX CONTENTS

CONTEÚDO DA CAIXA
MegaTank G3160 Impressora 

Multifuncional Jato de Tinta Sem Fio
CD de configuração, Guia de início, e 

outros documentos
Cabeça de impressão preta
Cabeça de impressão colorida
Garrafas de tinta:

• GI-11 Garrafa de tinta Pigmento Preta
• GI-11 Garrafa de tinta Ciano
• GI-11 Garrafa de tinta Magenta
• GI-11 Garrafa de tinta Amarela

Cabo de energia

ESPECIFICAÇÕES TECNICAS
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NÚMERO DO MODELO DESCRIÇÃO NÚMERO DO ITEM    CÓDIGO DO UPC   CÓDIGO EAN
       G3160 Preta   Impressora Multifuncional MegaTank Jato            4468C005AA  013803330632 4549292168501

    de Tinta Sem Fio

G3160 Azul Marinho  Impressora Multifuncional MegaTank Jato           4468C025AA  013803330663 4549292168600
    de Tinta Sem Fio

TINTAS COMPATÍVEIS

GI-11 PGBK  Garrafa Tinta Pigmento Preta             4525C001AA  013803330915 4549292169485

GI-11 C  Garrafa Tinta Ciano              4534C001AA  013803330953 4549292169645

GI-11 M  Garrafa Tinta Magenta             4535C001AA  013803330977 4549292169669

GI-11 Y  Garrafa Tinta Amarela             4536C001AA  013803330991 4549292169683

CABEÇAS DE IMPRESSÃO E CARTUCHO DE MANUTENÇÃO ABSORVENTE COMPATÍVEIS
Combo Kit
BH-10 & CH-10     Cabeça de impressão Preta y Colorida           3418C004AA            660685213432            ---

Mega Kit
BH-10 & GI-11 PGBK Cabeça de impressão Preto & Garrafa Tinta Preta     3418C006AA             660685222748            ---

MC-G02 WW  Cartucho de manutenção absorvente           4589C001AA  013803332018            ---

ORIGEM

Pais de Origem Vietnã

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Dimensões individuais da impressora 44,5 (L) x 33,0 (P) x 16,7 (A) cm

Dimensões individuais da caixa 52,05 (L) x 47,60 (P) x 25,55 (A) cm

Peso da impressora individual 6,4 Kg

Peso da caixa individual 9,2 Kg

INFORMAÇÕES SOBRE PALETES

Número de caixas por palete 16

Dimensões (palete e caixas) 105,5 (L) x 99,0 (P) x 114,7 (A) cm

Dimensões sin la Palete 105,10 (L) x 98,40 (P) x 103,25 (A) cm

Peso do palete carregado 162,7 Kg

DATA

Disponibilidade Novembro 2020

INFORMAÇÕES SOBRE PEDIDOS

INFORMAÇÕES SOBRE PALETES
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AS ESPECIFICAÇÕES ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO. TODAS AS IMAGENS VIEWSCREEN E SAÍDA DA IMPRESSORA SÃO 
SIMULADAS.

1  O rendimento de páginas de 7.600 páginas é baseado no modo de impressão econômico. 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. 
Os rendimentos de páginas de até 7.600 páginas em P/B e 7.700 páginas coloridas são valores aproximados, com base nas páginas impressas de 
documentos.

2  As velocidades de impressão de documentos são uma média do ESAT no Office Category Test para o modo padrão, ISO/IEC 24734. A velocidade 
de impressão em PPM (páginas por minuto) baseada na configuração de velocidade máxima, usando padrão de teste Canon em papel comum. A 
velocidade de impressão de foto é baseada na configuração padrão, usando modelo de teste ISO/JIS-SCID N2 em Papel Fotográfico Brilhante Plus 
II da Canon e não leva em conta o tempo de processamento do computador. A velocidade pode variar dependendo da configuração do sistema, 
interface, software, complexidade do documento, modo de impressão, cobertura da página, tipo de papel utilizado, etc.

3  A impressão e a digitalização sem fio exigem uma rede ativa com capacidade sem fio 802.11b/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.

4  As velocidades de cópia são uma média do sFCOT e sESAT, ISO/IEC 29183. A velocidade de cópia pode variar dependendo da complexidade do 
documento, modo de cópia, cobertura da página, tipo de papel utilizado, etc., e não leva em consideração o tempo de aquecimento.

5  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.

6  A resolução óptica é uma medida da resolução máxima de amostragem de hardware, com base no padrão ISO 14473

7  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 sem fio 802.11 b/g/n que a sua 
impressora. Certas funções requerem conexão com internet. Uma impressora conectada via cabo USB ao seu Mac, PC, AirPort Base station ou Time 
Capsule não é compatível.

8  Requer conexão com internet.

9  A função AirPrint requer dispositivo compatível com iPad, iPhone ou iPod Touch executando o iOS 7.0 ou posterior, e uma impressora compatível 
com AirPrint conectada à mesma rede que seu dispositivo iOS. Uma impressora conectada à porta USB do seu Mac, PC, estação base AirPort ou 
Time Capsule não é compatível.

10  Requer dispositivo móvel Android com sistema operacional Android 4.4 ou posterior com o serviço de impressão Mopria pré-instalado, e uma 
impresora Canon compatível conectada na mesma rede sem fio. A experiência Mopria também está disponível em dispositivos móveis Android 4.4 
por meio do download do Serviço de Impressão Mopria no Google Play.

11  Os tipos de papel NÃO suportados para impressão sem bordas são os seguintes: envelopes, papel de alta resolução, papel transfer para camiseta e 
adesivos fotográficos. 

12  O software Easy-PhotoPrint Editor requer conexão com a Internet e é compatível com os seguintes sistemas operacionais; Microsoft Windows 10 (64 
bits / 32 bits), Microsoft Windows 8.1 (64 bits / 32 bits), Microsoft Windows 7 SP1 (64 bits / 32 bits), Mac OS High Sierra v10.13, Mac OS Sierra v10.12, 
Mac OS X El Capitan v10.11 e Mac OS X El Capitan v10.10.5. Os requisitos mínimos do Windows e do Mac OS / Mac OS X são: 2 GB de RAM e um 
monitor com resolução de 1024x768. O aplicativo móvel Easy-PhotoPrint Editor requer uma conexão com a Internet e o aplicativo Easy-PhotoPrint 
Editor v1.1.0, disponível gratuitamente na App Store e no Google Play. Compatível com dispositivos iPad Air2 (segunda geração), iPad Mini 4 e 
iPhone 6s ou posterior com iOS 10 ou posterior, e dispositivos móveis Android com o Android 5.x ou posterior. Algumas exceções podem ser 
aplicadas. Os seguintes formatos de arquivo são suportados: JPEG, PNG, HEIF (dispositivos com iOS 11 e Mac OS v10.13 ou posterior), salvar dados 
DLP, exportar dados do Poster Artist, exportar dados do EasyPhoto+, exportar dados do Easy-PhotoPrint Editor.

13  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.

14  O ciclo de trabalho é definido como o número máximo de páginas impressas para um único mês de pico.

15  O modo de digitalização automática só está disponível ao usar o software “IJ Scan Utility” ou “IJ Scan Utility Lite” em um computador.

16  v5.0, para muitas impressoras Canon através de uma rede Wi-Fi. O plug-in não funciona como um aplicativo independente. Disponível gratuitamente 
no Google Play.

17  Requer que uma conta ativa do assistente inteligente seja vinculada e acompanhada por um aplicativo habilitado; o dispositivo inteligente e a 
impresora 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.

18  A operação só pode ser garantida em um PC com Windows 10, Windows 8.1 ou Windows 7 SP1 pré-instalado.

19  Requer conexão com a Internet durante a instalação do software. Para compatibilidade total, recomenda-se o Mac OS v10.12.1 ou posterior.

20  Algumas funções podem não estar disponíveis nesses sistemas operacionais. Por favor, consulte o manual ou site para detalhes.

21  Requer “Canon Print Plug-in” disponível gratuitamente na Amazon Appstore e um telefone Amazon Fire, dispositivo Amazon Kindle Fire HD6 ou 
HDX7 ou posterior executando o Fire OS 4.0 ou posterior.

CONECTE-SE À SUA IMAGINAÇÃO


