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AA  CCaannoonn  ––  mmiinntt  aa  ffoottooggrrááffiiaaii  ééss  kkééppaallkkoottáássii  
tteecchhnnoollóóggiiáákk  vveezzeettőő  ggyyáárrttóójjaa  ––  mmaa  bbeejjeelleenntteettttee
ssttrraattééggiiaaii  ffoonnttoossssáággúú,,  ffuuttuurriisszzttiikkuuss  ssttíílluussúú  
PPIIXXMMAA  ssoorroozzaattáátt,,  aammeellyy  aa  sszzeemmééllyyii  ffoottóónnyyoomm--
ttaattóókk  iirráánnttii  ggyyoorrssaann  nnöövveekkvvőő  iiggéénnyyeekk  kkiieellééggííttéésséétt  
ccéélloozzzzaa..  AA  ttaakkaarréékkooss,,  ddee  mmiinnőőssééggii  nnyyoommttaattááss  
eellvváárráássaaiinnaakk  mmeeggffeelleellvvee  aa  PPIIXXMMAA  ccssaalláádd  
mmiinnddeenn  ttaaggjjaa  22  ppiikkoolliitteerreess  vvaaggyy  aannnnááll  iiss  
kkiisseebbbb  ttéérrffooggaattúú  ttiinnttaaccsseeppppeekkkkeell  ddoollggoozziikk,,  
aammii  aazztt  jjeelleennttii,,  hhooggyy  hhoozzzzáávveettőőlleegg  aa  kkééttmmiilllliioo--
mmoodd  rréésszzee  eeggyy  ááttllaaggooss  eessőőccsseepppp  mméérreettéénneekk..

A Canon Cannes-ban, Pierre Cardin nyári reziden-
ciájában, egy exkluzív partival ünnepelte meg a
bejelentést, ahol Helena Christensen – miután EOS
300D fényképezőgépével készített néhány fotót –,
bemutatta, hogy milyen egyszerű az új PIXMA so-
rozattal a fotók nyomtatása, amelyeket nem sokkal
később dedikáltan nyújtott át a vendégeknek.

A digitális fényképezőgépek gyors ütemű terjedé-
sének egyenes következménye az otthoni fotónyom-
tatás iránti igények növekedése. Az olyan piaci té-
nyezők, mint az egyre javuló nyomtatási minőség,
az alacsonyabb árak, a nagyobb kompatibilitás és
a könnyebb kezelhetőség szintén erősítik azt a ten-
denciát, hogy a felhasználók közvetlenül a fényké-
pezőgépükből akarják kinyomtatni a fotóikat.

A futurisztikus stílusnak és a „plug and print” fo-
tólabor-minőségű nyomtatás képességének birto-
kában a Canon nagy elvárásokkal bocsátja útjára
a nyolc új PIXMA készüléket. Közülük öt támogatja
a PictBridge szabványt, amelynek eredményekép-
pen a mai fényképezőgépek nagy része közvetlenül
– személyi számítógép közbeiktatása nélkül – csat-
lakoztatható hozzájuk.

Speciális Canon-média használatakor pedig a vég-
eredmény minősége jobb lehet, mint a fotólabo-
rokból származó képeké.

A PIXMA sorozat tagjainak nyomtatófejei 2 piko-
literes tintacseppeket produkálnak, ami hozzáve-
tőleg a kétmilliomod része egy átlagos esőcsepp
méretének. A titok nyitja a Canon FINE(1) technoló-
giája, ami a szilíciumchipek gyártásánál alkalmazott
módszert használja, így a nyomtatófejek páratlan
tűréshatárokkal és precizitással készülhetnek.

„Arra számítunk, hogy az új PIXMA sorozat újabb
lökést ad a személyi fotónyomtatók gyorsan növekvő
keresletének” – mondta Mogens Jensen, a Canon Con-
sumer Imaging Europe vezetője. „A PIXMA a forma
és a funkcionalitás találkozása; a dizájnos stílus, a se-
besség és a fotólabor minőségű nyomtatás kombiná-
ciója. A Canon reményei szerint, a PIXMA ugyanazt
fogja jelenteni a nyomtatásban, mint az IXUS a digi-
tális fényképezésben: a felhasználók a kiváló teljesít-
mény és az előremutató formatervezés találkozását
választják.”

A Canon az otthoni fotónyomtatás 
piacát is megcélozza


