
iPF MFP 
M40

Soluções de 
grande formato 
para ambientes de 
documentos técnicos

Documentos Técnicos

Projetadas para documentos técnicos 
e de uso geral, as imagePROGRAF 
MFP de 36” e 44” oferecem as 
funções avançadas de digitalizar-
para-copiar/arquivar, enviar para 
e-mail e salvar em nuvem todo o 
tipo de documento como mapas, 

desenhos, plantas, posters, provas 
de layout e muito mais.
Com os scanner de grande 
formato imagePROGRAF MFP 
M40 fi ca mais fácil atingir o 
potencial máximo de trabalho 
da sua empresa.
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Detecção automática do tamanho da 

mídia com sensores ópticos confi áveis

Processamento de

Imagens Digitais

Limiarização 2D Inteligente Adaptá-

vel (IAT) (modo 1 bit)

Software para Fixar Limite de Preto & 

Branco (modo 1 bit)

Aplicação de Normalização Dinâmica 

(DNA) com dados de superamostra-

gem de 16 bits

Colorimetria sRGB normalizado/linearizado ou 

semelhante

Tecnologia de Sensor 

Digital de Imagens

Tecnologia CIS (Sensor de Imagem 

por Contato)

CIS de espaçamento curto com 5x de 

“foco profundo” (25.000 pixels)

Captura de imagens com cores de 

48 bits (50.400 pixels)

Captura de imagens com escala de 

cinza de 16 bits

Monocromático e preto e branco 

pancromático

Sistema de iluminação LED Dual 2D 

de vida útil extra-longa para uma 

iluminação perfeita do objeto e capa-

cidade de digitalização imediata

Software Incluído SmartWorks MFP com funções de 

digitalizar-para-arquivo, cópia e 

e-mail com visualização da imagem 

em tempo real. Suporte para TIFF, 

JPEG, TIFF G4 e PDF

Sistema Operacional Windows 7 Professional (64-bit)

Manutenção do 

Usuário

Scanner plug-n-play instalável, 

limpeza simples

Kit de Interface do 

Scanner

USB 3.0 Superspeed (Conector para 

PC compatível com USB2.0 e USB3.0)

Requisitos de Energia 100-250 VAC detecção automática 

+/- 10%, 50 - 60Hz

Consumo de Energia 53Wh (Digitalizando)

5Wh (em espera)

Conformidade 

 Ambiental

Conformidade com ENERGY STAR®, 

RoHS, CB, CE, FCC, UL e VCCL

Dimensões do MFP 

(AxLxP) (com Pedestal 

e Scanner)

1.676 x 1.778 x 800mm

Peso (com Pedestal e 

Scanner)

55Kg

O que vem na Caixa? Impressora imagePROGRAF3

Scanner M40 com cabo de energia e 

cabo USB 2.0 e USB 3.0

Cabo USB de 2m (server to printer)

Pedestal M40 MFP

Software SmartWorks MFP

Tela Touch Screen

Papel para calibração

Impressoras iPF770

Compatíveis iPF785

iPF780

iPF850

iPF840

Observações
1A taxa de varredura é proporcional em toda a gama de resolução 

suportada pelo scanner. O tempo de varredura real vai depender 

do desempenho do sistema host. O tempo citado acima pode 

ser limitado pela largura de banda efetiva do USB 2 e não é 

garantida para todos os tipos de mídia.
2A precisão citada pode variar dependendo do ambiente opera-

cional e da espessura da mídia.
3Por favor, acesse www.canon.com.br para especifi cações dos 

modelos compatíveis de impressora imagePROGRAF Multifuncionais.

Especifi cações do Scanner

Velocidade de 

Digitalização1

48 bit Full Color, em 200dpi; (7,62cm 

por segundo)

8 bit Escala de Cinza e Monocromáti-

co, em 200 dpi; (33cm por segundo)

Modos de 

Digitalização

RGB com 16,7 milhões de cores 

(24 bits)

Paleta com 256 e 16 cores indexadas 

adaptável a RGB (8 bits)

256 níveis de escala de cinza (8 bits)

Preto e branco (1 bit)

Espaço de Cor RGB normalizada

Processamento de 

Imagem Colorida

Gama, brilho, ajuste de ponto preto 

e branco

Resolução 9.600dpi (máximo interpolado)

1.200dpi (óptico)

Precisão de 

Escaneamento2

+/- 0.1%; +/- 1 pixel

Largura Máxima da 

Imagem

40 polegadas (1.016mm)

Largura Máxima da 

Mídia

42 polegadas (1.066mm)

Comprimento Máximo 

da Digitalização

96 polegadas (2,438m)

Espessura Máxima 

da Mídia

2 mm

Sistema de 

Alimentação da Mídia

Rolo de fundo único de precisão e de 

grande diâmetro

Mecanismo de gestão de focagem do 

suporte CIS adaptável e orientação 

do suporte

Alimentação e saída frontal com face 

para cima e com justifi cação lateral 

ou central

iPF MFP M40
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Software de Impressão Direta & 
Compartilhamento
Impressão Direta & Compartilhamento da 
Canon* é um portal de serviços baseado em 
nuvem que permite aos usuários expandir 
seu fl uxo de trabalho. Através de uma conta 
Google**, os usuários têm a capacidade de 
digitalizar e enviar documentos para o seu 
próprio espaço de armazenamento em nuvem 
e ter esses documentos impressos a partir de 
praticamente qualquer lugar! Principais funções:
- 5GB livres para armazenamento
- Impressão em lotes de arquivos múltiplos

Alta Precisão de Digitalização
As imagePROGRAF MFP usam tecnologia CIS 
para capturar detalhes de imagens de documentos 
técnicos, mapas, esboços, anotações, manuais, 
desenhos e esquemas complexos.
Com resolução óptica real de 1.200 x 1.200dpi, 
atingem um desempenho excepcional em imagens 
monocromáticas, preto e branco e com alta 
defi nição de reprodução de cores.

Alta Qualidade de Saída
Imprima esquemas complexos que contenham 
textos com fontes muito pequenas e claras sobre 
fundo colorido mesmo em papel técnico sem 
revestimento. A cabeça de impressão de alta 
densidade das impressora imagePROGRAF ejeta 
gotas de apenas 4 pl para reproduzir imagens 
consistentes com resolução de saída de 2.400 x 
1.200 dpi com precisão de linha de +/- 0.10% 
e espessura apenas 0.02 mm.

Sistema rápido e efetivo em grande formato

Especifi cações

- Integração com os softwares SmartWorks e 
AutoCAD
- Arraste e Solte arquivos TIFF, PDF e JPEG 
diretamente para o ícone de compartilhamento

*Impressão Direta & Compartilhamento também está disponível 

para download gratuito em http://usa.canon.com/downloads.
**Você deve abrir uma conta Google Cloud para tirar proveito 

da funcionalidade nuvem. A capacidade de armazenamento 

e qualquer respectiva tarifação é baseada em oferta atual do 

Google e é a critério do Google. A sua conta do Google Cloud 

está sujeita aos termos e condições do Google, que está sujeito a 

alterações a critério do Google. Nem a Canon, Inc., nem Canon 

EUA, Inc. representa ou garante qualquer produto de terceiros, 

serviço ou recurso citado.

iPF Impressão Direta

1. Selecione um arquivo
2. Clique com o botão direito para enviar

Gerenciamento 
dos trabalhos de 
impressão

Visualização 
em tempo real

Confi gurações de Impressão

iPF830




