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Wi-Fi IMPRESSORA SCANNER COPIADORA

Impressora Multifuncional Jato de 
Tinta Sem Fio

Otimize a produtividade de 
impressão. Quebrando as barreiras.
• Maximize a produtividade e reduza custos com a capacidade

excepcional de impressão de até 6.000 páginas em preto ou
7.000 páginas coloridas.

• Design inteligente com tanques de tinta integrados, que
permite ao usuário verifi car facilmente o nível da tinta para
reposição quando necessária.

• Imprima com facilidade a partir de seus dispositivos móveis
e serviços populares em nuvem
com nosso aplicativo gratuito 
Canon PRINT1

• Novo LCD de 1,2" para facilitar 
o manuseio.

• Impressão sem bordas2 em 
tamanhos 21,5 x 28 cm / A4 

CONECTIVIDADE

IMPRESSÃO
SEM FIO

VELOCIDADES PADRÃO ISO

ESAT3

Aprox. Aprox.

8,8 IPM 5,0 IPM 24 Seg

FCOT4
ColoridoColoridoPreto

Sem fi o8
10PIXMA 

Cloud Link9
Impressão a partir de 
dispositivos móveis

1

Canon PRINT

RECURSOS ADICIONAIS

Sistema de 
tinta híbrido

Tecnologia
FINE

Tecnologia

5

Máximo de 
Aprox.
60

Foto 10x15 cm6 600x1200 dpi7

Digitalização

SEG

Tecnologia

5

Máximo de 
Aprox.
60

Foto 10x15 cm

SEG

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

Imprima até:

7.000
Páginas Coloridas

6.000
Páginas em Preto

2.000
Fotos Coloridas

SISTEMA DE TINTA 
INTEGRADO LCD DE 1,2"

Impressão 
sem bordas2

Modo
silencioso

My Image 
Garden11

Full HD
Movie Print13

Ligar 
automatica-

mente
Tanques de 

tinta integrados
Texto em 

preto nítido Foto 
Quadrada

Message 
in Print14

Access 
Point Mode

Fun Filter 
Eff ects

Easy-Photo-
Print+12
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IMPRESSÃO
Recursos de impressão

Auto Photo Fix II, Impressão sem bordas2, Impressão de documentos, Impressão 
de fotos, Easy PhotoPrint+12, Full HD Movie Print13, Google Cloud Print10, My Image 
Garden8, Aplicativo Canon PRINT1, PIXMA Cloud Link9, Modo silencioso, Filtros com 
efeitos divertidos, Impressão sem fi o7, Aplicativo Message in Print18, Cópia usando 
smartphone, Poster Artist Lite (compatível). 

Velocidade de impressão3,6

Foto sem borda 10x15 cm: Aproximadamente 60 segundos
ESAT (Preto): Aprox. 8,8 ipm
ESAT (Colorido): Aprox. 5,0 ipm

Número de bicos ejetores
Colorido: 1.152 / Preto pigmento: 320 / Total: 1.472

Tamanho do picolitro (colorido)
2, 5 e 25

Resolução de impressão5

Colorido: Até 4800 x 1200 dpi    Preto: Até 600 x 600 dpi

Tamanhos de papel
A4, A5, B5, carta, ofício, envelopes nº 10, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, tamanho personalizado 
(Largura 101,6 mm - 215,9 mm | Comprimento 152,4 mm - 676 mm)

Compatibilidade de papel
Comum: Papel comum, papel de alta resolução; Brilhante: Papel fotográfi co Plus 
Glossy II, Papel fotográfi co Glossy; Fosco: Papel para foto fosco; Envelope: Envelope 
americano nº 10

Capacidade da bandeja de papéis (papel comum)
100 folhas de papel comum – OU – 20 folhas de papel fotográfi co 10x15 cm

CÓPIA
Recursos de cópia

Cópia padrão

Velocidade de cópia4

sESAT: 2,5 ipm (Colorido) sFCOT: 24 Seg. (Colorido)

DIGITALIZAÇÃO
Recursos de digitalização

Modo de digitalização automática15, digitalização para rede, digitalização sem fi o

Tipo de scanner
Mesa

Método de digitalização
Sensor de imagem por contato (CIS)

Resolução de digitalização7

600 x 1200 dpi (ótico), 19200 x 19200 dpi (interpolado)

Profundidade máxima de bits de digitalização colorida
48 bits de entrada/24 bits de saída

Tamanho máximo de documento
A4 (21,5 x 29,7 cm)/ Carta

GERAL
Interface padrão

USB de alta velocidade
LAN sem fi o (IEEE 802.11b/g/n)8

Recursos gerais
Sistema híbrido de tinta, sistema 
integrado de tinta, alto rendimento 
de 6.000 páginas18 em preto, 7.000 
páginas18 coloridas ou 2.000 fotos 
coloridas, texto nítido, LED de Wi-Fi, 
classifi cação EPEAT Silver, Ligar/
Desligar automaticamente, Modo 
silencioso, aplicativo Canon PRINT1, 
PIXMA Cloud Link9

COMPATIBILIDADE SISTEMA 
OPERACIONAL16

Sistemas operacionais de computador: 
Windows:16 Windows 10 , Windows 
8.1, Windows 7 SP1

Sistemas operacionais móveis
iOS®, Android e Windows 10 Mobile17

SOFTWARE (WINDOWS16)
� Software de confi guração e CD-ROM

com o Guia do Usuário
� Driver da impressora G3110
� My Image Garden11

“Full HD Movie Print” (impressão de 
cenas de vídeos em Full HD)13, Filtros 
com efeitos divertidos, correção 
e aprimoramento de imagem, e 
digitalização através do software My 
Image Garden

� Menu rápido

CONTEÚDO DA CAIXA
� PIXMA G3110 Impressora Multifuncional

Jato de Tinta Sem Fio
� Kit de documentos:

• Guia de início
• Informações importantes sobre

segurança
• Software de confi guração e 

CD-ROM com o Guia do Usuário
• Certifi cado de Garantia

� Duas cabeças de impressão:
Preta (1) e Colorida (1)

� Garrafas de tinta:
• GI-190 garrafa de tinta preta
• GI-190 garrafa de tinta ciano
• GI-190 garrafa de tinta magenta
• GI-190 garrafa de tinta amarela

� Cabo USB
� Cabo de energia

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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NÚMERO DO MODELO DESCRIÇÃO CÓDIGO DO ITEM  CÓDIGO UPC CÓDIGO EAN

PIXMA G3110 preta Impressora Multifuncional Jato 2315C005AA 013803292510 4549292095449 de Tinta Sem Fio

TINTAS COMPATÍVEIS

GI-190 BK  Garrafa de tinta preta 0667C001AA 013803268201 4549292054729  0667C001AB 

GI-190 C   Garrafa de tinta ciano 0668C001AA 013803258998 4549292041828  0668C001AB

GI-190 M  Garrafa de tinta magenta 0669C001AA 013803259018 4549292041842  0669C001AB

GI-190 Y Garrafa de tinta amarela 0670C001AA 013803259032 4549292041866  0670C001AB

ORIGEM

País de origem  Vietnã

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Dimensões individuais da impressora 44,5 cm (L) x 33,0 cm (P) x 16,3 cm (A)

Dimensões individuais da caixa   51,3 cm (L) x 48,4 cm (P) x 25,0 cm (A)

Peso da impressora individual  6,3 kg

Peso da caixa individual  9,2 kg

INFORMAÇÕES SOBRE PALETES

Número de caixas por palete 16

Dimensões (palete e caixas)  102,0 cm (L) x 122,0 m (P) x 112,7 cm (A)

Dimensões sem palete  96 cm (P) x 102,6 cm (L) x 100 cm (A)

Peso do palete carregado 172,1 kg

DATA

Disponibilidade 2018

INFORMAÇÕES SOBRE PEDIDOS

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. 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 5.1 ou posterior; e dispositivos 
móveis Android com sistema operacional 2.3 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 PC, AirPort Base station ou Time Capsule 
não é compatível.

 2. Envelopes e papéis de alta resolução NÃO são compatíveis com impressão sem bordas.

 3. As velocidades de impressão de documentos são uma média do ESAT no Office Category Test para o modo padrão, ISO/IEC 24734.

 4. 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. Velocidade de impressão de foto baseada na configuração padrão, usando modelo de teste para foto em Papel Fotográfico Canon. A velocidade 
é medida assim que a primeira folha é puxada e pode variar dependendo da configuração do sistema, interface, software, complexidade do 
documento, modo de impressão, cobertura da página e tipo de papel utilizado.

 7. Resolução ótica é uma medida da resolução máxima da amostragem do hardware baseado no padrão ISO 14473.

 8. Impressão sem fio requer uma rede ativa 802.11 b/g/n. O desempenho da rede sem fio pode variar dependendo do ambiente e da distância entre a 
impressora e os usuários da rede sem fio.

 9. Requer conexão com internet.

 10. Requer conexão à internet e uma conta no Google. Sujeito aos termos de serviço do Google. Algumas exceções podem ser aplicadas.

 11. É necessário .NET Framework 4 para instalação usando o sistema operacional Windows®. Formatos de imagens compatíveis são: PDF (criados 
usando apenas o Canon PDF Creator), JPEG (Exif), TIFF e PNG. Formatos de vídeo compatíveis são: MOV (provenientes de determinadas câmeras 
Canon) e MP4 (provenientes de determinadas filmadoras Canon).

 12. Trabalhos editados utilizando este aplicativo não podem ser exibidos, editados ou impressos sem este aplicativo. Compatível com dispositivo 
Android de 7” ou maior, utilizando o Chrome (última versão compatível com a versão atual do sistema operacional Android), dispositivos iOS de 
7”ou maior, utilizando o Safari 5.1 ou posterior, PC com Windows (excluindo RT) utilizando o Internet Explorer 10 ou posterior da versão Microsoft 
Modern UI, Microsoft Internet Explorer 9 ou posterior, Mozilla Firefox 31 ou posterior ou Google Chrome versão 36 ou posterior. 

 13. A impressão de cenas de vídeos Full HD (Full HD Movie Print) está disponível a partir de arquivos de vídeo “MOV” e “MP4” criados por produtos 
Canon selecionados, como câmeras EOS e PowerShot e filmadoras VIXIA. Requer PC com processador Intel® e Canon ZoomBrowser EX 6.5 ou 
posterior ou Canon ImageBrowser 6.5 ou posterior para arquivos “MOV”, ou Canon ImageBrowser EX 1.0 ou posterior para arquivos “MOV” ou 
“MP4”. A qualidade da impressão é determinada pela resolução do vídeo. Esta função não aprimora a resolução do vídeo.

 14. Requer conexão com Internet e o aplicativo Message in Print, disponível gratuitamente na App Store. Compatível com dispositivos iPhone 6 ou 
posteriores que executem o iOS 9.0 ou posterior.

 15. Para usuários em rede, o modo de digitalização automática está disponível apenas ao realizar digitalização em um computador que utilize o 
software My Image Garden e ao selecionar o recurso de um clique e, em seguida, “Salvar para o PC”.

 16. A operação pode ser garantida somente em um PC com Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Vista ou XP pré-instalados.

 17. Algumas funções podem não estar disponíveis com esses sistemas operacionais. Por favor, vide manual para informações detalhadas.

 18. 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. 
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