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Canon tinta
Kompatibilis 

tinta

A Canon gyártmánya ✓

Megfelel a magas szintű fejlesztési 
szabványoknak ✓

A Canon által tesztelve és jóváhagyva ✓

A Canon nyomtatói garancia védi ✓

Kitűnő színskála ✓

Elegáns fekete ✓

Kiemelkedő élesség és ragyogás ✓

Első rangú színátmenet a sötétebb 
részeken ✓

Bronzosodás elleni védelem ✓

Egységes ragyogás ✓

Fokozott karcolásállóság ✓

Színtartósság ✓

Piros tinta fokozott élénksége ✓

Szemcsésség csökkentése ✓

Időjárásállóság ✓
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ELKÉPESZTŐ EREDMÉNY, 
KIEMLEKEDŐ NYOMATOK
Ha Canon széles formátumú 
nyomtatót vásárol, a lehető legjobb 
minőségű nyomtatásra számít.  
Eredti Canon tinták használatával 
mindez könnyedén elérhető.

Az eredeti Canon Tinták tökéletes összhangot 
biztosítanak a széles formátumú nyomtatóinkkal, 
hogy minden egyes nyomtatás szemet 
gyönyörködtető eredményt hozzon:  
Élénk színreprodukció, kivételes képélesség  
és éles kontúrok, mindez applikációtól függetlenül. 
Minden tintát alapos vizsgálatnak vetünk alá,  
hogy a kiemelkedő jellemzőkhöz megbízhatóság  
és kitűnő érték párosuljon.

Miért kötne komprosszimumot  
a minőségen?

Ha egyszerű nyomtatási megoldást keres,  
ami a befektetését leghatékonyabban téríti 
meg, miért kötne kompromisszumokat?  
A nem eredeti – azaz kompatibilis vagy 
utángyártott – tintákat a Canon soha nem 
tesztelte, így a nyomtatás eredménye is 
kétséges lehet, valamint a nyomtató 
meghibásodásához, hibás színegyezéshez, 
szivárgó tartályokhoz vagy középszerű 
végeredményhez vezethetnek.

Fedezze fel a lehetőségeket

Legyen szó bannerökről, táblákról, poszterekről, 
fényképekről, művészeti nyomatokról vagy 
technikai rajzokról, számtalan lehetőség vár 
Önre. Használja ki ezeket, és Canon széles 
formátumú nyomtatóit használja eredeti Canon 
tintákkal.

A megfelelő eredeti Canon tinta

Válasszon eredeti Canon tintát,  
hogy a nyomtatás miatt ne kelljen 
aggódnia. Vásároljon megbízható 
beszállítóktól, és keresse az egyedi, 
színváltós hologramot. A minden 
termékünk csomagolásán 
megtalálható hologram szemből 
nézve irizáló aranyszínű, oldalról 
viszont sötétzöld színben játszik.

Vigyázzon a másolatokkal

Vizsgálja meg alaposan a hologramot. Megváltozik 
a színe a leírtak szerint? Ha más szögből nézi, 
változik az árnyalata? Ha nem, akkor nem eredeti 
termék akadt a kezébe. A homályos, vagy nem  
a Canontól elvárt minőségű csomagolás is 
hamisítványt jelez.
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