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Met de Canon SELPHY CP1300 
maak je supersnelle prints van 
fotolab-kwaliteit 

De vele printopties maken het de 
ideale printer voor gebruikers die 
creatief willen printen. In dit boekje 
vind je de 10 meest gestelde vragen 
over de Canon SELPHY.*

*de antwoorden zijn gebaseerd op de specificaties 
van de SELPHY CP1300 en niet noodzakelijk op 
alle andere SELPHY modellen van toepassing.

0. SELPHY CP1300



1. VERBINDING
HOE KAN IK VERBINDING 
MAKEN MET DE SELPHY ALS 
ER GEEN WI-FI NETWERK 
BESCHIKBAAR IS?

Dankzij de Canon PRINT-app kun je 
ook printen met de SELPHY als er 
geen wi-fi aanwezig is. Je verbindt 
gewoon je telefoon met de SELPHY 
via de optie direct wi-fi en je bent 
klaar om van start te gaan. Printen 
vanaf de PC of camera kan middels 
de meegeleverde USB kabel of je 
kunt rechtstreeks printen vanaf een 
geheugenkaart.



2. COMPATIBILITEIT
KAN JE DIRECT PRINTEN 
VANAF ELKE SMARTPHONE?

Voor het printen vanaf je mobiele telefoon 
maak je gebruik van de Canon PRINT-app. 
Deze is beschikbaar voor Android en 
iPhone via de Play Store of App Store. 
In de app stores vind je meer informatie 
over het benodigde OS.



3. TECHNIEK
MET WELKE PRINT TECHNOLOGY 
WERKT DE SELPHY?

De SELPHY werkt met speciaal voor de 
SELPHY ontwikkeld papier op basis van 
Dye Sublimation technologie. Hierdoor 
krijg je prints van fotolabkwaliteit die, 
opgeslagen in een album, tot wel 100 
jaar mooi blijven. Een speciale bescher-
mende coating zorgt ervoor dat elke 
print volledig droog is en bestand tegen 
water, vingerafdrukken en krassen.



4. PAPIER  

De vele print opties maken de SELPHY 
CP1300 de ideale printer voor gebruikers 
die creatief willen printen. Met formaten 
van briefkaart en creditcard tot mini-
stickers stelt de SELPHY CP1300 
gebruikers in staat een persoonlijk 
accent toe te voegen. De fotostroken 
geven bijvoorbeeld een leuk fotocabine-
effect. Ook kun je foto’s printen in het 
vierkante formaat van Instagram. 

Dit zijn de verschillende formaten:
• formaat 148 x 100 mm 
 type KP-36IP, KP-108IN, RP-108, RP-1080V 

• formaat: 86 x 54 mm 
 type: KC-36IP en KC18IF*
• formaat: 50 x 50 mm 
 type: KC-18IS*

* deze types vereisen de optionele 
 papiercassette PCC-CP400

WELKE TYPES PAPIER 
ZIJN BESCHIKBAAR?



5. ER VERDWIJNT   
 EEN STUK VAN   
 DE FOTO 

OP MIJN TELEFOON IS DE FOTO 
BEELDVULLEND. BIJ HET PRINTEN 
VERDWIJNT CA. 2 CM AAN DE 
BOVEN- EN ONDERKANT VAN DE 
FOTO. HOE KAN IK DIT OPLOSSEN?

Selecteer je in de PRINT-app de optie 
printen met rand dan verdwijnt dit 
probleem.



6. PRINTER-
 INSTELLINGEN  

Met de beschikbare instellingen in 
de SELPHY zijn de volgende 
foto-opties en -indelingen mogelijk:

Print-opties
•  met randen en randloos
•  met of zonder achtergrond 
 in wit of zwart
 
Pagina-indelingen
• 1 / 2 / 4 / 8 beelden per pagina
• 2 beelden per pagina met vaste grootte 
• 2 x 6 fotostrips
• index
• willekeurig (8 / 20 beelden per pagina) 

Beschikbare oriëntatie
• landschap
• portret 

WELKE FOTO-INDELINGEN 
KAN IK ALLEMAAL CREËREN 
MET MIJN SELPHY CP1300?



WELKE OPTIES BIEDT 
DE SELPHY CP1300?

Beeldbewerkingsopties*:
• intelligente scène- en gezichts-
 detectie met Image Optimize
• iContrast
• helderheid (7 niveaus, van -3 tot +3)
• kleuraanpassing 
 (7 niveaus (C-R) x 7 niveaus (Y-B)) 
• gave huid 
• mijn kleuren (levendig / neutraal / 

positieve film / sepia / Z/W / uit) 
• rode-ogen-correctie 
• bijsnijden

* deze stel je zelf in op de SELPHY

7. KLEUREN     



8. PRINT-APPP 
WAT KAN IK ALLEMAAL 
MET DE PRINT-APP VAN 
CANON? 

Met de Canon PRINT-app print je 
snel en eenvoudig foto’s vanaf je 
smartphone of tablet met je SELPHY.



9. GEHEUGEN-   
 KAARTJES  

Geheugenkaartjes
• SD
• SDHC
• SDXC
• USB-flashgeheugen

Ondersteund via adapter
• miniSD
• miniSDHC
• microSD
• microSDHC
• microSDXC

WELKE GEHEUGEN-
KAARTJES KAN DEZE 
PRINTER LEZEN? 



10. VERSCHIL

De grootste verschillen zijn terug te vinden 
in een sterk verbeterde menustructuur. Bij 
de SELPHY CP1300 is het, meer dan bij 
de SELPHY CP1200, gemakkelijk om de 
bewerkingen op je foto’s uit te voeren en 
verschillende foto’s op 1 vel te zetten. Daar-
naast beschikt de SELPHY CP1300 over 
een groter scherm wat het gebruiksgemak 
bevordert.

WAT IS HET VERSCHIL 
TUSSEN DE SELPHY CP1200
EN DE SELPHY CP1300? 



LEEF JE VERHAAL
PRINT JE VERHAALK 


