Technologie verklaard – PIXMA MP230, MG2250,
MG3250 & MG4250
Auto Power On
Auto Power On stelt de printer in staat automatisch met printen te starten wanneer
deze is uitgeschakeld en zorgt voor kortere opstarttijden en meer printgemak.
My Image Garden
My Image Garden is een one-stop softwareplatform om via één gebruikersinterface
gemakkelijk te navigeren tussen alle software die op dit moment beschikbaar is voor de
Canon PIXMA printers. Deze intuïtieve software bevat een serie nieuwe, geavanceerde
functies, zoals Automatic Suggestion, Automatic Layout en Face Recognition.

Automatic Suggestion
Automatic Suggestion is een softwarefunctie binnen My Image Garden die op een PC
zoekt naar vergeten foto’s en ze vervolgens als diavoorstelling op het bureaublad
presenteert. Met één klik op een foto gaat de gebruiker naar My Image Garden waar de
foto kan worden bewerkt en geprint.
Automatic Layout
De Automatic Layout software in My Image Garden gebruikt sorteertechnologie om
gezichten op foto’s te herkennen en automatisch aanbevelingen te doen voor de
optimale layout bij printen.
Face Recognition
De Face Recognition software in My Image Garden detecteert gezichten op foto’s van
een gebruiker en om deze gezichten vervolgens te groeperen.
Print Your Days
Print Your Days is een nieuwe Canon Facebook app for de PC en is ontworpen om foto’s
op een Facebook pagina te verbeteren en nog gemakkelijker te printen naar een Canon
PIXMA printer, zonder dat daarvoor extra software nodig is. Print Your Days bevat een
serie stijl- en bewerkingsfuncties, waaronder achtergronden en kaderranden, plus
functies voor bijsnijden en toevoegen van bijschriften en kleurrijke foto-effecten. De
Print Your Days app is uitsluitend beschikbaar in het Engels.

Vernieuwd CREATIVE PARK PREMIUM
CREATIVE PARK PREMIUM is een online dienst die gebruikers in staat stelt foto’s en
illustraties te downloaden van internationaal beroemde fotografen en kunstenaars om
zelf professionele prints, wenskaarten en nog veel meer te maken. De vernieuwde
versie bevat content van NASA en National Geographic plus een nieuw,
gebruiksvriendelijk selectieproces dat gebruikers in staat stelt met één interface foto’s
weer te geven, te downloaden en te printen. Toegang is alleen mogelijk wanneer met
originele Canon inkt wordt geprint.

