Océ PlotWave 345/Océ PlotWave 365

•

Veľkoformátové tlačiarne určené
výhradne pre aplikácie CAD
s jasným zameraním na výrobu,
architektúru, inžinierstvo
a stavebníctvo
Čiernobiele tlačiarne a multifunkčné
zariadenia Océ PlotWave 345
a Océ PlotWave 365 dokážu
jednoducho, nákladovo efektívne
a bezpečne produkovať nádherné
technické dokumenty, ktoré sú
odolné voči vplyvom počasia
a používateľom tak umožňujú
sústrediť sa na pracovnú činnosť.

•

Profesionálny výstup, vrátane kopírovania
a skenovania, vďaka Océ image Logic

•

Výnimočne vysoká kvalita s pikotechnológiou 600 dpi x 1200 dpi na
dosiahnutie ostrých detailov a hladkých
plôch s výplňou šedej

•

Jednoduché používanie pomocou
prvotriedneho multidotykového
používateľského rozhrania Océ
ClearConnect, teraz aj s uniFLOW*

•

Produktívne farebné skenovanie pomocou
nových šablón

•

Vynikajúca efektivita veľkoformátovej
tlače a konzistentná tlač rýchlosťou až
6 hárkov za minútu vo formáte A1/D

•

Zvýšená bezpečnosť vďaka funkciám,
ktoré sú kompatibilné s FIPS a šifrovaniu
disku

•

Zvýšená produktivita vďaka okamžitému
nábehu a tlači a efektívnejšiemu
kontroleru

•

Funkcie na ochranu životného prostredia,
napr. energetická účinnosť a nízke emisie
ozónu

•

Zvýšená flexibilita vďaka tlači z cloudových
služieb, USB kľúčov a mobilných zariadení

Océ PlotWave 345/Océ PlotWave 365
Zvýšte si produktivitu práce

• Využite vyššiu kvalitu tlače Pico Printing s rozlíšením až
600 x 1200 dpi

• Skenujte a kopírujte počas tlače a zefektívnite si pracovnú
činnosť

• Tlačte rýchlosťou až 6 hárkov za minútu vo formáte A1/D
• Zvýšte si produktivitu práce pomocou voliteľnej druhej rolky
• Šetrite čas pomocou skladačky, ktorá automaticky skladá
dokumenty vo vysokej kvalite

Jednoduchá cesta k úžasným výsledkom

• Technológia Océ Image Logic® automaticky vyrovnáva

zvrásnené stránky a svetlé farby na dosiahnutie výnimočných
výsledkov.

• Jednoduché ovládanie tlačiarne pomocou dotykovej

obrazovky Océ ClearConnect s uhlopriečkou 10 palcov, ktorá
sa ovláda ako tablet

• Vďaka technológii na vzduchovú separáciu papiera budú vaše
dokumenty pekne naskladané a nastohované vo vrchnom
výstupnom zásobníku

• Šetrite čas a energiu vďaka automatickému vkladaniu nových
roliek

Zvýšená bezpečnosť a vynikajúca trvanlivosť výtlačkov

• Chráňte dôverné informácie pomocou najnovších

bezpečnostných a ochranných funkcií s normou Windows 8
Embedded

• Otvorené používateľské rozhranie ovládača POWERsync

umožňuje do tlačiarne integrovať softvér, napr. uniFLOW*

• Zabezpečte svoje údaje pomocou prihlásenia LDAP,
smart karty alebo šifrovania pevného disku

• Ochráňte dôverné dokumenty pomocou bezpečného
prístupu k tlačiarni cez uniFLOW*

Navrhnuté pre nákladovo efektívnu tlač

• Využívajte možnosť okamžitého nábehu a používania

zariadenia a len polovičnú spotrebu elektrickej energie
v porovnaní s inými systémami vďaka technológii
Océ Radiant Fusing

• Skontrolujte, či sú dokumenty správne naskenované pomocou
živého náhľadu a vyhnite sa potenciálnym chybám

• Užívajte si výnimočnú životnosť zariadenia vďaka jeho
robustnej a spoľahlivej konštrukcii

Ako vždy, s ohľadom na životné prostredie

• V porovnaní s bežnými systémami tento systém vyniká

najnižšími emisiami ozónu a hluku a nízkymi emisiami tepla.

• Systém je tichý a je ho možné pohodlne umiestniť do
kancelárie

• Uzatvorený tonerový systém chráni používateľa pred
vysypaním a vdýchnutím toneru.

• Prívetivý dizajn, ticho počas režimu spánku, ergonómia na

úsporu pracovného priestoru, dizajn s jednotným pôdorysom

• Plný súlad s najnovšími normami Energy Star 2.

•
Technické údaje

Océ PlotWave 345/Océ PlotWave 365

KONTROLER

TECHNOLÓGIA
Popis produktu

Systém na čiernobielu veľkoformátovú
tlač/kopírovanie/skenovanie s možnosťou
farebného skenovania

Technológia tlače

Elektrofotografia (LED), organický fotoválec
(OPC), čistý uzatvorený systém tonera,
technológia Océ Radiant Fusing

Popis

Vysokovýkonný kontroler Océ POWERsync so
systémom Windows 8 Embedded, 64 bit

Procesor

Dual-Core G1620 @ 2,70 GHz

Pamäť

4 GB DDR3 (štandardné)

Video

Intel HD Graphics, 1 GHz

Typ tonera

Čierny toner Océ: 0,4 kg na náplň

Pevný disk

500 GB, 7200 ot./min. (štandardné)

Rýchlosť tlače

Čiernobiele:
Océ PlotWave 345: 4 výtlačky vo formáte A1
za minútu, 2 výtlačky vo formáte A0 za minútu
Océ PlotWave 365: 6 výtlačkov vo formáte A1
za minútu, 3 výtlačky vo formáte A0 za minútu

Komunikačné
rozhranie

Ethernet 100 Mbits/s, 1 Gbit/s
TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, HTTPS
Discovery: APIPA, WS-Discovery, SNMP

Jazyk popisu stránok

TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4,
Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS, NIFF,
PS/PDF (voliteľné)

Bezpečnosť

Elektronické skartovanie, IPSec, filtrovanie
podľa IP adries/zoznamov s právom
prístupu, HTTPS, záznam auditov, aktivácia/
deaktivácia sieťových protokolov, integrácia
LDAP, integrácia Active Directory (voliteľné),
autentifikácia používateľov na lokálnom panele
ClearConnect (prihlasovacie údaje LDAP/
Active Directory, smart karta) na skenovanie/
kopírovanie/tlač. Nastavenie certifikátov
HTTPS. Voliteľný demontovateľný pevný disk,
voliteľná technológia Trusted Platform Module
(TPM) s certifikáciou FIPS 140-2 a šifrovanie
pevného disku na báze Bitlocker, vymazanie
pevného disku (len pri použití šifrovania
pevného disku), konfigurovateľný certifikát
CA, deaktivácia sieťových portov a protokolov,
denník s bezpečnostnými udalosťami, voliteľné
samostatné prihlásenie (na zariadení).

Podpora cloudových
služieb

Neobmedzená autentifikácia používateľov
a/alebo administrátorov cez cloud pomocou
WebDAV alebo poskytovateľa tretej strany.
Autentifikáciu používateľov cez cloud môže
nastaviť buď administrátor alebo používateľ
počas používania príslušnej cloudovej služby

Transformácia

Zmena rozmerov; zmena rozmerov (rozmer
podľa veľkosti stránky, redukcia na elimináciu
orezu alebo na vlastný pomer strán, zmena
rozmerov na štandardné formáty), rotácia,
posun (automatický alebo definovaný
používateľom), pridávanie/odoberanie
prednej/zadnej hrany, zrkadlenie, intenzita
čiernej v režime plagátov, optimalizácia
tlače (štandardná tlač, čiary/text, plagát).
Zvýrazňovanie farieb a tmavý originál.
Oblasť na vymazanie (oblasť záujmu)

Rozlíšenie tlače

600 dpi x 1200 dpi

VŠEOBECNÉ
INFORMÁCIE
Konfigurácia

Tlačiareň alebo multifunkčné zariadenie
s 1 alebo 2 rolkami

Rozmery hlavnej
jednotky (ŠxHxV)

Kompaktné rozmery: 1527 mm x 803 mm
x 1495 mm (vrátane vrchného výstupného
zásobníka)

Hmotnosť hlavnej
jednotky

240 kg

Certifikácia

CE, TUV GS, CETECOM, C-UL-US,
Energy Star 2.0, FEMP, Rohs, CCC, VCCC

MANIPULÁCIA
S MÉDIAMI
Papierové rolky

1 alebo 2 rolky

Rezanie papiera

Rezačka v šuplíku na rýchlu a jednoduchú
výmenu tlačových médií

Maximálna kapacita
papiera

1 rolka: 183 m2 2 rolky: 365 m2

Hmotnosť papiera

60 - 110 g/m2

Šírka rolky

297 - 914 mm

Výstup

Integrovaný vrchný výstupný zásobník

Typ média

Papier: Obyčajný papier, fólia,transparentný
papier, recyklovaný papier, technický papier
Bond, technický papier Vellum, farebný
papier, kancelársky papier Top Label Paper
FSC, kancelársky papier Red Label Paper
PEFC, kancelársky papier Black Label Paper
PEFc, kancelársky papier Green Label FSC,
kancelársky papier RecycledWhiteZero FSC,
polyesterová fólia, antistatická polyesterová
fólia, kontrastná fólia, číra polyesterová
fólia, dvojitá matná polyesterová fólia, biela
nepriesvitná polyesterová fólia, priesvitný
technický papier Bond

POUŽÍVATEĽSKÉ
ROZHRANIE
Popis

Multidotykové používateľské rozhranie
Océ ClearConnect

Rozmery (ŠxHxV)

300 mm x 220 mm x 40 mm. Dotyková
obrazovka: 10,4”

Rozlíšenie

800 bodov x 600 bodov

Počet farieb

16,2 milióna

Technológia

Projekčný kapacitný dotykový displej

Činnosť

3 hardvérové tlačidlá: [Prebudiť zo spánku],
[Stop, prerušiť, zrušiť], [Domov].
Funkcie multidotykového používateľského
rozhrania: pohyb prstami k sebe, posun prstu,
rýchly posun prstu, priblíženie, oddialenie

Vlastnosti

Optimalizácia zobrazenia: Naklonenie
(-4 až +45 stupňov) a otočenie (-45 až
+180 stupňov). Stavová kontrolka (červená,
oranžová, zelená). Používateľské rozhranie
USB s kontrolkou

SKENER
Popis

Farebný skener s kontaktným snímačom
Colour Contact Image Sensor (CIS)
s technológiou Océ Image Logic

Rozlíšenie
skenovania

600 dpi x 600 dpi

Rýchlosť skenovania

Čiernobiele skenovanie 14,6 m/min.;
Kopírovanie 9,7 m/min.;
Farebné skenovanie 4,8 m/min.

Formát skenovania

TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, CALS, viacstranové
PDF, viacstranové PDF/A a viacstranové TIFF

Šablóny skenovania

Neobmedzený počet šablón na štandardizáciu
všeobecných nastavení skenovania a cieľových
miest určenia

Odosielanie
naskenovaných
snímok

Lokálny USB kľúč, FTP, SMB, Inteligentná
schránka kontrolera, voliteľný lokálny zdielaný
adresár (LDAP), mobilné zariadenie cez Océ
Mobile WebTools, WebDav Clouds, PlanWell
Collaborate.

Šírka originálu

208 mm - 914 mm

Dĺžka originálu

208 mm - 16 m (podľa typu súbora
a rozlíšenia)

•
Technické údaje

Océ PlotWave 345/Océ PlotWave 365

Hrúbka originálu

Maximálne 0,8 mm (dokumenty bez pevnej
väzby)

Priblíženie

Zmena rozmerov na štandardný formát.
Vlastné: 10 - 1000 %

Prednastavené
režimy

Modrotlač, farebný originál, tmavý originál,
prehnuté čiary/text, štandardné čiary/text,
koncept čiary/text, fotografia, mapa, umelecké
dielo

Rozmer skenera
(ŠxHxV)

1097 mm x 308 mm x 140 mm

Hmotnosť skenera

25 kg

ŽIVOTNÉ
PROSTREDIE
Hladina hluku

Tichý režim (pohotovostný režim a režim
spánku): menej ako 25 dB
Režim tlače: menej ako 55 dB

Koncentrácia ozónu

< 0,001 mg/m³, < 0,000473 str./min.
(0,05 % povolenej limitnej hodnoty)

Vyžarovanie tepla

V pohotovostnom režime: 72 W; v činnosti:
1,6 kW

Napájanie

90 - 240 V, 50/60 Hz

Spotreba energie

Režim spánku: 1 W
Pohotovostný režim: 88 W
V činnosti: 1,5 KW

Recyklovateľný
hardvér

Tlačiareň je vyrobená z ocele a vysoko
recyklovateľného plastu: minimálne 95 %
komponentov motora je možné recyklovať
alebo repasovať. Zvyšných 5 % predstavuje
netoxický odpad.

Recyklovateľná
kazeta s tonerom

Náplne sú vyrobené z vysoko
recyklovateľného HDPE (polyetylén s vysokou
hustotou)
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PRACOVNÝ POSTUP
Popis

Súčasná tlač, kopírovanie a skenovanie
samostatných dokumentov alebo súborov
dokumentov

Tlačové ovládače

Ovládač Océ Wide format Printer Driver 2 pre
Microsoft® Windows®, ovládač Océ PostScript®
3, Océ Mobile WebTools pre iOS®, Android®
a BlackBerry®, Océ Publisher Mobile pre IOS®
a Android®, Océ Publisher Express,
Océ Publisher Select 2.

Správa pracovných
úloh

Nastaviteľná inteligentná schránka s históriou,
správa fronty, Océ Express WebTools,
zabezpečený prístup ku kontroléru, vzdialené
vypnutie a reštart

Účtovanie úloh

Océ Account Centre (voliteľné)

VOLITEĽNÉ
DOPLNKY
Hardvér

Voliteľná druhá rolka, Océ Scanner Express,
demontovateľný pevný disk, modul TPM,
zásobník Océ Delivery Tray na zvýšenie
výstupnej kapacity až na 200 hárkov, Estefold
2400 pre Océ PlotWave 345, Estefold 2400
a 4300 pre Océ PlotWave 365.

Softvér

Océ View Station, prekladač súborov
Adobe® PostScript ®3/PDF, Océ Reprodesk,
Océ Account Center.uniFLOW*

*predáva sa samostatne

