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Océ
Tiskárna
PlotWave® 300

Chyťte si další vlnu

Jednoduchý,

ekologický,

spolehlivý,

velkoformátový

systém vše v jednom



Další vlna z hlediska:

• Jednoduchosti: získejte pro svou práci mimořádného pomocníka

• Ekologických technologií: spotřeba energie snížena na polovinu

• Trvanlivosti: spolehlivé provedení a technologie Océ

Chyťte si další vlnu
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Tiskárna Océ PlotWave 300
Jednoduchý, ekologický, spolehlivý, velkoformátový
systém vše v jednom

Tisk, kopírování a skenování velkoformátových technických dokumentů je nyní jednodušší pro všechny.

Příští generace monochromatických multifunkčních systémů Océ začíná tiskárnou Océ PlotWave 300.

Snižuje spotřebu energie na polovinu, zabírá málo místa a bezchybně otáčí jednu stránku dokumentu

za druhou – aniž by ztrácela dech. Spolehlivé provedení a technologie Océ zajišťuje dlouhou životnost

a výkonnost.

Tiskárna Océ PlotWave 300 je navržena dle vašich potřeb a vychází z našeho dlouhodobého zájmu a porozumění

velkoformátovému tisku. Většina vyspělejších architektonických, inženýrských a konstrukčních společností dnes vytváří svět

kolem nás pomocí systémů Océ. Díky více než 130leté praxi ve výrobě produktů pro tisk a správu dokumentů jsou naše

tiskové systémy postaveny na kvalitě a poznatcích z praktického nasazení. Tím se lišíme od ostatních. Tyto systémy jsou

navrženy tak, aby spotřebovaly co nejméně energie, a přispěly tak k čistšímu životnímu prostředí, ale také chránily zdraví

každého z nás. Procházejí pečlivými testy použitelnosti, které zaručují velmi dlouhý provoz a stále stejně dobré výsledky. To

je odlišnost, kterou můžete od společnosti Océ očekávat. To je volba profesionálů.
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Tiskárna Océ PlotWave 300

Příští generace je jednoduchá: získejte pro
svou práci mimořádného pomocníka
Tiskněte a skenujte dokumenty v systému s jednotkou USB
Flash. Díky automatické výměně lze role snadno měnit za
chodu. Předlohy jsou podávány lícem nahoru s digitálním
rozpoznáním šířky zaručujícím méně chyb při skenování.
Rozlučte se s chybnými výtisky a s bolestí zad díky vrchnímu
výstupnímu zásobníku.

Příští generace je ekologicky vyspělá:
spotřeba energie snížena na polovinu
Jedinečná ekologická technologie Océ Radiant Fusing byla
navržena se záměrem poskytnout nejúčinnější způsob zapékání
toneru do papíru. Teplo je cíleně vyzařováno díky tenkým
kovovým deskám vyrobeným z vysoce trvanlivé slitiny, které
se v porovnání s běžnými systémy s válci mnohem rychleji
zahřívají a chladnou. Systém se spustí okamžitě, využívá
polovinu energie srovnatelných systémů, není hlučný při
nečinnosti, a aby zůstal chladný, nevyžaduje žádné nadbytečné
odvětrávání. Díky systému katalického konvertoru není
produkován prakticky žádný ozon. To utváří zdravější
pracovní prostředí.

Z tiskárny Océ PlotWave 300 vyjíždějí úhledné konečné
dokumenty
• Oddělování vzduchem zaručuje správnou kompletaci
• Kompaktní a ergonomický výstup

Tradiční metody skládání
• Kolize papíru způsobuje chyby v kompletaci a pád

výstupu na zem
• Je vyžadováno přídavné skládací zařízení

Technologie Radiant Fusing tiskárny Océ PlotWave 300
Tenké kovové desky se rychle zahřívají i chladnou
• Okamžité zahřátí znamená i okamžitý tisk
• Nepřítomnost ventilace chlazení zaručuje tichý chod
• Spotřeba energie je snížena na polovinu

Konvenční zapékací technologie s válci
Využívá velké vyhřívací válce, které je nutné udržovat teplé
• Vyžaduje dlouhou dobu záhřevu
• Vyžaduje hlučnou ventilaci chlazení
• Spotřebovává mnohem více energie
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Jednoduchý, ekologický, spolehlivý, velkoformátový
systém vše v jednom
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Automatizovaná výměna rolí5Úhledné konečné dokumenty
Oddělování vzduchem zajišťuje krásné
kompletování a zarovnání až 50 listů

3Účelný ovládací panel pro navigaci a
výběr klepnutím
Jeho provedení bylo inspirováno
nejoblíbenějšími a nejmodernějšími

1
Snižuje fyzickou námahu. Jednoduše
stačí umístit roli na vestavěnou stanici
pro vkládání rolí. Papír je podán do
stroje, oříznut a je uzpůsobena jeho
velikost – to vše zcela automaticky.

dokumentu velikosti A0 do vrchního
výstupního zásobníku. Není potřeba
žádný další prostor pro velké
dokumenty.

zařízeními spotřební elektroniky.
Jednoduše vyberte a potvrďte volbu
šablony obvyklého skenování či
kopírování. Dynamická tlačítka se
změnou barev jasně zobrazují, co a kdy
dělat.

Pico tisk Océ ve vysokém rozlišení6Vynikající barevné skenování díky
technologii Océ Color Image Logic
Automatická kompenzace zmačkaných
oblastí a světlých barev, která zajišťuje

4Pohodlný tisk a skenování pomocí
rozhraní USB
Snadno tiskněte a skenujte dokumenty
na místě pomocí jednotky USB Flash,

2
Při rozlišení 600 x 1 200 dpi jsou navíc
přidány další body zajišťující jemnější
výtisky. Vytváří kresby s jemnými
detaily, ostrými liniemi a textem a
s jemným vyplněním ploch.

vynikající výsledky. Předlohy se
vkládají lícem nahoru a jejich šíře je

díky které si s sebou nemusíte tahat
haldy materiálů. Ideální řešení pro
často pozměňované dokumenty. určena digitálně, aby se zamezilo

chybám a plýtvání.

Příští generace je trvanlivá: vaše investice se
dlouhodobě vyplatí
Tiskárna Océ PlotWave 300 je sestavena z pevných materiálů
odolných proti opotřebení, které jsou navrženy tak, aby tiskárna,
v porovnání s ostatními srovnatelnými systémy, vydržela déle.
Hlavní součásti, jako je tiskový válec a další pohyblivé části, jsou
naprosto uzavřeny, aby se snížila možnost znečištění, opotřebení
a poškození. Díly s vysokým využitím, jako jsou zásuvky na papír
a panely, jsou vyrobeny z vyztužených materiálů, aby zajistily
ještě delší životnost systému a odolaly požadavkům spoustě
měnících se uživatelů.

Vejde se kamkoli
Kompaktní ekologické provedení tiskárny Océ PlotWave 300 je
pro vás ideální, pokud jste omezeni nedostatkem prostoru. Vejde
se na úzká místa a nevyžaduje odvětrávání ani nadmíru velký stůl
pro skládání.

Příští generace je kvalitní: zlepší váš obraz
Technologie Océ Color Image Logic® skenuje obrazy v nejlepší
kvalitě na trhu. Technologie piko tisku společnosti Océ s vysokým
rozlišením vám umožní konzistentně vytvářet kresby s jemnými
detaily, ostrými liniemi a texty a s jemným vyplněním ploch. To
je ten správný recept na profesionální výsledky a spokojené
zákazníky.
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Obecně

Systém monochromatického velkoformátového tisku, kopírování a barevného skenováníPopis

Elektrofotografický (LED) systém s organickým fotokonduktorem (OPC) a uzavřeným toneremTyp

2 strany velikosti A0 za minutu, výtisk první strany (FPOT) velikosti A0 z režimu spánku za
méně než 1 minutu

Rychlost

Okamžitý tisk díky technologii tepelného vyzařování OcéDoba zahřívání

Tiskárna nebo multifunkční systém (tisk / kopírování / skenování) 1 nebo 2 roleKonfigurace

1 – 2 roleMožnosti rolí

Kompaktní a ergonomický vrchní výstupní zásobník s oddělováním vzduchem s až 50 dokonale
zarovnanými a zkompletovanými listy velikosti A0

Expedice hotových výstupů

Aktivní režim: 1,2 kW / Režim připraven: 64 WSpotřeba energie

Tiskárna

600 x 1 200 dpiRozlišení tisku

Až 200 m, max. 2 roleKapacita papíru

279 x 914 mmŠířka výstupu

0,42 m až 176 m pro dlouhé výkresyDélka výstupu

64 g/m² – 110 g/m²Gramáž papíru

Papír: obyčejný, recyklovaný, barevný a průhledný
Fólie: polyesterová, antistatická a kontrastní

Typ média (www.mediaguide.oce.com)

Řadič

Vestavěný řadič powerM se systémem Windows XPeTyp řadiče

1 GBPaměť

160 GBPevný disk

HP-GL, HP-GL/2, TIFF, JPEG, DWF, volba mezi PS a PDF, CALS, NIFF, NIRS, ASCII,
Calcomp 906/907/951, C4

Jazyk PDL

Skener

Snímač CIS (Contact Image Sensor) s technologií Océ color image logic®Typ skeneru

Optické rozlišení 600 x 600 dpiRozlišení skeneru

Až 7 m/min. (kopírování) a 11,7 m/min. (monochromatické skenování)Rychlost skenování

TIFF, PDF, PDF-A, JPEG, vícestránkový formát TIFF a PDF, CALSFormát skeneru

Místní jednotka USB Flash, řadič, síť přes protokol FTP nebo SMBCíl skenování

208 – 914 mm / 208 – 16 000 mmVelikost předlohy (šířka / délka)

0,05 – 0,8 mmTloušťka předlohy

Změna měřítka na standardní formát, vlastní změna měřítka v rozmezí 10 – 1 000 %Změna měřítka

Linie a text, koncept linie a text, barevně, fotografie, tmavá předloha, nákresPřednastavené režimy

Pracovní postup tisku, kopírování a
skenování

Souběžný tisk, kopírování a skenování samostatných dokumentů nebo sadyObecný pracovní postup

Samostatné soubory: místní jednotka zařízení USB Flash, certifikovaný ovladač Microsoft®

Windows® společností Océ, ovladač Océ PostScript3
Odesílání

Sady souborů: s integrovaným odesíláním úloh Océ Publisher Express založeným na webové
aplikaci
Nástroje Océ ExpressWebTools: jediné rozhraní pro zobrazení a ovládání systému prostřednictvím
internetového prohlížeče bez nutnosti instalovat další software

Správa úloh

Sledování a správa stavu a nastavení systému, nastavení sítě a aktualizací. Včetně osobní „chytré“
poštovní schránky
Centrum účtů (volitelně): aplikace s funkcí přizpůsobených polí účtů a zamčením kopírování,
tisku a skenování

Vedení účtů

Umožňuje provést opakující se úlohy stisknutím jediného tlačítka. Čtyři uživatelsky definované
šablony kopírování a skenování

Šablony
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Možnosti

Océ Scanner Express, integrován v nejlepších barevných skenerech pro kopírování a skenování
Doplňková jednotka role (max. 2 role na tiskárnu)

Hardware

Interpret souborů Adobe® PostScript 3® / PDF. Umožňuje odesílání souborů PDF z jednotky
USB Flash nebo nástroje odesílání úloh přímo na tiskárnu

Software

Sada Océ ReproDesk pro skutečně produktivní tisk a odesílání úloh
Přizpůsobitelná aplikace Océ Account Center pro tisk, kopírování a skenování s oprávněními

Informace o síti

Ovladač Océ Windows pro Windows® Vista (32 bitů a 64 bitů), XP a Server 2003. Windows®

Terminal Server, Citrix Metaframe a Presentation Server
Podporované operační systémy klienta

Ovladač Océ Postscript3 pro Windows XP® a Server 2003. MacOS v9, OSX
Nástroje Océ Express WebTools pro Windows® Internet Explorer a Mozilla®Firefox®

Ethernet 100 Mb/s, 1 Gb/sStandardní rozhraní

TCP/IP, IPv6, IP sec, SNMP, IPX/SPX, Windows® APIPASíťové protokoly

LPR, Novell®NDPS, FTPProtokoly tisku

FTP, SMBProtokoly skenování

Elektronická skartace souborů trvale odstraní veškeré stopy odstraněných úloh na řadiči. Splňuje
standard DoD 522-22M
IPsec zabezpečuje komunikaci protokolu IP mezi klientem a tiskárnou

Zabezpečení

Údaje vztahující se k životnímu prostředí

Stroj (tiskárna + skener): 1,2 kW Řadič: 38 WSpotřeba energie v aktivním režimu (tisk)

Stroj (tiskárna + skener): 64 W Řadič: 37 WSpotřeba energie v režimu připraven
(pohotovostní režim)

Stroj (tiskárna + skener): 64 W Řadič: 37 W, ENERGY STAR®Spotřeba energie v režimu spánku

100 – 240 V , 50/60 Hz , 20 – 10 A (20 A při napětí 150 V)Požadovaný příkon (V / Hz / A)

Vypočtená průměrná hodnota při tisku papíru velikosti A0 metodou EPA ENERGY STAR®

TEC činí 37 Wh
Spotřeba energie tisku

58 dB(A) měřeno v úrovni obsluhy, což odpovídá normě ISO 7780Hlučnost v aktivním režimu (tisk)

26 dB(A) měřeno v úrovni obsluhy, což odpovídá normě ISO 7780Hlučnost v režimu připraven (pohotovostní
režim)

0,001 mg/m3 ( 0,000 5 str./min.) v místnosti velikosti 25 m3 s normální ventilací splňuje
normu ISO 28360

Koncentrace ozonu

Vyrobeno z oceli nebo velmi dobře recyklovatelných plastů: až 95 % stroje lze buď znovu použít
nebo recyklovat. Zbývajících 5 % tvoří netoxický odpad.

Možnost recyklace hardwaru

Nádoby jsou vyrobeny z velmi dobře recyklovatelnéhoHDPE (polyethylenu s vysokou hustotou)Možnost recyklace toneru

1 527 x 800 x 1 495 mm včetně vrchního výstupního zásobníkuRozměry jednotky tisku (Š / H / V)

180 kgHmotnost jednotky tisku

1 097 x 308 x 140 mm, sedí na vrchu tiskového strojeRozměry skeneru

20 kgHmotnost skeneru

Spotřební materiál

Černý toner OcéTyp spotřebního materiálu

Nádoba o hmotnosti 0,4 kgVelikost
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Beyond the Ordinary

o
Printing for
Professionals

Océ pomáhá všem, kdo tvoří svět kolem nás. Všude najdete
firmy, které využívají systémy Océ pro dokumentaci – např.
ve výrobě, architektuře, strojírenství a stavebnictví. Tiskové
systémy Océ se vyznačují vysokou rychlostí tisku, a proto
týdně vyrobí miliony dokumentů, např. bankovních výpisů
nebo faktur. Všude ve světě lidé využívají profesionální
systémyOcé při zpracování dokumentů, jež udržují v chodu
podnikatelskou činnost i veřejnou správu. Společnost Océ
dále nabízí publikace na zakázku, tisk novin a působivé
prezentace s barevným velkoformátovým tiskem.

Osvědčení o šetrném přístupu k životnímu
prostředí

Oceněné velkoformátové tiskové systémy

Partnerské certifikáty

www.oce.com

© 2009 Océ. Vyobrazení a technické údaje nemusí nutně odpovídat produktům a službám
nabízenýmna každémmístním trhu. Technické údajemohou být bez předchozího upozornění
změněny. Océ, tiskárna Océ PlotWave 300™, Océ Express WebTools a Océ Color Image
Logic jsou registrované ochranné známky společnosti Océ-Technologies B.V. Adobe® a
PostScript® 3™ jsou registrované ochranné známky společnosti Adobe® Systems
Incorporated. Macintosh® je registrovaná ochranná známka společnosti Apple® Computer,
Inc. Microsoft® a Windows® jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky
společnosti Microsoft® Corporation ve Spojených státech a dalších zemích. AutoCAD® je
registrovaná ochranná známka společnosti Autodesk, Inc. Novell® je registrovaná ochranná
známka společnosti Novell, Inc.Mozilla Firefox™ je registrovaná ochranná známka společnosti
Mozilla Foundation. ENERGYSTAR® je registrovaná ochranná známkaAgentury pro ochranu
životního prostředí ve Spojených státech (U. S. EPA). Všechny ostatní ochranné známky
jsou majetkem vlastníků těchto známek.
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