Océ PlotWave 450/Océ PlotWave 550

•

طابعات باألبيض واألسود وماسحات ضوئية
وماكينات تصوير باأللوان ذات إنتاجية عالية قد مت
تصميمها للحصول على رسومات عالية الوضوح
مبساعدة احلاسوب ( )CADوأداء متميز يف
جماالت التشييد والهندسة واملعمار،
والتصنيع وموفري خدمات الطباعة.
تعد الطابعات Océ PlotWave 450
و Océ PlotWave 550اجلديدة طابعات أو أنظمة
متعددة الوظائف مثالية للفرق التي حتتاج إىل طباعة
املستندات املعقدة بسرعة ،ومشاركتها بسهولة،
وإنهاء املشروعات ذات التنسيقات العريضة بسرعة
أعلى ،مع احلفاظ على أمان املعلومات وسريتها.

• •سهلة االستخدام بفضل تشغيل لوحة اللمس املتعدد ،ClearConnect
*
واملتوفرة اآلن مع برنامج uniFLOW

• •توفر نظامي  PlotWave 450و PlotWave 550من أجل استيعاب
متطلبات اإلنتاج

• •مرونة البيانات من خالل التكامل التام مع الشبكة السحابية.

• •طباعة عالية الكفاءة تستمر يف إنتاج ما يصل إىل  10ورقات يف الدقيقة بحجم
 A1/Dبسعة بكرتني أو  4بكرات للوسائط

حسنة من خالل وحدة حتكم جديدة وفائقة اإلمكانات ،وتقنية
• •إنتاجية ُم ّ
الصهر باإلشعاع من Océ
• •توفري الوقت أثناء العمل باستخدام إمكانات تنظيم سري العمل من
 ClearConnectمع الربنامج اجلديد Océ Publisher Select 2
وOcé Repro Desk
• •سرعة واحرتافية يف الطباعة ،مع ميزة املسح الضوئي باأللوان والنسخ،
وكل ذلك يف جهاز واحد بفضل تقنية Océ image Logic
• •جودة فائقة بواسطة تقنية  picoبدقة تصل إىل  600نقطة لكل بوصة
×  1200نقطة لكل بوصة

• •ميزة إخراج املستندات بإنتاجية عالية والتي يتم متكينها بدمج وحدة الطي
ً
مباشرة عرب واجهة املستخدم
 ،Océ PlotWaveكما يتم التحكم بها
حسنة من خالل ميزات  FIPSاملتوافقة وتشفري القرص
• •خيارات أمان ُم ّ

• •نظام سهل االستخدام وصديق للبيئة ومزود بتصميم مريح يشغل ً
حيزا
ريا ويوفر يف املساحة.
صغ ً

Océ PlotWave 450/Océ PlotWave 550
متتع بإنتاج متواصل بدون جهد

ميزة توفري التكاليف املضمنة

• •تعمل شاشة  Océ PlotWave ClearConnectالتي تعمل باللمس مبثابة كمبيوتر
لوحي للتمتع بتجربة استخدام سهلة تقوم بتبسيط عملية إنتاج املستندات املعقدة

• •ابدأ فو ًرا باستخدام تقنية الصهر باإلشعاع من  Océاحلاصلة على اجلوائز ،والتي توفر الوقت
واملال عن طريق االنتقال من الوضع الهادئ إىل إخراج املطبوعات يف غضون  30ثانية

• •إرسال املهام بواسطة  Océ Publisher Select 2والذي يساعدك على إنشاء
جمموعات متعددة من املستندات التقنية وطباعتها وإدارتها بكل سهولة

• •ميكنك طباعة ما يصل إىل  600ورقة يف الساعة بدون توقف أو احلاجة إىل املراقبة على
ورق  FSCوورق ُمعاد تدويره وجمموعة من الوسائط األخرى

• •وبواسطة جهاز توجيه  WiFiعلى الشبكة ،استخدم هاتفك الذكي أو جهاز الكمبيوتر
للوصول إىل امللفات التقنية من السحابة وإرسالها للطباعة باستخدام Océ Mobile
WebTools
نتائج بجودة احرتافية لعدة مرات
• •احصل على جمموعة من املستندات باألبيض واألسود بجودة عالية ،والتي ميكنها أن
تتحمل االستخدام املكثف يف موقع العمل وخارجه ،وذلك بفضل كل من اجليل التايل من
جودة الطباعة وتقنية مقاومة املاء
• •جتنب األخطاء احملتملة عند إنتاج الرسومات املعقدة عن طريق معاينة املستندات قبل
الطباعة باستخدام برنامج تشغيل طابعات التنسيقات العريضة Océ Wide format
 Printerلنظام تشغيل Windows
• •ميكنك إجراء النسخ واملسح الضوئي بجودة منقطعة النظري ،حيث تعمل تقنية
®  Océ Image Logicبصورة تلقائية على تعديل أثر التجعدات والطيات وتعزيز األلوان
• •تقوم وحدة الطي  Océ PlotWaveاملتكاملة كل ًيا بإنتاج املستندات املطوية بجودة عالية
تلقائ ًيا لتوفري الوقت وتنظيم العمل

• •حافظ على انخفاض التكاليف التشغيلية من خالل هيكل العمل الشاق الذي يدوم أطول من
األنظمة املماثلة
احلفاظ على مستويات عالية من األمان
• •استخدم أحدث ميزات األمان حلماية معلوماتك السرية من خالل نظام Windows 8
األساسي املضمن واملوجود يف لوحة التحكم POWERsync
*
• •ميكنك دمج هذه الطابعة مع األجهزة والربامج احلالية مثل  ، uniFLOWوذلك عرب
الواجهة العامة لوحدة التحكم  POWERsyncبدون خماوف تتعلق بالتحديات التشغيلية
أو األمنية
• •حماية بيانات الطباعة باستخدام تسجيل الدخول إىل  DLAPأو أمان البطاقة الذكية أو خيار
تشفري القرص
• •حافظ على سرية املستندات اخلاصة بك من خالل الوصول اآلمن إىل الطابعة بفضل
*
uniFLOW
مراعاة البيئة
• •ميكنك العمل على نحو مريح بالقرب من اجلهاز ،حيث يحتوي على أقل انبعاثات من األوزون،
وأقل مستويات من الضوضاء واحلرارة مقارنةً باألنظمة التقليدية
• •جتنب سكب احلرب واستنشاقه من خالل نظام احلرب املغلق.
متاما مع شهادة Epeat Bronze
• •متوافقة
ً

Océ PlotWave 450/Océ PlotWave 550

•
املواصفات الفنية

وحدة التحكم

التقنية
وصف املنتج

نظام شامل للطباعة /النسخ /املسح الضوئي ألحجام الورق الكبرية
باللونني األبيض واألسود مع ماسحة ضوئية باأللوان

الوصف

وحدة حتكم  Océ POWERsyncفائقة األداء ومزودة بنظام
 64 ،Windows 8 Embeddedبت

تقنية التصوير

تقنية النسخ اجلاف ( ،)LEDواملوصل الضوئي العضوي (،)OPC
ونظام احلرب النظيف واملغلق ،وتقنية الصهر باإلشعاع من Océ

املعالج

 Dual-Core G1620بسرعة  2.70جيجا هرتز

نوع مسحوق احلرب /احلرب

حرب  Océاألسود 0.450 :كجم لكل عبوة

الذاكرة

( DDR3قياسية) سعة  4جيجابايت

سرعة الطباعة

األبيض واألسود:
 8 :Océ PlotWave 450ورقات يف الدقيقة بحجم  ،A1و 4ورقات
يف الدقيقة بحجم A0
 10 :Océ PlotWave 550ورقات يف الدقيقة بحجم  ،A1و 5ورقات
يف الدقيقة بحجم A0

فيديو

رسومات  Intelعالية الدقة ،بسرعة  1جيجا هرتز

القرص الثابت

سعة  500جيجابايت ،وسرعة  7200لفة يف الدقيقة (قياسية)

الواجهة

 100 Eميجابت/ثانية 1 ،جيجابت/ثانية
 thernet
HTTPS ،IPv6 ،IPv4 ،DHCP :TCP/IP
SNMP ،WS-Discovery ،APIPA :Discovery

دقة الطباعة

 600نقطة لكل بوصة ×  1200نقطة لكل بوصة

لغة وصف الصفحة

 TIFFو JPEGو HPGLو HPGL2و DWFو C4وCalcomp
و 906/907/951و CALSو NIRSو NIFFو( PS/PDFاختياري)

التهيئة

طابعة أو جهاز متعدد الوظائف باستخدام بكرتني أو  4بكرات

األمان

حجم احملرك الرئيسي
(العرض × العمق × االرتفاع)

تصميم صغري احلجم:
 1527مم ×  803مم ×  1495مم
(مبا يف ذلك درج اإلخراج العلوي)

وزن احملرك الرئيسي

 240كجم

الشهادات

 CEو TUV GSو CETECOMو C-UL-USوEnergy Star 2.0
و FEMPو Rohsو CCCوVCCC

تقنية التمزيق اإللكرتوين ،وبروتوكول  ،IPSecوتصفية عناوين /IP
قوائم التحكم يف الوصول ،وبروتوكول  ،HTTPSومراجعة التسجيل،
ومتكني/تعطيل بروتوكول الشبكة ،ودمج بروتوكول  ،LDAPودمج
( Active Directoryاختيارية) ،ومصادقة املستخدم على لوحة
املستخدم  ClearConnectاحمللية (بيانات اعتماد LDAP/
 ،Active Directoryوالبطاقة الذكية) للمسح الضوئي/النسخ/
الطباعة .تهيئة شهادات بروتوكول  .HTTPSخيار القرص الثابت
القابل لإلزالة ،ووحدة النظام األساسي املوثوقة FIPS 140-2
االختيارية واملعتمدة وتشفري القرص الثابت باستخدام ،BitLocker
ومسح القرص الثابت (يف حالة تشفري القرص فقط) ،وشهادة CA
القابلة للتهيئة ،وتعطيل منافذ وبروتوكوالت الشبكة ،وتسجيل احلدث
األمني ،وتسجيل الدخول األحادي االختياري (على اجلهاز).

دعم السحابة

دعم السحابة املعتمد وغري احملدود للمستخدم و/أو املسؤول
عرب  WebDavو/أو موفر خدمة خارجي .ميكن تهيئة مصادقة
ً
مسبقا بواسطة املسؤول أو تنفيذها
املستخدم عرب السحابة
بواسطة املستخدم أثناء الوصول إىل السحابة احملددة

التحويالت

تغيري احلجم؛ تغيري احلجم (تغيري احلجم ملالءمة الصفحة ،وتقليل
احلجم عندما تكون الصورة كبرية للغاية لتفادي القص أو لتخصيص
عامل تغيري احلجم ،أو لتغيري حجم الصفحة إىل احلجم القياسي)،
والدوران ،والتحويل (تلقائي أو حمدد من قِ بل املستخدم) ،وإضافة/
إزالة احلافة اخللفية/األمامية ،واالنعكاس ،وكثافة اللون األسود يف
وضع امللصق ،وحتسني الطباعة (قياسية ،اخلطوط/النصوص،
امللصقات) .األجزاء املميزة بلون خمتلف واملستند األصلي بألوان
داكنة .منطقة املسح (منطقة مهمة)

عام

معاجلة الوسائط
بكرات الورق

بكرتان أو  4بكرات

قطع الورق

القواطع مضمنة يف الدرج لتبديل الوسائط بسرعة وسهولة

احلد األقصى لسعة الورق

بكرتان 365 :م 4 ،2بكرات 730 :م

وزن الورقة

 110 - 60جم/م

عرض البكرة

 297مم  914 -مم

2

2

طول املطبوعات

احلد األدنى 279 :مم  -احلد األقصى 176 :م ً
رتا

تسليم اخملرجات

درج مدمج علوي لإلخراج

نوع الوسائط

الورق :ورق عادي ،ورق شفاف ،ورق نصف شفاف ،ورق معاد تدويره،
ورق مركب هندسي ،ورق التجليد الهندسي ،ورق ملون ،ورق Top
 ،Label Paper FSCورق  ،Red Label Paper PEFCورق
 ،Black Label Paper PEFcورق ،Green Label FSC
ورق  WhiteZero FSCمعاد تدويره ،أوراق شفافة ،ورق FSC
الشفاف ،فيلم بوليسرت ،فيلم بوليسرت غري ستاتيكي  ،فيلم ذو نسبة
تباين عالية ،فيلم بوليسرت شفاف ،فيلم بوليسرت داكن مزدوج ،فيلم
بوليسرت أبيض غري شفاف ،ورق مركب هندسي نصف شفاف ،ورق
مركب هندسي ،ورق مركب هندسي ُمعاد تدويره ،ورق التجليد
الهندسي ،ورق  ،Color Topورق عادي ُمعاد تدويره ،ورق شفاف.

املاسحة الضوئية
الوصف

مزودة مبستشعر مالمسة الصور ()CIS
ماسحة ضوئية باأللوان ّ
والتي تعمل بتقنية Océ Image Logic

دقة املسح الضوئي

 600نقطة لكل بوصة ×  600نقطة لكل بوصة

سرعة املسح الضوئي

 14.6م ً
رتا لكل دقيقة للمسح الضوئي باألبيض واألسود؛
 9.7أمتار لكل دقيقة للنسخ؛
 4.8أمتار لكل دقيقة للمسح الضوئي باأللوان

تنسيق املسح الضوئي

 ،TIFFو ،PDFو ،PDF/Aو ،JPEGو ،CALSو PDFمتعدد
الصفحات ،و PDF/Aمتعدد الصفحات ،و TIFFمتعدد الصفحات

قوالب املسح الضوئي

عدد افرتاضي غري حمدود من قوالب املسح الضوئي لتوحيد إعدادات
املسح الضوئي ووجهاته الشائعة

وجهة املسح الضوئي

حمرك أقراص  Local USBحممول ،و ،FTPو ،SMBوصندوق
وارد ذكي على وحدة التحكم ،واجمللد الرئيسي احمللي االختياري
( ،)LDAPواجلهاز احملمول عرب خاصية Océ Mobile
 ،WebToolsو ،WebDav Cloudsو.PlanWell Collaborate

التقنية

تقنية اللمس السعوية باالعتماد على الشحنات الكهربية التقديرية

عرض املستندات األصلية

 208مم  914 -مم

التشغيل

 3أزرار صلبة[ :( ]Wake-upالتنبيه) و[]Stop, interrupt, abort
(إيقاف ،مقاطعة ،إيقاف قبل االكتمال) و[( ]Homeالصفحة الرئيسية).
وظائف اللمس املتعدد :التضييق والسحب والتمرير السريع والتكبري/
التصغري والتحريك

امليزات

حتسني العرض :اإلمالة ( 4-إىل  45+درجة) والتدوير ( 45-إىل  180+درجة).
ضوء بيان احلالة (أحمر ،برتقايل ،أخضر) .واجهة  USBمزودة بضوء املؤشر

واجهة املستخدم
الوصف

واجهة املستخدم  Océ ClearConnectاملزودة بخاصية اللمس
املتعدد

احلجم (العرض × العمق
× االرتفاع)

 300مم ×  220مم ×  40مم.
الشاشة التي تعمل باللمس 10.4 :بوصات

الدقة

 800بكسل ×  600بكسل

عدد األلوان

 16.2مليون

طول املستندات األصلية

 208مم  16 -م

سمك املستندات األصلية
ُ

 0.8مم بحد أقصى (مستندات غري صلبة)

التكبري/التصغري

تغيري احلجم للوصول إىل التنسيق القياسي .خمصص% 1000 - 10 :

Océ PlotWave 450/Océ PlotWave 550

•
املواصفات الفنية

أوضاع التعيني املسبق

خطوط ونصوص ،ومسودة خطوط ونصوص ،ومستندات مطوية من
خطوط ونصوص ،وصور ،ومستندات ملونة ،ومستند أصلي بألوان
داكنة ،وخمطط طباعة ،واألجزاء املميزة بلون خمتلف ،وDiazo

حجم املاسحة الضوئية
(العرض × العمق × االرتفاع)

 1097ملم ×  308ملم ×  140ملم

وزن املاسحة الضوئية

 25كجم

سري العمل
الوصف

أداء مهام الطباعة والنسخ واملسح الضوئي ملستندات فردية أو
جمموعة من املستندات يف آن واحد

برامج تشغيل الطابعة

برنامج  Océ Wide format Printer Driver 2ألنظمة التشغيل
® ،Microsoft® Windowsوبرنامج التشغيل ،Océ PostScript® 3
وبرنامج  Océ Mobile WebToolsألنظمة التشغيل ®iOS
و® Androidو® ،BlackBerryوبرنامج Océ Publisher Mobile
ألنظمة التشغيل ® IOSو® ،Androidوبرنامج Océ Publisher
 ،Expressوبرنامج .Océ Publisher Select 2

إدارة املهام

صندوق وارد ذكي خمصص ومزود مبيزات احملفوظات وإدارة قائمة
االنتظار وبرنامج  Océ Express WebToolsوإمكانية الوصول
اآلمن إىل وحدة التحكم وإيقاف التشغيل وإعادة التشغيل عن ُبعد

احملاسبة

( Océ Account Centreاختياري)

املواصفات البيئية
مستوى طاقة الصوت

الوضع الهادئ (وضع االستعداد والسكون) :أقل من  25ديسيبل
وضع الطباعة :أقل من  55ديسيبل

تركيز األوزون

< 0.001مللي جرام/م 0.000473 < ،3صفحة يف الدقيقة
( %0.05من قيمة احلد املسموح به)

انبعاثات احلرارة

وضع التجهيز 72 :وات ،الوضع النشط 1.6 :كيلو وات

متطلبات الطاقة

 240 - 90فولت/50 ، 60هرتز

الوحدات االختيارية

استهالك الطاقة

وضع السكون 1 :وات
وضع التجهيز 88 :وات
 1كيلو وات
الوضع النشط .5 :

األجهزة

إمكانية إعادة تدوير األجهزة

الصلب أو مواد البالستيك ذات القابلية الكبرية إلعادة
مصنوعة من ُ
التدوير :ميكن إجراء إعادة تدوير جزئي ملا يصل إىل  %95من احملرك
أو إعادة تدويرها كل ًيا (لألفضل) .أما النسبة الباقية التي تبلغ %5
فهي خملفات غري سامة.

خيار الدرج اإلضايف للبكرة الثانية لزيادة سعة الوسائط من  365إىل
 730م ،2واملاسحة الضوئية  Océ Scanner Expressاملوجودة
أعلى الطابعة ،والقرص الثابت القابلة لإلزالة ،ووحدة تكييف هواء
 ،Climate Controlووحدة  ،TPMووحدة الطي Océ PlotWave
 ،folderودرج اإلخراج من  Océلزيادة سعة اإلخراج لتصل إىل  200ورقة

الربامج

 ،Océ View Stationومرتجم ملفات ،Adobe®* PostScript ®3/PDF
و ،Océ ReprodeskوOcé Account Center. uniFLOW

إمكانية إعادة تدوير حاوية احلرب

زجاجات مصنوعة من ( HDPEالبويل إيثيلني عايل الكثافة) تتميز
بإمكانية إعادة تدويرها
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