Océ PlotWave 450 / Océ PlotWave 550

•

Tehokkaat laitteet mustavalkotulostukseen,
väriskannaukseen ja kopiointiin.
Nämä laitteet ovat täydellinen valinta
CAD-ympäristöihin, arkkitehtuuri-,
tekniikka- ja rakennusalalle (AEC) sekä
tulostuspalvelujen tarjoajien käyttöön.
Uudet Océ PlotWave 450 - ja
Océ PlotWave 550 -tulostimet ja
-monitoimilaitteet ovat täydellinen
valinta kiireisille työryhmille.
Järjestelmät tulostavat ja jakavat
monimutkaisetkin asiakirjat
nopeasti ja vaivattomasti
varmistaen, että luottamukselliset
tiedot pysyvät turvassa.

• Laitteissa on helppokäyttöinen ClearConnect-

monikosketusnäyttö, joka tukee nyt myös
uniFLOW-ratkaisua*

• Täydellinen pilvi-integraatio mahdollistaa joustavan

työskentelyn

• Uusi, tehokkaampi ohjain ja Océ Radiant Fusing

-teknologia lisäävät tuottavuutta

• ClearConnect-työnkulku ja Océ Publisher Select 2

- ja Océ Repro Desk -ohjelmistot säästävät aikaa

• Océ Image Logic mahdollistaa nopean,

ammattitasoisen tulostuksen, väriskannauksen
ja kopioinnin samalla laitteella

• 600 × 1 200 dpi:n Pico Printing -tulostus takaa

vertaansa vailla olevan laadun

• Tuottavat PlotWave 450 - ja PlotWave 550 -laitteet

täyttävät kiireisimpienkin ympäristöjen vaatimukset

• 10 A1-kokoisen tulosteen minuuttinopeus ja 2

tai 4 materiaalirullan käyttö takaavat tehokkaan
tulostuksen

• Integroitu ja käyttöliittymän kautta hallittava

Océ PlotWave -taittaja mahdollistaa tulosteiden
tehokkaan luovutuksen ja viimeistelyn

• FIPS-vaatimukset täyttävät ominaisuudet ja

kiintolevyn salaus parantavat tietoturvaa

• Käyttäjä- ja ympäristöystävällisen järjestelmän

kompakti muotoilu säästää tilaa ja parantaa
käyttömukavuutta

Océ PlotWave 450 / Océ PlotWave 550
Nauti vaivattomasta tulostuksesta

Sisäänrakennettu kustannustehokkuus

• Océ PlotWave -laitteiden helppokäyttöinen, tabletin tavoin

• Säästä aikaa ja rahaa palkitun Océ Radiant Fusing

• Tulosta työt Océ Publisher Select 2 -ohjelmistolla. Ohjelma

• Tulosta jopa 600 tulostetta tunnissa ilman, että sinun

• Lähetä pilveen tallennetut tekniset asiakirjat tulostettaviksi

• Pidä kustannukset kurissa hankkimalla tehokas ja tuottava

Luotettava ja korkealuokkainen lopputulos

Varmista tietoturva

• Hyödynnä uuden sukupolven tulostus- ja kiinnitysteknologia

• Suojaa luottamukselliset tiedot sulautetun Windows 8

• Vältä virheet esikatselemalla asiakirjat Océn

• Integroi tulostin tai monitoimilaite olemassa oleviin

toimiva ClearConnect-kosketusnäyttö tekee monimutkaisten
asiakirjojen tulostuksesta helppoa
auttaa sinua luomaan, tulostamaan ja hallitsemaan
vaivattomasti useita teknisiä asiakirjasarjoja

mobiililaitteesta tai tietokoneesta Océ Mobile WebTools
-ohjelmistoa ja verkkoon liitettyä Wi-Fi-reititintä käyttäen

ja tulosta korkealaatuisia mustavalkoasiakirjoja, jotka kestävät
käyttöä sekä toimistolla että sen ulkopuolella
suurkokotulostukseen tarkoitettua Windows-tulostinajuria
käyttäen

• Kopioi ja skannaa laadukkaasti hyödyntämällä Océ Image

Logic® -teknologiaa. Se korjaa automaattisesti asiakirjoissa
olevat rypyt ja taitokset ja vahvistaa tarvittaessa niiden sävyjä

• Täysin integroitu Océ PlotWave -taittaja auttaa sinua
säästämään aikaa ja vaivaa luomalla automaattisesti
laadukkaita taitettuja asiakirjoja

-teknologian ansiosta: laite käynnistyy valmiustilasta
vain 30 sekunnissa
tarvitsee valvoa laitteen toimintaa; voit tulostaa esimerkiksi
FSC-sertifioiduille ja kierrätetyille materiaaleille
laite, joka kestää pidempään kuin useimmat muut vastaavat
järjestelmät

-alustan ja POWERsync-ohjaimen tarjoamien uusimpien
tietoturvaominaisuuksien avulla
laitteistoihin ja ohjelmistoihin (esim. uniFLOW*) POWERsyncohjaimen kautta ilman, että sinun tarvitsee huolehtia käyttöön
ja tietoturvaan liittyvistä haasteista

• Suojaa tulostustiedot DLAP-kirjautumisen, älykorttien tai
valinnaisen kiintolevyn salauksen avulla

• Pidä luottamukselliset asiakirjat turvassa uniFLOW*-ratkaisun
tarjoaman turvatulostuksen avulla

Huolehdi myös ihmisistä ja ympäristöstä

• Perinteisiin järjestelmiin verrattuna matalat otsonipäästöt,

alhainen melutaso ja vähäinen lämmönmuodostus takaavat,
että laitteen lähistöllä on miellyttävää työskennellä

• Suljettu väriainejärjestelmä estää väriaineen roiskumisen ja
sisäänhengittämisen

• Laite täyttää Epeat Bronze -sertifioinnin vaatimukset

•
Tekniset tiedot

Océ PlotWave 450 / Océ PlotWave 550

OHJAIN

TEKNOLOGIA
Tuotekuvaus

Väriskannerilla varustettu mustavalkomonitoimilaite suurkuva-asiakirjojen
tulostukseen, kopiointiin ja skannaukseen

Kuvaus

Erittäin suorituskykyinen Océ POWERsync
-ohjain, jossa on sulautettu 64-bittinen
Windows 8 -käyttöjärjestelmä

Kuvantamisteknologia

Elektrofotografia (LED), orgaaninen valojohde
(OPC), puhdas suljettu väriainejärjestelmä,
Océ Radiant Fusing -teknologia

Suoritin

Kaksiytiminen G1620-suoritin, 2,70 GHz

Muisti

4 Gt DDR3 (vakio)

Näytönohjain

Intel HD Graphics, 1 GHz

Kiintolevy

500 Gt, 7 200 kierrosta/min (vakio)

Liitännät

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

Sivunkuvauskielet

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

Tietoturva

E-shredding, IPSec, IP-osoitteiden suodatus
/ pääsynhallintalistat, HTTPS, auditointiloki,
verkkoprotokollien salliminen/estäminen,
LDAP-integraatio, Active Directory
-integraatio (valinnainen), käyttäjien tunnistus
paikallisen ClearConnect-käyttöpaneelin
kautta (LDAP/Active Directory-kirjautuminen,
älykortilla tapahtuva tunnistus). HTTPSsertifikaattien määrittäminen. Irrotettava
kiintolevy (valinnainen), FIPS 140-2
-sertifioitu Trusted Platform Module (TPM)
(valinnainen) ja BitLocker-pohjainen
kiintolevyn salaus, kiintolevyn pyyhintä
(vain salausta käytettäessä), määritettävä
oleva CA-sertifikaatti, verkkoporttien ja
-protokollien esto, tietoturvatapahtumien loki,
kertakirjautuminen (laite) (valinnainen).

Pilvituki

Rajoittamaton käyttäjien ja/tai
järjestelmänvalvojien pilvituki WebDAVprotokollaa käyttäen ja/tai kolmansien
osapuolten ratkaisujen avulla.
Järjestelmänvalvoja voi määrittää käyttäjien
kirjautumistiedot valmiiksi, tai käyttäjä voi
luoda tunnukset itse kirjautuessaan sisään
haluamaansa pilvipalveluun

Muunnokset

Skaalaus (skaalaus sivun kokoon, liian suuren
kuvan pienennys, pienennys mukautetun
kertoimen mukaan, sivun koon skaalaus
vakiokokoon), kierto, siirto (automaattinen
tai käyttäjän määrittämä), etu-/takareunan
lisääminen/poistaminen, peilikuva, mustan
tehostus julistetilassa, tulostusoptimointi
(vakio, viivat/teksti, juliste). Värien korostus ja
tumma originaali. Poistettava alue (kiinnostava
alue)

Väriaineen tyyppi

Musta Océ-väriaine: 0,450 kg/pullo

Tulostusnopeus

Mustavalko:
Océ PlotWave 450: 8 A1-tulostetta minuutissa,
4 A0-tulostetta minuutissa
Océ PlotWave 550: 10 A1-tulostetta
minuutissa, 5 A0-tulostetta minuutissa

Tulostustarkkuus

600 dpi × 1 200 dpi

YLEISTÄ
Laitekokoonpano

Tulostin tai monitoimilaite, 2 tai 4 rullaa

Pääyksikön koko
(L × S × K)

Kompakti laite:
1 527 mm × 803 mm × 1 495 mm
(mukaan lukien yläluovutustaso)

Pääyksikön paino

240 kg

Sertifioinnit

CE, TÜV GS, CETECOM, C-UL-US,
Energy Star 2.0, FEMP, RoHS, CCC, VCCC

MATERIAALINKÄSITTELY
Paperirullat

2 tai 4 rullaa

Paperin leikkaus

Rullayksikkö sisältää leikkurit, jotka
mahdollistavat materiaalin nopean ja helpon
vaihtamisen

Enimmäispaperikapasiteetti

2 rullaa: 365 m2; 4 rullaa: 730 m2

Paperin paino

60–110 g/m2

Rullan leveys

297 mm – 914 mm

Tulostuspituus

Vähimmäispituus: 279 mm; enimmäispituus:
176 metriä

Tulosteiden luovutus

Integroitu yläluovutustaso

Materiaalityypit

Paperi: tavallinen paperi, piirtoheitinkalvo,
läpikuultava paperi, kierrätyspaperi,
luonnospaperi, kuultopaperi, värillinen paperi,
Top Label FSC -paperi, Red Label PEFC
-paperi, Black Label PEFc -paperi, Green Label
FSC -paperi, RecycledWhiteZero FSC -paperi,
läpinäkyvä paperi, läpinäkyvä FSC-paperi,
polyesterikalvo, antistaattinen polyesterikalvo,
kontrastikalvo, kirkas polyesterikalvo,
mattapintainen polyesterikalvo, valkoinen
läpinäkymätön polyesterikalvo, läpikuultava
luonnospaperi, kierrätetty luonnospaperi, Top
Color -paperi

KÄYTTÖLIITTYMÄ

SKANNERI
Kuvaus

Contact Image Sensor (CIS) -anturia ja
Océ Color Image Logic -teknologiaa käyttävä
väriskanneri

Skannaustarkkuus

600 dpi × 600 dpi

Skannausnopeus

Mustavalkoskannaus 14,6 m/min;
kopiointi 9,7 m/min;
väriskannaus 4,8 m/min

Skannausmuodot

TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, CALS, monisivuinen
PDF, monisivuinen PDF/A ja monisivuinen TIFF

Skannausmallit

Yleisimmille skannausasetuksille ja
tallennuspaikoille on määritettävissä
käytännössä rajaton määrä skannausmalleja

Kuvaus

Océ ClearConnect -monikosketusnäyttö

Koko (L × S × K)

300 mm × 220 mm × 40 mm.
Kosketusnäyttö: 10,4 tuumaa

Tarkkuus

800 × 600 pikseliä

Väriavaruus

16,2 miljoonaa

Teknologia

Projektiivinen kapasitiivinen kosketusnäyttö

Käyttö

3 painiketta: [Wake-up (Käynnistys)], [Stop,
interrupt, abort (Pysäytä, keskeytä, peruuta)],
[Home (Etusivu)].
Monikosketustoiminnot: nipistys, pyyhkäisy,
sipaisu, zoomaus, panorointi

Skannattujen
asiakirjojen
tallennuspaikka

Ominaisuudet

Näkymän optimointi: kallistus (-4–+45 astetta)
ja kääntö (-45–+180 astetta). Tilan merkkivalo
(punainen, keltainen, vihreä). USB-liitäntä,
jossa on merkkivalo

Paikallinen USB-flash-muisti, FTP, SMB,
ohjaimen älykäs postilaatikko (Smart Inbox),
paikallinen kotikansio (LDAP) (valinnainen),
mobiililaitteet Océ Mobile WebTools
-ohjelmiston kautta, WebDAV-pilvipalvelut,
PlanWell Collaborate.

Originaalin leveys

208 mm – 914 mm

Originaalin pituus

208 mm – 16 m

Originaalin paksuus

Enintään 0,8 mm (ei-jäykät asiakirjat)

Skaalaus

Skaalaus vakiomuotoon.
Mukautettu: 10 – 1 000 %

•
Tekniset tiedot

Océ PlotWave 450 / Océ PlotWave 550

Esiasetetut tilat

Viivat ja teksti, viivat ja teksti luonnos, taitetut
viivat ja teksti, valokuva, värillinen, tumma
originaali, sinikopio, värien korostus, diazo

Skannerin koko
(L × S × K)

1 097 mm × 308 mm × 140 mm

Skannerin paino

25 kg

TYÖNKULKU
Kuvaus

Yksittäisten asiakirjojen tai asiakirjasarjojen
samanaikainen tulostus, kopiointi ja skannaus

Tulostinajurit

Océ Wide Format Printer Driver 2 -ajuri
Microsoft® Windows® -käyttöjärjestelmille,
Océ PostScript® 3 -ajuri, Océ Mobile
WebTools iOS®-, Android®- ja BlackBerry®käyttöjärjestelmille, Océ Publisher Mobile iOS®ja Android®-käyttöjärjestelmille, Océ Publisher
Express, Océ Publisher Select 2.

Töiden hallinta

Yksilöllinen älykäs postilaatikko ja historia,
jononhallinta, Océ Express WebTools
-ohjelmisto, suojattu ohjain, etäsammutus ja
-käynnistys

Laskutus

Océ Account Centre (valinnainen)

YMPÄRISTÖTIEDOT
Melutaso

Hiljainen tila (valmius- ja lepotilat):
enintään 25 dB
Tulostustila: enintään 55 dB

Otsonipitoisuus

<0,001 mg/m , < 0,000473 ppm (0,05 %
sallitusta raja-arvosta)

Lämpöpäästöt

Valmiustila: 72 W; aktiivinen: 1,6 kW

Virtavaatimukset

90–240 V, 50/60 Hz

Virrankulutus

Lepotila: 1 W
Valmiustila: 88 W
Aktiivinen tila: 1,5 kW

Laitteiston
kierrätettävyys

Valmistettu teräksestä tai kierrätyskelpoisista
muoveista: jopa 95 % laitteiston materiaaleista
voidaan muuntaa uuteen muotoon tai
kierrättää. Jäljelle jäävä 5 % on vaaratonta
jätettä.

Värisäiliöiden
kierrätettävyys

Pullot on valmistettu kierrätyskelpoisesta
HDPE-muovista (suuritiheyksinen polyeteeni)
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LISÄVARUSTEET
Laitelisävarusteet

Valinnainen toinen rullayksikkö (nostaa
materiaalikapasiteetin 365 m2:stä 730 m2:iin),
laitteen päälle sijoitettava Océ Scanner
Express, irrotettava kiintolevy, Climate Control,
TPM-moduuli, Océ PlotWave -taittaja, Océluovutustaso (nostaa luovutuskapasiteetin
enintään 200 tulosteeseen).

Ohjelmistot

Océ View Station, Adobe® PostScript ®3 / PDF
-tulkki, Océ Repro Desk, Océ Account Center,
uniFLOW*

*myydään erikseen

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Finnish edition
© Canon Europa N.V., 2016

Canon Oy
Huopalahdentie 24, PL 1
00351 Helsinki
puhelin 010 544 20
canon.fi

