Océ PlotWave 450/Océ PlotWave 550

•

Högproduktiva skrivare för svartvitt,
med färgskanner och färgkopiator,
för CAD-kapacitet och AECprestanda inom tillverkning och
trycksaksproduktion.
Nya Océ PlotWave 450 och
Océ PlotWave 550 är perfekta
skrivare eller multifunktionsmaskiner
för arbetsgrupper som snabbt
måste kunna skriva ut avancerade
dokument, dela enkelt och hantera
storformatsprojekt snabbare,
samtidigt som informationen hålls
konfidentiell.

• Enkel användning tack vare ClearConnect

• PlotWave 450 och PlotWave 550 – två maskiner

• Dataflexibilitet genom fullständig molnintegrering.

• Effektiv utskriftskapacitet som konsekvent levererar

multitouch-skärm, nu med uniFLOW*-programvara

som uppfyller dina produktivitetskrav

• Förbättrad produktivitet med ny, kraftfull styrenhet

10 st A1/D-ark per minut, med kapacitet för 2 eller
4 medierullar

• Snabbare arbetsflöden – ClearConnect-arbetsflöde

• Produktiv dokumentutmatning tack vare integrerad

• Snabb och professionell utskrift, färgskanning och

• Förbättrad säkerhet med FIPS-kompatibla

• Oöverträffad kvalitet med 600 x 1 200 dpi

• Människo- och miljövänligt system med ergonomisk

och Océ Radiant Fusing-teknik

med nya Océ Publisher Select 2 och Océ Repro
Desk

kopiering – allt-i-ett, tack vare Océ Image Logic
upplösning

Océ PlotWave-mapp, som kontrolleras direkt via
användargränssnittet
funktioner och diskkryptering

design och utrymmesbesparande format.

Océ PlotWave 450/Océ PlotWave 550
Jämn produktion utan stress

Inbyggd kostnadseffektivitet

• ClearConnect-pekskärmen används på samma sätt som en

• Kom igång direkt – med vår prisbelönta Océ Radiant Fusing-

• Skicka jobb med Océ Publisher Select 2, som gör det enkelt

• Skriv ut upp till 600 ark per timme, obevakat på FSC,

surfplatta, vilket ger en intuitiv användarupplevelse som
förenklar avancerad dokumentproduktion
att skapa, skriva ut och hantera flera uppsättningar av
tekniska dokument

• Använd en nätverksansluten WiFi-router och din smartphone
eller dator för att komma åt tekniska filer i molnet och skicka
dem för utskrift via Océ Mobile WebTools

Professionellt resultat varje gång

• Skriv ut uppsättningar av svartvita kvalitetsdokument

som klarar intensiv användning både på kontoret och ute i
fält, tack vare den senaste versionens utskriftskvalitet och
vattenfast teknik

• Undvik fel i avancerade ritningar genom att förhandsgranska
dokumenten i Océ Wide Format Printer Driver för Windows

• Kopiera och skanna med fantastisk kvalitet – Océ Image

Logic® förstärker färgerna och kompenserar automatiskt
för veck och skrynkliga partier

• Den fullständigt integrerade Océ PlotWave-mappen
genererar falsade kvalitetsdokument automatiskt,
så att du kan organisera och spara tid

teknik sparar du tid och pengar eftersom maskinen går från
tyst läge till färdig utskrift inom 30 sekunder
återvunnet papper och en rad andra medier

• Håller ner driftkostnaderna, tack vare robust, effektiv
konstruktion som håller mycket längre än jämförbara
maskiner

Höga säkerhetsnivåer

• Använd de senaste säkerhetsfunktionerna för att skydda
konfidentiell information med en inbäddad Windows
8-plattform på vår POWERsync-styrenhet

• Integrera skrivaren med befintlig maskinvara och

programvara, till exempel uniFLOW*, via POWERsyncstyrenhetens öppna gränssnitt – utan att behöva bekymra
dig om drift- eller säkerhetsproblem

• Skydda dina data med hjälp av DLAP-inloggning, smartkortsäkerhet och alternativ för diskkryptering

• Skydda konfidentiella dokument – använd uniFLOW* för
säker skrivaråtkomst

Ta hänsyn till miljön

• Arbeta bekvämt i närheten av maskinen, som har marknadens
lägsta ozonutsläpp, lägsta bullernivåer och minsta
värmeavgivning, jämfört med konventionella system

• Slutet tonersystem förhindrar att du spiller eller andas in
toner.

• Uppfyller alla krav enligt Epeats bronscertifiering

•
Tekniska specifikationer

Océ PlotWave 450/Océ PlotWave 550

STYRENHET

TEKNIK
Produktbeskrivning

Allt-i-ett-maskin för svartvit utskrift/
kopiering/skanning av breda format, med
färgskanner

Bildteknik

Elektrofotografi (LED), organisk fotoledare
(OPC), rent och slutet tonersystem,
Océ Radiant Fusing-teknik

Beskrivning

Högkapacitets Océ Powersync-styrenhet med
inbäddat Windows 8 (64 bitars)

Processor

Dual-Core G1620 vid 2,70 GHz

Minne

4 GB DDR3 (standard)

Grafik

Intel HD Graphics, 1 GHz

Toner/bläcktyp

Océ svart toner: 0,450 kg per flaska

Hårddisk

500 GB, 7 200 rpm (standard)

Utskriftshastighet

Svartvitt:
Océ PlotWave 450: 8 st A1-sidor per minut,
4 st A0-sidor per minut
Océ PlotWave 550: 10 st A1-sidor per minut,
5 st A0-sidor per minut

Gränssnitt

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

Sidbeskrivningsspråk

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

Säkerhet

E-dokumentförstöring, IPSec, IPfiltrering/åtkomstkontrollistor, HTTPS,
revisionsloggning, aktivera/avaktivera
nätverksprotokoll, LDAP-integrering,
Active Directory Integration (tillval),
användarverifiering på lokal ClearConnectskärm (LDAP/Active Directory-verifiering,
smartkort) för skanning/kopiering/utskrift.
Konfigurera HTTPS-certifikat. Löstagbar
hårddisk (tillval), FIPS 140-2-certifierad
Trusted Platform Module (TPM) som tillval
och BitLocker-baserad hårddiskkryptering,
hårddiskrensning (endast med diskkryptering),
konfigurerbart CA-certifikat, avaktivera
nätverksportar och protokoll, loggning av
säkerhetshändelser, Single Sign-on (på enhet)
som tillval.

Molnstöd

Obegränsad användar- och/eller
administratörsautentiserat molnstöd via
WebDav och/eller tredjepart. Autentisering
av molnanvändare kan förkonfigureras av
administratören eller utföras av användaren
då denna ansluter till det specifika molnet

Transformering

Skalning; skalning (för anpassning till sida;
minska för att undvika beskärning när
bilden är för stor; skalning till anpassad
storlek; skala sidstorlek till standardstorlek),
rotation, förskjutning (automatisk eller
användardefinierad), lägga till/ta bort
bak-/framkant, spegling, svart intensitet i
affischläge, utskriftsoptimering (standard,
rader/text, affisch). Färgmarkering och mörkt
original. Radera specifikt område

Utskriftsupplösning

600 x 1 200 dpi

ALLMÄNT
Konfiguration

Skrivare eller multifunktion, 2 eller 4 rullar

Mått huvudenhet
(B x D x H)

Kompakt design:
1 527 x 803 x 1 495 mm
(inklusive övre utmatningsfack)

Vikt huvudenhet

240 kg

Certifikat

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

MEDIEHANTERING
Pappersrullar

2 eller 4 rullar

Pappersskärning

Skärfunktion i facket, för snabbt och enkelt
mediebyte

Maximal
papperskapacitet

2 rulle: 365 m2, 4 rullar: 730 m2

Pappersvikter

60–110 g/m2

Rullbredd

297 mm till 914 mm

Utskriftslängd

Minst: 279 mm - max: 176 meter

Utmatning

Integrerat övre utmatningsfack

Medietyp

Papper: Vanligt papper, OH-ark,
genomlysande papper, återvunnet papper,
arkivpapper för ritningar, vellum för ritningar,
färgat papper, Top Label Paper FSC, Red
Label Paper PEFC, Black Label Paper PEFc,
Green Label FSC, RecycledWhiteZero FSC,
transparent papper, Transparent Paper
FSC, polyesterfilm, antistatisk polyesterfilm,
kontrastfilm, klar polyesterfilm, dubbel
matt polyesterfilm, vit opak polyesterfilm,
genomlysande arkivpapper för ritningar,
återvunnet arkivpapper för ritningar, Color
Top, genomskinligt

ANVÄNDARGRÄNSSNITT
Beskrivning

Océ ClearConnect multi-touch
användargränssnitt

Mått (B x D x H)

300 mm x 220 mm x 40 mm
Pekskärm: 10,4 tum

Upplösning

800 x 600 bildpunkter

Antal färger

16,2 miljoner

Teknik

Projektiv kapacitiv pekskärmsteknik

Hantering

3 fasta knappar: [ Uppvakning], [ Stopp, paus,
avbryt ], [ Hem ].
Multi-touch-funktioner: nypa, svepa, bläddra,
zooma, panorera

Funktioner

Optimering av visning: Vinkla (-4 till +45
grader) och vänd (-45 till +180 grader).
Statusljus (rött, orange, grönt). USBgränssnitt med indikatorljus

SKANNER
Beskrivning

Contact Image Sensor (CIS) färgskanner med
Océ Image Logic-teknik

Skannerupplösning

600 x 600 dpi

Skanningshastighet

14,6 m/min svartvit skanning;
9,7 m/min kopiering;
4,8 m/min färgskanning

Skanningsformat

TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, CALS, flersidig PDF,
flersidig PDF/A och flersidig TIFF

Skanningsmallar

I stort sett obegränsat antal mallar för att
standardisera vanliga skanningsinställningar
och destinationer

Skanningsdestination

Lokal USB-enhet, FTP, SMB, smart inkorg
på styrenhet, lokal hemmapp (LDAP) som
tillval, mobil enhet via Océ Mobile WebTools,
WebDav Clouds, PlanWell Collaborate.

Originalbredd

208 mm till 914 mm

Originallängd

208 mm till 16 m

Originaltjocklek

Maximalt 0,8 mm (böjbara dokument)

Zoom

Skala till standardformat. Anpassat: 10–1 000 %

•
Tekniska specifikationer

Océ PlotWave 450/Océ PlotWave 550

Förinställda lägen

Linjer och text, linjer och textutkast, vikta linjer
och text, foto, färgat, mörka original, blåkopia,
färgmarkering, Diazo

Mått skanner
(B x D x H)

1 097 x 308 x 140 mm

Vikt skanner

25 kg

ARBETSFLÖDE
Beskrivning

Samtidigt utskrift, kopiering och skanning av
enskilda dokument eller hela uppsättningar

Skrivardrivrutiner

Océ Wide format Printer Driver 2 för
Microsoft® Windows®, Océ PostScript®
3-drivrutin, Océ Mobile WebTools för iOS®,
Android® och BlackBerry®, Océ Publisher
Mobile för IOS® och Android®, Océ Publisher
Express, Océ Publisher Select 2.

Jobbhantering

Individuell smart inkorg med historik,
köhantering, Océ Express WebTools, säker
styrenhetsåtkomst, fjärravstängning och
fjärromstart

Kostnadsredovisning

Océ Account Centre (tillval)

MILJÖ
Ljudeffektnivå

Tyst läge (standby och viloläge): högst 25 dB
Utskriftläge: högst 55 dB

Ozonkoncentration

<0,001 mg/m3, < 0,000473 PPM (0,05 % av
tillåtet gränsvärde)

Värmeavgivning

Standby: 72 W, aktiv:1,6 kW

Elanslutning

90–240 V, 50/60 Hz

Effektförbrukning

Viloläge: 1 W
Standby: 88 W
Aktivt läge: 1,5 kW

Återvinningsbarhet
för maskinvara

Tillverkad av stål eller i hög grad
återvinningsbar plast: upp till 95 % av
motorn kan återanvändas eller återvinnas.
Återstående 5 % är icke giftigt avfall.

Återvinningsbarhet
för tonerbehållare

Flaskor tillverkade av i hög grad
återvinningsbar HDPE (High Density
Polyethylene)
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TILLVAL
Maskinvara

En andra rullåda att öka kapaciteten från
365 till 730 m2, Océ Scanner Express
ovanpå skrivaren, borttagbar hårddisk,
klimatkontroll, TPM-modul, Océ PlotWavemapp, Océ-utmatningsfack för att öka
utmatningskapaciteten till 200 sidor.

Programvara

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

*säljs separat

