
•
Velkoformátové tiskárny 
navržené právě pro CAD  
a odvětví, jako jsou výroba, 
architektura, strojírenství  
a stavebnictví

Océ PlotWave 345/Océ PlotWave 365

• Profesionální výstup, včetně kopírování a 
skenování díky Océ image Logic

• Vynikající kvalita pikotechnologie 600 dpi 
x 1200 dpi umožňuje ostré detaily a hladké 
šedé plochy 

• Skvělá efektivita velkoformátového tisku, 
konzistentní produkce až 6 listů formátu 
A1/D za minutu 

• Vylepšená produktivita s okamžitým 
spuštěním a tiskem a výkonnějším 
řadičem

• Vyšší flexibilita při tisku do a z cloudových 
systémů, paměťových zařízení USB, 
mobilních zařízení

• Snadno se používá díky vícedotykovému 
uživatelskému rozhraní Océ ClearConnect, 
které je špičkou ve své třídě, nyní navíc  
s uniFLOW* 

• Produktivní barevné skenování s využitím 
nových šablon pro skenování 

• Vylepšení zabezpečení prostřednictvím 
prvků kompatibilních s FIPS a šifrováním 
disku 

• Prvky vstřícné k životnímu prostředí, 
jako je energetická účinnost a supernízké 
emise ozónu

Černobílé tiskárny nebo 
multifunkční zařízení  
Océ PlotWave 345 a  
Océ PlotWave 365 produkují 
skvěle vypadající odolné 
technické dokumenty 
bezpečně, úsporně a 
jednoduše, takže uživatelům 
umožňují soustředit se na 
jejich práci.



Océ PlotWave 345/Océ PlotWave 365

Buďte v práci produktivnější

• Využijte výhod vynikající kvality tisku s vysokým rozlišením 
Pico Printing 600 x 1 200 dpi

• Díky skenování a kopírování při tisku je možné pracovat 
účinně

• Tisk až 6 listů formátu A1/D za minutu

• Produktivitu lze ještě zvýšit díky možnosti 2. role

• Šetřete drahocenný čas s volitelnou skládačkou pro 
automatické generování kvalitně složených dokumentů

Skvělé výsledky, jednoduše

• Océ Image Logic® automaticky kompenzuje ohyby a přehyby 
a zintenzivňuje světlé barvy pro dosažení vynikajících 
výsledků.

• Snadné ovládání tiskárny pomocí 10” dotykové obrazovky 
Océ ClearConnect, která funguje jako tablet 

• Díky vzduchové separační technologii, kterou je vybaven 
horní výstupní zásobník, můžete zajistit úhlednou kompletaci 
a stohování dokumentů

• Automatizovaný postup zavádění role šetří čas i úsilí

Vyšší míra zabezpečení a vynikající odolnost dokumentů

• Ochrana důvěrných informací využitím nejnovějších 
bezpečnostních a ochranných prvků podporovaných 
vestavěnou platformou Windows 8

• Otevřené rozhraní řadiče POWERsync tiskárně umožňuje 
začleňovat software, jako je uniFLOW*

• Zabezpečení tiskových dat pomocí přihlášení LDAP, 
zabezpečení formou chytrých karet nebo možnost šifrování 
disku

• Zachovávejte důvěrný charakter svých dokumentů 
prostřednictvím zabezpečeného přístupu k tiskárně pomocí 
uniFLOW*

Navrženo pro cenově úspornou produkci

• Okamžité spuštění bez čekání a poloviční spotřeba  
energie, než mají srovnatelné systémy díky technologii  
Océ Radiant Fusing 

• Možnost kontrolovat správnost naskenovaných dokumentů 
pomocí živého náhledu, aby se předešlo chybám

• Robustní a odolná konstrukce zajišťuje dlouhou produktivní 
životnost

Vždy s ohledem na životní prostředí

• Tento systém má nejnižší emise ozónu, nejnižší hladiny hluku 
a nízké hladiny tepla ve srovnání s konvenčními systémy. 

• Velmi tichý systém, který lze pohodlně umístit do jakéhokoli 
kancelářského prostředí

• Díky uzavřenému tonerovému systému nehrozí, že by 
uživatelé toner vysypali nebo vdechli.

• Lidsky přívětivé provedení včetně tichého režimu spánku 
a prostorově úsporná ergonomie, více možností v jednom 
zařízení

• Plně vyhovuje nejnovějším požadavkům programu  
Energy Star 2.



Océ PlotWave 345/Océ PlotWave 365

TECHNOLOGIE
Popis produktu Velkoformátový černobílý multifunkční systém 

pro tisk/kopírování/skenování s barevným 
skenerem

Technologie obrazu Elektrofotografie (LED), organický fotoválec 
(OPC), čistý uzavřený tonerový systém, 
technologie Océ Radiant Fusing

Toner / typ inkoustu Černý toner Océ: 0,4 kg na lahev

Rychlost tisku Černobílé:  
Océ PlotWave 345: 4 formátu A1 za minutu,  
2 formátu A0 za minutu 
Océ PlotWave 365: 6 formátu A1 za minutu,  
3 formátu A0 za minutu

Rozlišení tisku 600 dpi x 1 200 dpi

OBECNÉ 
INFORMACE
Konfigurace Tiskárna nebo multifunkční zařízení s 1 nebo  

2 rolemi

Rozměry hlavního 
zařízení (ŠxHxV)

Kompaktní design: 1527 mm x 803 mm x  
1495 mm (včetně horního výstupního 
zásobníku)

Hmotnost hlavního 
zařízení

240 kg

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

MANIPULACE S 
MÉDII
Papírové role 1 nebo 2 role

Řezání papíru Nůž je umístěn v přihrádce pro rychlé a 
snadné přepnutí médií

Maximální kapacita 
papíru

1 role: 183 m2 2 role: 365 m2 

Gramáž papíru 60 – 110 g/m2

Šířka role 297 – 914 mm

Výstup Integrovaný horní výstupní zásobník

Typ médií Papír: Obyčejný papír, fólie, průsvitný papír, 
recyklovaný papír, technický klížený papír, 
technický pergamen, barevný papír, Top 
Label Paper FSC, Red Label Paper PEFC, 
Black Label Paper PEFC, Green Label 
FSC, recyklovaný papír WhiteZero FSC, 
transparentní papír, transparentní papír 
FSC, polyesterová fólie, polyesterová fólie 
antistatická, kontrastní fólie, čirá polyesterová 
fólie, dvojitá matná polyesterová fólie, bílá 
neprůhledná polyesterová fólie, průsvitný 
technický klížený papír, recyklovaný technický 
klížený papír, papír Color Top, obyčejný papír 
recyklovaný, transparentní

UŽIVATELSKÉ 
ROZHRANÍ
Popis Vícedotykové uživatelské rozhraní  

Océ ClearConnect

Rozměry (ŠxHxV) 300 mm x 220 mm x 40 mm. Dotyková 
obrazovka: 10,4”

Rozlišení 800 pixelů x 600 pixelů

Počet barev 16,2 milionů

Technologie Projektivní kapacitní dotyková

Ovládání 3 hardwarová tlačítka: [Wake-up] [Probudit], 
[Stop, interrupt, abort] [Zastavit, přerušit, 
ukončit] a [Home] [Domů].  
Vícedotykové funkce: stažení, potáhnutí, 
rychlý pohyb, zoom, posouvání

Vlastnosti Optimalizace zobrazení: naklápění (-4 až 
+45 stupňů) a otáčení (-45 až +180 stupňů). 
Stavová kontrolka (červená, oranžová, 
zelená). Rozhraní USB s kontrolkou

ŘADIČ
Popis Vysoce výkonný řadič Océ POWERsync se 

systémem Windows 8 Embedded, 64 bitů

Procesor Dual-Core G1620 při 2,70 GHz

Paměť 4 GB DDR3 (standardní)

Video Intel HD Graphics, 1 GHz

Pevný disk 500 GB, 7200 ot./min. (standardně)

Rozhraní Ethernet 100 Mb/s, 1 Gb/s 
TCP/IP: DHCP,IPv4, IPv6, HTTPS 
Discovery: APIPA, WS-Discovery, SNMP

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

Zabezpečení E-skartace, IPSec, filtrování adres IP/
seznamy pro kontrolu přístupu, HTTPS, 
protokoly auditu, zakázání/povolení síťového 
protokolu, integrace LDAP, integrace aktivního 
adresáře (volitelné), ověřování uživatelů na 
místním uživatelském panelu ClearConnect 
(přihlašovací údaje pro LDAP/aktivní adresář, 
chytrá karta) pro skenování/kopírování/tisk. 
Konfigurovatelné certifikáty HTTPS. Možnost 
vyměnitelného pevného disku, volitelný 
Trusted Platform Module (TPM) s certifikací 
FIPS 140-2 a šifrování pevného disku na bázi 
BitLocker, vymazání pevného disku (pouze s 
šifrováním disku), konfigurovatelný certifikát 
CA, zakázání síťových portů a protokolů, 
zaznamenávání bezpečnostních událostí do 
protokolu, volitelná jednotlivá registrace  
(v zařízení).

Podpora cloudu Neomezené ověřování uživatelů či správců 
v cloudu prostřednictvím WebDav a/nebo 
poskytovatele třetích stran. Ověření uživatele 
cloudu může předem nakonfigurovat správce, 
nebo to může dělat uživatel v době přístupu 
na příslušný cloud

Transformace Změna měřítka; změna měřítka (přizpůsobení 
na stránku, zmenšení, když je obraz příliš 
velký, aby nedošlo k oříznutí, nebo podle 
vlastního poměru, přizpůsobení velikosti 
stránky na standardní formát), otočení, posun 
(automatický nebo uživatelem definovaný), 
přidání/odebrání zadní/náběžné hrany, 
zrcadlení, intenzita černé v režimu plakátu, 
optimalizace tisku (standardní, čáry/text, 
plakát). Zvýrazňovač a tmavý originál. Oblast 
k vymazání (oblast zájmu)

SKENER
Popis Barevný skener s kontaktním snímačem 

obrazu (Contact Image Sensor, CIS)  
s technologií Océ Image Logic

Rozlišení skenování 600 dpi x 600 dpi

Rychlost skenování 14,6 m/min. černobílé skenování; 
9.7 m/min. kopírování; 
4.8 m/min. barevné skenování

Formát skenování TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, CALS, vícestranné 
PDF, vícestranné PDF/A a vícestranné TIFF

Šablony pro 
skenování

Virtuální neomezený počet šablon pro 
skenování pro standardizaci běžných 
nastavení a cílových umístění skenování

Cílové umístění 
skenování

Místní flash disk USB, FTP, SMB, inteligentní 
schránka v řadiči, volitelná místní 
domácí složka (LDAP), mobilní zařízení 
prostřednictvím Océ Mobile WebTools, 
WebDav Cloud, PlanWell Collaborate.

Šířka originálu 208 mm až 914 mm

Délka originálu 208 mm až 16 m (dle typu souboru a rozlišení)

• 
Technické specifikace



Océ PlotWave 345/Océ PlotWave 365
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Tloušťka originálu Maximálně 0,8 mm (pouze ohybné dokumenty)

Zvětšení/zmenšení Změna velikosti na standardní formát.  
Vlastní: 10 – 1000%

Přednastavené 
režimy

Blueprint (Modrotisk), Coloured original 
(Barevný originál), Dark original (Tmavý 
originál), Folded lines/text (Složené – čáry a 
text), Lines/text standard (Standard – čáry a 
text), Lines/text draft (Koncept – čáry a text), 
Photo (Fotografie), Map (Mapa), Artwork 
(Umění)

Rozměry skeneru 
(ŠxHxV)

1097 mm x 308 mm x 140 mm

Hmotnost skeneru 25 kg

ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ
Hladina akustického 
výkonu

Tichý režim (pohotovostní režim a režim 
spánku): méně než 25 dB 
Tiskový režim: méně než 55 dB

Koncentrace ozónu <0,001 mg/m3, < 0,000473 PPM 
(0,05 % povolené limitní hodnoty)

Tepelné emise Režim připraveno: 72 W, Režim aktivní: 1,6 kW

Požadavky na 
napájení

90 – 240 V, 50/60 Hz

Spotřeba energie Režim spánku: 1 W 
Režim připraveno: 88 W 
Režim aktivní: 1,5 kW 

Recyklovatelnost 
hardwaru

Tiskárna je vyrobena z oceli nebo vysoce 
recyklovatelných plastů: až 95% dílů je možné 
upcyklovat nebo recyklovat. Zbývajících 5 % je 
netoxický odpad.

Recyklovatelnost 
nádoby na toner

Láhve jsou vyrobené z vysoce 
recyklovatelného HDPE (vysokohustotní 
polyethylen)

• 
Technické specifikace

PRACOVNÍ 
POSTUPY
Popis Souběžný tisk, kopírování a skenování 

samostatných dokumentů nebo sad

Ovladače tiskárny Océ Wide format Printer Driver 2 pro 
Microsoft® Windows®, ovladač Océ PostScript® 
3, Océ Mobile WebTools pro iOS®, Android®  
a BlackBerry®, Océ Publisher Mobile pro IOS®  
a Android®, Océ Publisher Express,  
Océ Publisher Select 2.

Správa úloh Přizpůsobená inteligentní schránka s historií, 
správa fronty, Océ Express WebTools, 
zabezpečený přístup k řadiči, vzdálené 
vypnutí a restart

Účtování Océ Account Console (volitelné)

VOLITELNÉ
Hardware Možnost dodatečné 2. role, Océ Scanner 

Express, vyměnitelný pevný disk, modul TPM, 
výstupní zásobník Océ pro zvýšení výstupní 
kapacity až na 200 stránek, Estefold 2400 pro 
Océ PlotWave 345, Estefold 2400 a 4300 pro 
Océ PlotWave 365.

Software Océ View Station, překladač souborů  
Adobe® PostScript ®3/PDF, Océ Reprodesk, 
Océ Account Console, uniFLOW*

*prodává se samostatně


