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O krok výše
Postupte o krok výše nad limity svých
současných možností pro velkoformátové
dokumenty díky multifunkční černobílé
tiskárně Océ PlotWave® 750. Vytvářejte
dokumenty rychleji, spravujte tiskové úlohy
snadněji, tiskněte flexibilněji a chraňte
důležitá data bezpečněji – a získejte pro své
podnikání náskok.

Tiskárna Océ PlotWave® 750 vám pomůže
uspokojit výzvy spojené s náročnými
dokumenty v oblasti tisku pro oddělení
nebo v prostředí produktivního centrálního
tiskového střediska. Na základě mnohokrát
oceněné technologie Océ TDS750
dostane tiskárna Océ PlotWave® 750 vaše
dokumentové možnosti k novým výšinám.

Multifunkční tiskárna Océ PlotWave® 750
Osvědčená technologie pro produktivní velkoformátový tisk

Dnešní pokrokové architektonické,
strojírenské a stavební firmy se při budování
světa okolo nás spoléhají na systémy Océ.
Jejich výtvory jsou o krok výše ve srovnání
s tím, jak se pracovalo dříve, jsou to inovativní
mistrovská díla. O krok výše je také tiskárna
Océ PlotWave® 750, protože zákazníkům
umožňuje rychleji, levněji a efektivněji
komunikovat.

Vytvořte si produkční systém podle
svých potřeb
Nakonfigurujte si média pro vaše aplikace:
2, 4 nebo 6 rolí a/nebo 1 nebo 2 přihrádky
s archovými médii
Pořiďte si volitelný barevný skener Océ TC4
pro práci s barevnými výkresy a plány
Přidejte stohovač Océ Double Decker Pro
Stacker pro práci s 1500 listy velikosti A0
pro dlouhé tiskové dávky bez obsluhy
Efektivně skládejte dokumenty pomocí
skládačky Océ, plně integrovaného skládacího
řešení
Dělejte na lidi dojem díky konzistentním,
vysoce kvalitním dokumentům v rozlišení
600 x 1200 dpi s označením „Pico Printing“.

Jednotné pracovní postupy
Díky naší univerzální softwarové sadě, která
vypadá a pracuje stejně napříč všemi
velkoformátovými, barevnými i černobílými
systémy Océ, lze tiskárnu Océ PlotWave® 750
snadno ovládat bez intenzivního zaškolení.
Uživatelé mohou definovat nastavení úloh,
spouštět úkoly pomocí uživatelského panelu,
ovladače nebo nástroje pro odesílání úloh
stejně v celém našem portfoliu Océ PlotWave®
a ColorWave – k dispozici jsou tedy vysoce
efektivní, jednotné pracovní postupy.

Multifunkční tiskárna
®
Océ PlotWave 750
Vlastnosti produktu
Pokročilé síťové funkce a zabezpečení

Rychlá a produktivní

Ve světě techniky vzniká mnoho rozhodnutí
přímo na místě, a proto je nutné dokumenty
flexibilně aktualizovat a vytvářet.
Nástroje Océ Mobile WebTools nebo
Océ Publisher Express vám umožňují
zachycovat změny a kdykoli a kdekoli
zadávat dokumenty k tisku pomocí
mobilního zařízení; u složitějších projektů
poskytuje nástroj Océ Publisher Select
větší míru víceúčelovosti

Technologie Océ Radiant Fusing zaručuje
okamžitou připravenost k práci a umožní
vám plnit krátké termíny a pracovat
efektivně. Ještě než ostatní vůbec začnou
tisknout, můžete vytvořit přes 27 výtisků ve
formátu A1 a konzistentně produkovat 9
výtisků ve formátu A1 za minutu, a to
dokonce s různými formáty. S až 6 rolemi,
stohovačem Océ Double Decker Pro Stacker
a integrovanými řezačkami můžete
bez přerušení tisknout a stohovat až
1 200 metrů výstupu. Navíc pomocí plně
integrovaného skládacího zařízení můžete
dosáhnout skutečné automatizace
pracovních postupů – včetně použití
vyztužených vázacích pásků – a produkovat
dokumenty připravené k použití. Skenování
a kopírování je integrované, barevné značení
a další technické dokumenty jsou v jednom
rychlém a snadném kroku připraveny pro
okamžitou archivaci a distribuci.

Tyto síťové možnosti doplňují přísná
bezpečnostní opatření. Řadič na bázi
Microsoft Windows™ Embedded Standard 7
vám zaručuje dodržování nejnovějších
standardů IT a zahrnuje nejaktuálnější
dostupné bezpečnostní prvky, jako je
antivirová podpora, HTTPS a IPsec a také
e-skartace a správu inteligentní schránky.

Multifunkční tiskárna Océ PlotWave® 750
Vlastnosti produktu
Bezkonkurenční produktivita díky
technologii Océ Radiant Fusing
Tiskárna Océ PlotWave® 750 umožňuje
okamžité spuštění a spotřebovává polovinu
energie ve srovnání s porovnatelnými
systémy, aniž by to mělo negativní dopad
na rychlost. Tiskárna se také zahřívá jen
při tisku, takže v režimu nečinnosti
nespotřebovává téměř žádnou energii.

Automatická výměna rolí
Výměna rolí je rychlá a snadná –
nepotřebujete další stůl ani nemusíte
vyvažovat těžkopádné role papíru. Stačí
otevřít přihrádku, vložit novou roli do
robustního držáku a zaklapnout ji na místo,
potom jednoduše stiskněte tlačítko a papír
se zavede do zařízení nebo se čistě odřízne
pruh role.

Uzavřený tonerový systém
Tonerový systém je kompletně uzavřený
a snadno dosažitelný, což zajišťuje plynulý
a čistý provoz. Toner je uchováván uvnitř
tiskárny mimo dosah rukou a oblečení.
Odpadní toner lze čistě vyjmout a láhve jsou
navrženy tak, aby umožňovaly snadnou
manipulaci a skladování.

Vysoká kvalita, spolehlivý výkon
Využijte výhody vyšší kvality tisku s vysokým
rozlišením 600 x 1200 dpi s označením
„Pico Printing“, které zajišťuje to, že výkresy
a vyobrazení mají ostré šedé linky a plynulé
stínování. Robustní a odolná konstrukce
systému zajišťuje vynikající spolehlivost a
dlouhou produktivní systémovou životnost.

Vynikající barevné skenování pomocí
Océ Color Image Logic®
Océ Color Image Logic rozdělí původní obraz
do několika vrstev, eliminuje sklady
a zesiluje slabé barevné informace, takže
výsledkem jsou ty nejkvalitnější skeny
v daném segmentu.
Dokumenty pěkně uspořádaně

Maximalizovaný výstup
Optimalizujte konfiguraci produktu tak, aby
bylo možné zajistit maximální efektivitu
práce. Zvolte mezi 2, 4 nebo 6 rolemi
a 1 nebo 2 zásobníky na jednotlivé listy.
Každá role obsahuje až 200 metrů pro
1 200 metrů nepřetržitého tisku
v konfiguraci se 6 rolemi. Systém je
možné na místě rozšířit, aby váš podnik
mohl růst podle svých potřeb.

Díky vzduchové separační technologii
můžete zajistit úhlednou kompletaci
a stohování až 100 plánů ve formátu A0
v horním výstupním zásobníku, který je
umístěn v příhodné pracovní výšce
a nevyžaduje dodatečný podlahový prostor.
Pokud chcete větší stohovací kapacitu, zvolte
si volitelný stohovač Océ Double Decker
Pro Stacker, který pojme až 1500 listů ve
formátu A0. Plně integrované volitelné
skládací zařízení Océ Folder vytváří úhledně
složené dokumenty, a tak automaticky
uvolňuje dodatečný čas a místo na stole.

Odpovídá vašim pracovním postupům
Software v tiskárně Océ PlotWave® 750
je naprosto kompatibilní s nejnovější
produktovou řadou Océ a umožňuje vám
zadávat nejrůznější úlohy od velmi snadných
až po ty nejkomplikovanější – pro zajištění
plynulých efektivních pracovních postupů
a optimální produktivity.
Zabezpečení
Řadič Microsoft Windows™ Embedded
Standard 7 chrání vaše data a jejich
přesunování a zahrnuje nejaktuálnější
dostupné bezpečnostní prvky, jako je
antivirová podpora, HTTPS a IPsec.
Umožňuje vám také optimalizovat e-skartaci
a spravovat možnosti inteligentní schránky
podle vašich potřeb.

Úsporné
Díky tomuto úspornému systému získáte
svou investici rychle zpět. Zvolte si takovou
kombinaci prvků pro manipulaci
s dokumenty, která odpovídá vašemu
rozpočtu a velikosti a rozsahu vašich potřeb
v oblasti dokumentů. Na základě osvědčené
technologie, aplikované v mnoha tisících
systémů na celém světě, postavené s
ohledem na dlouhou výdrž díky odolným,
trvanlivým dílům a na základě podpory
vzdáleného servisu, získáte spolehlivou
trvanlivost s menším výskytem záseků,
kratšími prostoji a menším počtem servisních
návštěv. Na rozdíl od porovnatelných
systémů, které mají předpokládanou
životnost čtyři roky, je tento systém postaven
tak, aby vydržel nejméně sedm let.

Snadné používání
Systém Océ PlotWave® 750 každému
umožňuje dosáhnout skvělých výsledků již
napoprvé, aniž by bylo nutné odstraňovat
nějaké problémy. Vše od vložení role
a dosypání toneru až po správu tiskových
úloh bylo pečlivě navrženo tak, aby to bylo
ergonomicky správné a vysoce intuitivní.
Přístup ke skenování, založený na stisku
zeleného tlačítka, zajišťuje výstup vynikající
kvality pouhým stiskem tlačítka a díky nízké
hlučnosti, ozónu a tepelným emisím je
systém ideální pro jakékoli kancelářské
prostředí.

Specifikace: Océ PlotWave® 750
TECHNOLOGIE
Popis produktu
Technologie obrazu
Toner / typ inkoustu
Rychlost tisku
Rozlišení tisku

Produktivní velkoformátový černobílý systém pro tisk/kopírování/skenování
s barevným skenováním
Elektrofotografie (LED), organický fotoválec (OPC), čistý uzavřený tonerový
systém, technologie Océ Radiant Fusing
Černý toner Océ: 2 lahve v krabici, 0,5 kg na lahev
Černobílé: 9 výtisků ve formátu A1/min., 4,7 A0/min.
600 x 1 200 dpi

OBECNÉ INFORMACE
Konfigurace
Rozměry hlavního zařízení
(ŠxHxV)
Hmotnost hlavního
zařízení
Certifikace

Tiskárna nebo multifunkční zařízení s volbou 2 skenerů
1440 x 800 x 1475 mm (včetně horního výstupního zásobníku)
290 kg
EPA ENERGY STAR®, TüV GS, CETECOM, CE, UL, cUL, CB, FCC Class B, RoHS

MANIPULACE S MÉDII
Papírové role
Maximální kapacita papíru
Gramáž papíru
Šířka role
Výstup
Typ médií

Výchozí nastavení: 2 role, s možností rozšíření až na maximum 6 rolí a dva
zásobníky na jednotlivé listy
Až 200 m na roli, maximálně 6 rolí
75 – 100 g/m2
297 – 914 mm
Kompaktní a ergonomický horní výstupní zásobník s podporou až
100 zkompletovaných plánů (k dispozici jsou další volitelné prvky)
Papír: Obyčejný papír, recyklovaný papír, barevný papír a fólie
Film: Film a pergamen

PRODUkTIVNí
čERNOBíLý SkENER
Popis
Rozlišení skenování
Rychlost skenování
Formát skenování
Cílové umístění skenování
Šířka originálu
Délka originálu
Tloušťka originálu
Zoom
Přednastavené režimy
Velikost skeneru (ŠxHxV)
Hmotnost skeneru
PROSTřEDí (TISkÁRNA)
Hladina akustického tlaku
Koncentrace ozónu
Požadavky na napájení
Spotřeba energie

Zabezpečení
Volitelné možnosti

Řadič Océ Power Logic© na bázi Microsoft Windows Embedded Standard 7
Intel Core 2 i5-520M při 2,39 GHz
Standardní 2 GB
2 x 500 GB
Ethernet 100 Mb/s, 1 Gbit/s
TIFF, JPEG, HP-GL, HP-GL/2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS,
ASCII
E-skartace, IPSec, HTTPS, rozšířená ochrana zabezpečení pro správce, protokoly
auditu
Překladač souborů Adobe® PostScript® 3/PDF

Popis
Ovladače tiskárny
Odesílání úloh

Správa úloh
Účtování

Popis

Cílové umístění skenování
Šířka originálu
Délka originálu
Tloušťka originálu
Zoom
Přednastavené režimy
Velikost skeneru (ŠxHxV)
Hmotnost skeneru

Skener Océ TCS4 s barevnou technologií Océ Direct Scan (jedna kamera,
jedno zrcadlo)
Optické 575 dpi, adresovatelné 600 dpi
Černobílé: 3 – 5 m/min. Barevně: 1 – 4 m/min.
TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, CALS, vícestranné PDF, vícestranné PDF/A a vícestranné
TIFF
Síťová složka prostřednictvím FTP nebo SMB a v řadiči
200 – 1016 mm
200 mm až 22 m
Až 3 mm (volitelný skener až 15 mm)
Změna velikosti na standardní formát. Vlastní: 10 – 1000 %
Čáry a text, fotografie, šedá a čáry, tmavý originál, modrotisk
1353 x 670 x 1300 mm
65 kg

Souběžný tisk, kopírování a skenování samostatných dokumentů nebo sad
Océ Wide Format Printer Driver 2.0 pro Microsoft Windows, ovladač
Océ PostScript 3 pro Microsoft Windows a Mac OS
Océ Mobile WebTools pro iOS, Android™, Symbian a BlackBerry®,
Océ Publisher Mobile pro iOS, Océ Publisher Express pro web,
Océ Publisher Select pro Microsoft Windows
Přizpůsobená inteligentní schránka s historií, správa fronty,
Océ Express WebTools, zabezpečený přístup k ovládacímu zařízení,
vzdálené vypnutí a restart
Volitelné: Océ Account Center

VOLITELNÉ MOžNOSTI

BAREVNý SkENER

Rozlišení skenování
Rychlost skenování
Formát skenování

Režim Připraveno: 18 dB(A). Režim Aktivní: 58 dB(A)
0,001 mg/m3
100 – 240 V; 50/60 Hz; 20 – 10 A
Režim spánku: 2,5 W. Režim Připraveno: 51 W. Režim Aktivní: 1,6 kW

PRACOVNí POSTUPy

řADIč
Popis
Procesor
Paměť
Pevný disk
Rozhraní
PDL

Skener Océ TDS600 s technologií Océ Image Logic ® (jedna kamera,
jedno zrcadlo)
400 dpi
Černobílé: 5 m/min. – 9.7m/min. při 200 dpi
TIFF (nekomprimované, G3, G4), PDF, CALS
Síťová složka prostřednictvím FTP nebo SMB a v řadiči
210 – 1020 mm
150 mm až 15 m
1 mm originál a až 3 pro vázací pásek
25 – 400 % (nastavitelné po krocích 1 % a 0,1 %)
Fotografie, šedá a čáry, tmavý originál, modrotisk, tiskoviny
1340 x 583 x 1353 mm
90 kg

Hardware

Barevný skener Océ TCS4, produktivní černobílý skener Océ TDS600,
integrovaná skládačka, výstupní stůl, Océ Double Decker Pro Stacker,
zavaděče rolí pro snížení bolesti zad při zavádění těžkého média do přihrádek

Software

Océ Repro Desk Suite pro tisk na více velkoformátových zařízeních, prohlížení
a sledování nákladů

Všechny specifikace se mohou bez upozornění změnit
[1] Océ, Océ PlotWave®, Océ Power Logic jsou registrované ochranné známky společnosti Océ-Technologies
[2] Adobe®, Adobe® PDF and PostScript® 3™ jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky
společnosti Adobe Systems Incorporated v USA a/nebo v dalších zemích.
[3] Mac®, Mac iOS® and Mac OS® jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a/nebo
v dalších zemích.
[4] Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti
Microsoft Corporation v USA a/nebo v dalších zemích.
[5] ENERGY STAR a značka ENERGY STAR jsou registrované ochranné známky ve vlastnictví americké
Environmental Protection Agency.
Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

Pro více informací nás kontaktujte:
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SKORI, s.r.o.
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