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Print the way you
want

Océ
PlotWave 350
multifunctioneel
systeem

Mobiel, snel en

betrouwbaar

grootformaat printen



• Flexibeler werken: printen vanaf elke locatie

• Snel uw set: zes A1-plots per minuut printen

• Met de Océ Windows Printer Driver 2 direct de juiste print

• Minder kosten en meer winst op betrouwbare wijze

Print the way you
want
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Océ PlotWave 350multifunctioneel systeem
Mobiel, snel en betrouwbaar grootformaat
printen

Het Océ PlotWave 350 multifunctioneel systeem biedt u meer opties om te printen zoals u dat
wilt, waar u ook bent. Ontworpen met het oog op de wensen en behoeften van technische
professionals in het veld. Dit systeem is de volgende stap wat betreft mobiliteit, snelheid en
betrouwbaarheid voor het printen, kopiëren en scannen van technische documenten. De Océ
PlotWave 350 bouwt daarmee voort op het bekroonde succes van de Océ PlotWave 300 printer.
Uitgebreid met fantastische nieuwe functies om de groei van uw bedrijf te ondersteunen.

Een stap vooruit in…

• Snelheid: print 50 procent sneller dan zijn voorganger

• Efficiënt energieverbruik: van slaapmodus naar uitgevoerde print inminder dan 40 seconden

• Kwaliteit: optimalisatie van grijstonen voor betere printkwaliteit

• Flexibiliteit: printen vanaf mobiele apparaten via een WiFi-netwerk

• Vermindering van afval: met de nieuwe intuïtieve Océ Windows Printer Driver 2 direct de

juiste print

• Betrouwbaarheid: gebruik van de allerbeste componenten met nog langere levensduur
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Océ PlotWave 350 multifunctioneel systeem

Flexibeler werken: printen vanaf elke
locatie
Als u toegang hebt tot een WiFi-netwerk, kunt u met behulp
van een smartphone of computer technische tekeningen uit
de cloud ophalen en een printverzoek naar uw printer
verzenden via Océ Mobile WebTools.

U kunt gescande documenten printen en opslaan met Océ
MobileWebTools of op eenUSB-apparaat voor massaopslag.
Met Océ MobilePlot print u direct vanaf uw iPad. U kunt
ook gebruikmaken van Océ Publisher Select voor het
makkelijker verwerken van complexe printjobs.

Snel uw set: zes A1-plots per minuut
printen
Vertragingen bij het printen behoren nu tot het verleden. U
kunt nu 6 A1 plots per minuut printen, nagenoeg zonder
opwarmtijd. Van slaapmodus naar uitgevoerde print inminder
dan 40 seconden. In vergelijking met zeker vier minuten
opwarmtijd voor conventionele printers, bespaart u zo
gemakkelijk een uur per dag. Geen compromissen tussen
energieverbruik en het maken van een snelle eerste print,
dankzij de energiezuinige Océ Radiant Fusing technologie.
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Superieure kleurenscans met Océ
Color Image Logic

3Eenvoudig mobiel printen
Met de nieuwe Océ Mobile WebTools
hebt u toegang tot scans en kunt u

1
Deze technologie compenseert
automatisch kreukels en lichte kleurenprintopdrachtenmaken via eenmobiel

apparaat. Met Océ MobilePlot print u voor superieure resultaten. Originelen
direct vanaf uw iPad. De efficiënte worden face-up ingevoerd en de
gebruikersinterface met scrollen & papierbreedte wordt automatisch
klikken en dynamische knoppen gedetecteerd om fouten en verspilling

te voorkomen.ondersteunt eenUSB-flashstation voor
handig printen en scannen.

Energiezuinige Océ Radiant Fusing
technologie voor snel printen

4Perfecte documentuitvoer
Luchtseparatie zorgt ervoor dat maar
liefst 50 A0-formaat plots keurig

2
Océ Radiant Fusing technologiemaakt
het onmiddellijk opstarten van hetworden gesorteerd en gestapeld in de

documentuitvoer aan de bovenzijde. systeem mogelijk en gebruikt slechts
De optionele origineleninvoer aan de de helft van de energie van
voorzijde houdt de originelen schoon. vergelijkbare systemen. De printer
Er is geen extra ruimte voor een grote gebruikt alleen energiewanneer er ook
aflegtafel nodig. De optionele Océ 2400 daadwerkelijk geprint wordt.Wanneer
lengtevouwer genereert automatisch het systeem niet in bedrijf is, blijft het
perfect gevouwen documenten, zodat koud en wordt er nagenoeg geen

energie gebruikt.uw bureau overzichtelijk en opgeruimd
blijft.

Geautomatiseerd wisselen van rol5
Vermindert de lichamelijke inspanning.
De rol hoeft alleen maar in het
ingebouwde laadstation voor
mediarollen te worden geplaatst.
Papier wordt ingevoerd in de printer
en vervolgens opmaat gesneden, alles
volledig automatisch.

Betrouwbare prestaties6
Hoge resolutie pico-printtechnologie
van 600 x 1.200 dpi voor een sterke
verbetering van de printkwaliteit. Het
systeem is samengesteld uit robuuste
materialenmet een lange, productieve
levensduur.

Toner bijvullen, gemakkelijk en zonder
knoeien

7
Volledig gesloten tonersysteem is
gemakkelijk te bereiken. De toner blijft
in de printer en komt niet in aanraking
met handen en kleding. De flessen zijn
zodanig ontworpen dat ze gemakkelijk
zijn te hanteren en op te slaan.
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Met de Océ Windows Printer Driver 2 print
direct de juiste print
De heldere en overzichtelijke nieuwe gebruikersinterface helpt
om complexe tekeningen meteen de eerste keer gemakkelijker en
correct te printen.

Deze driver heeft een “What You See isWhat You Print”-preview
die mogelijke fouten duidelijk laat zien. Bijvoorbeeld als
instellingen niet juist zijn, zoals verkeerd geplaatste vouwlijnen
of een fout in het documentformaat. U corrigeert de instellingen
en klikt op de printbutton.

Minder kosten en meer winst op
betrouwbare wijze
Metmeer dan 50 nieuwe componenten en een 50 procent hogere
printsnelheid presteert dit systeem nog beter. Ook de nieuwe
optimalisatie van grijstonen zorgt voor een verbetering van de
printkwaliteit.

De bedrijfskosten blijven laag door de robuuste constructie die
langer meegaat dan tal van vergelijkbare systemen. Kritische
componenten zijn volledig omsloten om slijtage en beschadiging
tot een minimum te beperken. Versterkte materialen zorgen voor
een langere levensduur van het systeem en zijn bestand tegen
intensief gebruik.

5



Technologie
Zwart-wit alles-in-één grootformaat print/kopieer/scansysteem met kleurenscannerBeschrijving
Elektrofotografie (LED) met organische fotogeleider (OPC) en gesloten tonersysteem, Océ
Radiant Fusing

Technologie

Océ zwarte toner: 0,4 kg per flesToner
3,1 ppm (A0); 6 ppm (A1 formaat)Snelheid
600 x 1.200 dpiResolutie

Algemeen
MultifunctioneelConfiguratie
Minder dan 1 seconde, dankzij Océ Radiant Fusing technologieOpwarmtijd
31 seconden (A1 formaat)
Vanuit slaapstand: 40 seconden (A1 formaat)

Tijd tot eerste print

152,7 x 80 x 149,5 cm (bovenuitvoer inbegrepen)Afmetingen hoofdeenheid (BxDxH)
180 kgGewicht hoofdeenheid
EPA ENERGY STAR®, FEMP, TüV GS, CETECOM, CE, UL, cUL, CB, FCC Class A,
RoHS

Certificeringen

Papierverwerking
1 of 2 rollenPapierrollen
400 m, 200 m per rolMaximale papiercapaciteit
60 - 110 g/m2Papiergewicht
297 - 914 mmRolbreedte
420 mm - 176 mRollengte
Bovenuitvoer met luchtseparatiesysteem; verzamelcapaciteit van 50 A0 plotsUitvoer
Papier: Normaal papier, transparanten, gerecycled papier, gekleurd papier
Film: polyester, antistatisch, contrast

Mediatype (www.mediaguide.oce.com.nl)

Controller
Océ PowerM® controller met Windows® XPBeschrijving
Windows XP / Vista / 7 (32- / 64-bit) / Server 2003 / Server 2008, Terminal Server, Citrix®
MetaFrame and Presentation Server, Mac® OS X (alleen Adobe® PostScript® 3/PDF-driver
wordt ondersteund)

Ondersteunde besturingssystemen client

1 GBGeheugen
160 GBHarde schijf
Ethernet 100 Mbit/s, 1 Gbit/sInterface
HP-GL,HP-GL/2, TIFF, JPEG,DWF,CALS,NIFF,NIRS, ASCII, C4, Calcomp 906/907/951
Optie: Adobe PostScript 3/PDF

Paginabeschrijvingstaal

Netwerk: TCP/IP (IPv4, IPv6), IPSec, SNMP
Printen: LPR, NDPS®, FTP
Scannen: FTP, SMB

Protocollen

E-shredding, IPSecBeveiliging
Adobe PostScript 3/PDF interpreterOpties
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Scanner
CIS (Contact Image Sensor) met Océ Color Image Logic technologieBeschrijving
600 - 600 dpiScanresolutie
Kopiëren: 7 m/min
Zwart-wit scannen: 11,7 m/min
Scannen in kleur: 3,9 m/min

Scansnelheid

TIFF-, PDF-, PDF/A-, JPEG- en CALS-bestanden; PDF-, PDF/A- en TIFF-bestanden van
meerdere pagina’s

Scanformaat

Lokaal USB-flashstation, FTP, SMB, controller, mobiel apparaat via Océ Mobile WebToolsScanbestemming
208 - 965 mmBreedte originelen
208 mm - 16 mLengte originelen
Maximum 0,8 mm (documenten van buigzaam materiaal)Dikte originelen
Schalen naar standaardformaat
Aangepast: 10 - 1.000 %

Zoomen

Lijnen en tekst, lijnen en tekst proef, gevouwen lijnen en tekst, foto, kleur, donkere originelen,
blauwdruk

Voorgeprogrammeerde modi

109,7 x 30,8 x 14 cmAfmetingen scanner (BxDxH)
24,5 kgGewicht scanner

Omgeving
Standby-modus: maximaal 26 dB
Printmodus: maximaal 58 dB

Geluidsniveau

0.001 mg/m3Ozonuitstoot
100 - 120 V, 200 - 240 V (3 fasen); 50/60 Hz; 20 - 10 AEnergievereisten
Slaapstand: 41 W (115 V / 60 Hz: 39 W)
Standby-modus: 88 W (115 V / 60 Hz: 92 W)

Energieverbruik

Printmodus: 1,4 kW (115 V / 60 Hz: 1,5 kW)
Per print: 45 Wh/A0 (EPA ENERGY STAR TEC methode
Hardware: vervaardigd van staal of zeer goed te recyclen plastics: tot 95% van de engine kan
worden geüpcycled of gerecycled. De resterende 5% bestaat uit niet-giftig afval
Toner: flessen zijn vervaardigd van zeer goed te recyclen HDPE (High Density Polyethyle)

Herbruikbaarheid

Workflow
Gelijktijdig printen, kopiëren en scannen van afzonderlijke documenten of setsBeschrijving
Océ Windows Printer driver, Océ PostScript 3 driverPrinterdrivers
Océ Publisher Express, Océ Publisher Select
Océ Mobile WebTools voor iOS, Android, Symbian en BlackBerry®, Océ MobilePlot

Aanbieden van jobs

Print- en geschiedeniswachtrij, Smart Inbox, wachtrij beheren, Océ ExpressWebTools, beveiligde
controllerverbinding, afsluiten en herstarten op afstand.

Jobmanagement

Optie: Océ Account CenterAccounting
4 kopieersjablonen, 4 scansjablonenSjablonen

Opties
Océ Scanner Express, extra roleenheid, origineleninvoer aan voorzijde, Océ 2400 lengtevouwerHardware
Océ View Station, Océ Repro Desk® Studio, Océ Repro Desk Web Client, Océ Repro Desk
Select, Océ Repro Desk Professional, Océ Client Tools

Software
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Beyond the Ordinary

o
Printing for
Professionals

Wereldleider in de printing industrie

Canon en Océ hebben de handen ineengeslagen om de
wereldleider in de printing industrie te worden. Voor onze klanten
betekent dit dat zij kunnen kiezen uit de breedst mogelijke
productlijn en zich verzekerd weten van 'best-in-class'
serviceensupport organisaties. U kunt bij de nieuwe
Canon/Océ-combinatie terecht voor:

• Printoplossingen voor kantoor en voor centrale printrooms van
bedrijven

• Grootformaat printen van technische documentatie, boarding
en posters

• Printoplossingen voor marketing toepassingen en de grafische
industrie

• Business Services voor outsourcing van documentprocessen

www.oce.nl

Océ-Nederland B.V.

Brabantlaan 2

5216 TV 's-Hertogenbosch

Telefoon +31 73 6 815 815

Fax +31 73 6 120 685

info@oce.nl

HR 16033026
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