
•
Широкоформатни принтери, 
проектирани изключително за CAD 
приложения в производството,  
архитектурата, проектирането  
и строителството

Océ PlotWave 345/Océ PlotWave 365

• Професионален печат, включително 
копиране и сканиране, благодарение 
на Océ Image Logic

• Превъзходно качество с технология 
Pico Printing с 600 dpi x 1200 dpi за 
резки изображения и гладки градации 
на сивото 

• Отлична ефективност на 
широкоформатен печат, с неизменна 
скорост до 6 листа с формат A1/D в 
минута 

• Подобрена производителност с 
незабавно стартиране и печат и  
по-мощен контролер

• Повече гъвкавост при печат 
към и от системи в облака, USB 
устройства и мобилни устройства

• Лесни за използване с най-добрия в 
своя клас мултитъч потребителски 
интерфейс Océ ClearConnect, вече с 
uniFLOW* 

• Високопроизводително цветно 
сканиране, използващо нови 
предварително дефинирани 
настройки за сканиране 

• Подобрена сигурност чрез 
съвместими с FIPS функции и 
шифроване на дискове 

• Отговорни към околната среда 
функции, като например енергийна 
ефективност и супер ниски емисии 
на озон

Черно-белите принтери и 
многофункционални устройства 
Océ PlotWave 345 и Océ PlotWave 365 
осигуряват отлично изглеждащи 
технически документи, устойчиви 
на атмосферни влияния, сигурно, 
рентабилно и лесно, като 
позволяват на потребителите да 
се фокусират върху работата си.



Océ PlotWave 345/Océ PlotWave 365

Бъдете по-производителни в работата си

• Възползвайте се от превъзходното качество на 
печат с технологията Pico Printing с висока резолюция 
при 600 x 1200 dpi

• Сканирайте и копирайте, докато отпечатвате, за да 
работите ефективно

• Отпечатвайте до 6 листа с формат A1/D в минута

• Увеличете производителността си още повече с 
опцията за 2-ра ролка

• Спестете ценно време с опцията за сгъване, като 
изработвате автоматично качествени сгънати 
документи

Получавате лесно отлични резултати

• Océ Image Logic® автоматично компенсира гънки 
и избелели цветове, за да осигури превъзходни 
резултати.

• Управлявайте лесно принтера с 10-инчовия сензорен 
екран Océ ClearConnect, който работи като таблет 

• Получавайте удобно натрупани документи в горната 
изходна тава, разполагаща с технология за разделяне 
на листовете чрез въздух

• Пестете време и усилия благодарение на 
автоматизираната процедура за зареждане на 
ролката

Увеличена сигурност и изключителна издръжливост на 
документите

• Предпазвайте поверителната информация с най-
новите функции за сигурност и защита, поддържани 
от вградената платформа с Windows 8

• Отвореният интерфейс на контролера POWERsync 
също позволява на принтера да вгражда софтуер, 
като например uniFLOW*

• Защитете отпечатаните си данни с помощта на 
опция за DLAP вход, защита със смарт карта или 
шифроване на диск

• Запазете документите си поверителни чрез защитен 
достъп до принтера благодарение на uniFLOW*

Проектиран за рентабилен печат

• Получавате незабавно стартиране без изчакване и 
използвате наполовина по-малко енергия в сравнение  
с други системи благодарение на технологията  
Océ Radiant Fusing 

• Проверявате дали документите са правилно 
сканирани с помощта на предварителен преглед  
в реално време, за да предотвратите грешки

• Наслаждавайте се на дълъг и производителен живот 
на системата благодарение на здравата и издръжлива 
конструкция

Винаги отговорни към околната среда

• Тази система предлага най-ниските емисии на озон, 
най-ниските нива на шум и ниски нива на генерирана 
топлина в сравнение с традиционните системи. 

• Много тиха система, която може спокойно да бъде 
разположена в офис среда

• Затворената тонер система предотвратява 
разливането или вдишването на тонер от 
потребителите.

• Лесна за използване конструкция, включваща 
безшумен режим на покой и спестяващ пространство 
ергономичен дизайн в един модул

• Напълно съвместими с най-новите разпоредби  
Energy Star 2.



Océ PlotWave 345/Océ PlotWave 365

ТЕХНОЛОГИЯ
Описание на 
продукта

Черно-бяла широкоформатна 
многофункционална система за печат/
копиране/сканиране с цветен скенер

Печатна 
технология

Електрофотография (LED), органичен 
фотопроводник (OPC), чиста затворена 
тонер система, технология Océ Radiant 
Fusing

Тип тонер/мастило Océ черен тонер: 0,4 кг на бутилка

Скорост на печат Черно-бяло:  
Océ PlotWave 345: 4 листа с формат A1 в 
минута, 2 листа с формат A0 в минута 
Océ PlotWave 365: 6 листа с формат A1 в 
минута, 3 листа с формат A0 в минута

Разделителна 
способност на 
печат

600 dpi x 1200 dpi

ОБЩИ
Конфигурация Принтер или многофункционално 

устройство с 1 или 2 ролки

Размер на основния 
модул (Ш x Д x В)

Компактна конструкция: 1527 мм x 803 мм  
x 1495 мм (включително горна изходна 
тава)

Тегло на основния 
модул

240 кг

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

РАБОТА С 
ПЕЧАТНИ 
НОСИТЕЛИ
Ролки с хартия 1 или 2 ролки

Отрязване на 
хартията

В касетата за хартия са вградени 
ножове за бърза и лесна смяна на 
носителя

Максимален 
капацитет за 
хартия

1 ролка: 183 м2 2 ролки: 365 м2 

Грамаж на 
хартията

60 – 110 г/м2

Ширина на ролката 297 – 914 мм

Изход за 
разпечатки

Вградена горна изходна тава

Тип носители Хартия: Обикновена хартия, прозрачно 
фолио, полупрозрачна хартия, 
рециклирана хартия, инженерна 
документна (Bond) хартия, инженерен 
паус, цветна хартия, висококачествена 
хартия за етикети FSC, червена 
хартия за етикети PEFC, черна хартия 
за етикети PEFc, зелена хартия за 
етикети FSC, RecycledWhiteZero FSC, 
прозрачна хартия, прозрачна хартия 
FSC, полиестерен филм, антистатичен 
полиестерен филм, контрастен 
филм, прозрачен полиестерен филм, 
двойно матов полиестерен филм, 
бял непрозрачен полиестерен филм, 
полупрозрачна инженерна документна 
(Bond) хартия, рециклирана инженерна 
документна (Bond) хартия, цветна 
висококачествена хартия, обикновена 
рециклирана хартия

ПОТРЕБИТЕЛСКИ 
ИНТЕРФЕЙС
Описание Мултитъч потребителски интерфейс 

Océ ClearConnect

Размер (Ш x Д x В) 300 мм x 220 мм x 40 мм. Сензорен екран: 
10,4 инча

Резолюция 800 x 600 пиксела

Брой цветове 16,2 милиона

Технология Projective capacitive touch

Работа 3 физически бутона: [Wake-up] 
(Събуждане), [Stop, interupt, abort] 
(Спиране, прекъсване, прекратяване), 
[Home] (Начало).  
Мултитъч функции: приближаване 
на пръсти, плъзване, вертикално 
прелистване, раздалечаване на пръсти, 
хоризонтално прелистване 

Характеристики Оптимизиране на наблюдението: 
Накланяне (от -4 до +45 градуса) и 
завъртане (от -45 до +180 градуса). 
Индикатор за състояние (червен, 
оранжев, зелен). USB интерфейс с 
индикатор

КОНТРОЛЕР
Описание Високопроизводителен Océ POWERsync 

контролер с вграден Windows 8, 64 бита

Процесор Dual-Core G1620 @ 2,70GHz

Памет 4 GB DDR3 (стандартна)

Видеокарта Intel HD Graphics, 1 GHz

Твърд диск 500 GB, 7200 rpm (стандартен)

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

Език за описание на 
страници

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

Сигурност E-shredding, IPSec, Списъци за контрол на 
достъпа/филтриране на IP адреси, HTTPS, 
одиторски регистър, активиране/
деактивиране на мрежови протокол, 
LDAP интегриране, интегриране 
на Active Directory (опционно), 
удостоверяване на потребители чрез 
локалния потребителски интерфейс 
ClearConnect (LDAP/Active Directory данни 
за вход, смарт карта) за сканиране/
копиране/печат. Конфигуриране на 
HTTPS сертификати. Опция за сваляем 
твърд диск, опционен FIPS 140-2 
Certified Trusted Platform Module (TPM) 
и базирано на BitLocker шифроване на 
твърдия диск, изтриване на данни от 
твърдия диск (само с шифроване на 
диска), CA сертификат с възможност 
за конфигуриране, деактивиране на 
мрежови портове и протоколи, регистър 
за събития за сигурност, опция за единен 
вход (SSO) (при устройството).

Поддръжка на 
облачни услуги

Неограничена поддръжка на облачни 
услуги с удостоверяване на потребители 
и/или администратори чрез WebDav и/
или друг доставчик. Удостоверяването 
на потребителя в облачната услуга 
може да бъде или предварително 
конфигурирано от администратора, 
или извършено от потребителя при 
влизането в конкретната облачна услуга

Трансформации Мащабиране; мащабиране (мащабиране 
за побиране в страницата, намаляване, 
когато изображението е прекалено 
голямо, за да се избегне отрязване, 
или към потребителски мащаб, 
мащабиране на формата на страницата 
към стандартен формат), ротация, 
изместване (автоматично или 
определено от потребителя), добавяне/
премахване на заден/водещ ръб, 
огледално изображение, наситеност 
на черното в режим за плакат, 
оптимизиране на печата (стандартно, 
линии/текст, плакат). Акцент върху 
цветовете и тъмен оригинал. Зона за 
изтриване (зона за запазване)

• 
Технически спецификации



Océ PlotWave 345/Océ PlotWave 365

СКЕНЕР
Описание Цветен CIS скенер с технология  

Océ Image Logic

Разделителна 
способност на 
сканиране

600 dpi x 600 dpi

Скорост на 
сканиране

14,6 м/мин черно-бяло сканиране; 
9,7 м/мин копиране; 
4,8 м/мин цветно сканиране

Формат на 
сканиране

TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, CALS, 
многостраничен PDF, многостраничен 
PDF/A и многостраничен TIFF

Предварително 
дефинирани 
настройки

Неограничен брой предварително 
дефинирани настройки за сканиране, за 
да се стандартизират често използвани 
настройки за сканиране и дестинации

Дестинации за 
сканиране

Локално USB флаш устройство, FTP, SMB, 
Смарт входяща кутия в контролера, 
опционна локална начална папка (LDAP), 
мобилно устройство чрез Océ Mobile 
WebTools, WebDav облачни услуги, PlanWell 
Collaborate.

Ширина на 
оригинала

208 мм – 914 мм

Дължина на 
оригинала

208 мм – 16 м

Дебелина на 
оригинала

Максимум 0,8 мм (огъващи се документи)

Мащабиране Мащабиране към стандартен формат. 
Потребителско: 10 – 1000%

Предварително 
зададени режими

Чертеж, Цветен оригинал, Тъмен 
оригинал, Сгънато линии/текст,  
Линии/текст стандартно, Чернова 
на линии/текст, Снимка, Карта, 
Художествена творба

Размер на скенера 
(Ш x Д x В)

1097 мм x 308 мм x 140 мм

Тегло на скенера 25 кг

ОКОЛНА СРЕДА
Ниво на силата на 
звука

Тих режим (Режими на готовност и покой): 
по-малко от 25 dB 
Режим на печат: по-малко от 55 dB

Концентрация на 
озон

< 0,001 мг/м3, < 0,000473 PPM 
(0,05% от разрешената максимално 
допустима стойност)

Излъчване на 
топлина

Готовност: 72 W, Активност:1,6 kW

• 
Технически спецификации

Изисквания за 
захранване

90 – 240 V, 50/60 Hz

Консумация на 
енергия

Режим на покой: 1 W 
Режим на готовност: 88 W 
Режим на активност: 1,5 KW 

Възможност за 
рециклиране на 
хардуера

Изработен от стомана или пластмаси 
с високо ниво на рециклируемост: до 
95% от печатния модул могат да бъдат 
използвани повторно или рециклирани. 
Останалите 5% са нетоксични отпадъци.

Възможност за 
рециклиране на 
бутилките за 
тонер

Бутилките са изработени от HDPE 
(полиетилен с висока плътност) с високо 
ниво на рециклируемост

РАБОТНИ 
ПРОЦЕСИ
Описание Едновременно отпечатване, копиране 

и сканиране на единични документи или 
набори от документи

Драйвери за 
принтер

Драйвер 2 за широкоформатен принтер 
Océ за Microsoft® Windows®, драйвер Océ 
PostScript® 3, Océ Mobile WebTools за iOS®, 
Android® и BlackBerry®, Océ Publisher Mobile 
за iOS® и Android®, Océ Publisher Express, 
Océ Publisher Select 2.

Управление на 
задачи за печат

Персонализирана смарт входяща кутия 
с хронология, управление на опашка, Océ 
Express WebTools, защитен достъп до 
контролера, дистанционно изключване и 
рестартиране

Отчитане Océ Account Centre (опция)

ОПЦИИ
Хардуер Опция за допълнителна втора ролка, Océ 

Scanner Express, сваляем твърд диск, TPM 
модул, изходна тава Océ за увеличаване 
на капацитета до 200 страници, Estefold 
серия 2400 за Océ PlotWave 345, Estefold 
серия 2400 и 4300 за Océ PlotWave 365.

Софтуер Océ View Station, интерпретатор за 
Adobe® PostScript ®3/PDF файлове, Océ 
Reprodesk, Océ Account Center.uniFLOW*

*продава се отделно 
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