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Kolor i mono 
w jednym

●Pełna integracja – jeden system. Kopiowanie i druk kolor + mono 
w jednym łatwym w obsłudze i wydajnym urzàdzeniu.

●WydajnoÊç i ekonomia druku monochromatycznego. Kopiowanie 
i drukowanie w cenie i pr´dkoÊci porównywalnej z technologià laserowà.

●WydajnoÊç i ekonomia druku kolorowego. Kopiowanie i druk taƒszy w porównaniu
z technologià atramentowà i jednoczeÊnie wielokrotnie szybszy.

●Wyjàtkowo szybki druk grafiki. Tonerowa technologia Océ CrystalPoint™ zapewnia
bardzo dobrej jakoÊci  wydruki graficzne, z naturalnym połyskiem, nawet na zwykłym
papierze, dla Êrednioterminowych kampanii zewn´trznych. 

●Bezobsługowe kopiowanie i drukowanie. Podajemy oryginały do skanera lub
wysyłamy pliki do druku, a prace zostanà wykonane automatycznie w perfekcyjny
sposób, bez jakiegokolwiek nadzoru operatora.

● ZnajomoÊç kosztów ka˝dego wydruku. Jedyny system pozwalajàcy poznaç pełne
koszty dla ka˝dej kopii lub wydruku kolor + mono. Znajàc koszty kształtujemy swój zysk.
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Océ ColorWave® 650 kopiarka, ploter, skaner i składarka
Najnowszej generacji bezobsługowe kopiowanie 
kolor + mono z opcjonalnà i w pełni zintegrowanà 
funkcjà składania

Odkryj zalety bezobsługowego kopiowania i druku oraz odbioru prawidłowo
posortowanych zestawów wydruków lub kopii zarówno kolorowych 
jak i czarno-białych na jednym urzàdzeniu. B´dziesz zdumiony iloÊcià czasu i pieni´dzy
oszcz´dzonych dzi´ki tej funkcjonalnoÊci. Wiele konfiguracji w tym mo˝liwoÊç
podłàczenia składarki on-line daje naszym klientom mo˝liwoÊç dostosowania systemu
do bie˝àcych potrzeb. 

3

Wygodne składanie on-line.
W pełni zintegrowana składarka Océ 2400 fanfold jest
doskonałym rozwiàzanie, gdy zachodzi potrzeba składania
długich wydruków. Wydruki w technologii Océ CrystalPoint®

nie muszà schnàç i sà natychmiast składane. Jednostronne
składanie znacznie ułatwia korzystanie z dokumentacji
wielkoformatowej. Dzi´ki składarce mo˝na tworzyç nawet 
100 milimetrowe szerokoÊci panele, które u˝ywa si´ 
do wydajnej produkcji map.

Wydajne składanie on-line.
Je˝eli do plotera Océ ColorWave 650 podłàczymy składark´
Océ 4311 fullfold mo˝emy automatycznie składaç
wielkoformatowe wydruki w obie strony. Dokładnie
poskładanà dokumentacj´ mo˝emy odbieraç 
na automatycznym pasie odbiorczym. Obok standardowych
programów składania mo˝na stworzyç własne programy 
przez co składark´ mo˝na elastycznie dostosowywaç 
do potrzeb. JednoczeÊnie dodatkowo w opcji mo˝na uzyskaç
funkcjonalnoÊç doklejania pasków do segregatora 
jak i rozbudowaç mo˝liwoÊci przechowywania 
do 150 poskładanych wydruków A0.

Océ ColorWave 650 + składarka 
Océ 4311 fullfold

Océ ColorWave 650 + składarka 
Océ 2400 fanfold



Océ ColorWave® 650 kopiarka, ploter, skaner i składarka
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Toner Océ TonerPearl™
Czyste Êrodowisko pracy. 
Bez emisji ozonu, pyłu i zapachu.

Górna taca odbiorcza
W jednym miejscu odbierasz posortowane 
w zestawy wydruki monochromatyczne 
i kolorowe oszcz´dzajàc czas i pieniàdze.
PomieÊci do 100 wydruków A0.

Kolorowy panel u˝ytkownika
Pełna kontrola nad procesem druku. 
Czytelne informacje, monitorowanie stanu
mediów, poziomu tonera, kolejka druku.
Obsługa w j́ zyku polskim.

Technologia druku Océ CrystalPoint™
Najwy˝szej jakoÊci wydruki. Kolorowy druk 
na zwykłych najtaƒszych papierach. Wydruki
natychmiast suche i gotowe do składania 
lub dalszej dystrybucji. Wydruk odporny 
na działanie wody.

Szeroka gama mediów
SzerokoÊç mediów do 42 cali. W wersji
szeÊciorolkowej mo˝e pomieÊciç 
do 1200 metrów bie˝àcych papieru.
Obsługiwana Êrednica rdzenia 2 lub 3 cale.
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Ploter Océ ColorWave 650 

Pełna integracja – jeden system.
Kopiowanie i druk kolor + mono w jednym, 
łatwym w obsłudze i wydajnym urzàdzeniu.

Przewaga Océ ColorWave 650 polega na pełnej integracji
systemu. Zast´puje on kilka urzàdzeƒ wielkoformatowych 
w technologiach laserowej i atramentowej. Zajmuje niewiele
miejsca. Szablony kopiowania i skanowania do których
przyzwyczajeni sà u˝ytkownicy rozwiàzaƒ Océ ułatwiajà prac´ 
i standaryzujà jej wyniki. Océ ColorWave 650 mo˝na w pełni
zintegrowaç z dwoma rodzajami składarek on-line. 
Składanie mo˝na kontrolowaç z poziomu sterownika 
i innych narz´dzi wydruku Océ. Uprawniony u˝ytkownik 
ma podglàd i dost´p do systemu z dowolnego stanowiska
komputerowego. Océ ColorWave 650 to pełna kontrola 
nad procesem powstawania dokumentacji.

WydajnoÊç i ekonomia druku
monochromatycznego.
Kopiowanie i drukowanie w cenie i pŕ dkoÊci 
porównywalnej z technologià laserowà

Pr´dkoÊç kopiowania i druku dokumentacji monochromatycznej
na Océ ColorWave 650 jest teraz porównywalna 
z technologià laserowà. Océ ColorWave 650 drukuje format 
do 225 formatek A1 w ciàgu godziny. Tak˝e pod wzgl´dem
kosztów druku i wysokiej jakoÊci druku z powodzeniem
pozwala zastàpiç wielkoformatowe urzàdzenia systemy
laserowe.

WydajnoÊç i ekonomia druku kolorowego.
Kopiowanie i druk taƒszy w porównaniu z technologià
atramentowà i jednoczeÊnie wielokrotnie szybszy.

Jeszcze wi´ksza przewaga nad tradycyjnymi systemami
atramentowymi ujawnia si´ przy druku kolorowym. Pr´dkoÊç
wydruku jest wielokrotnie szybsza i bardziej ekonomiczna.
Wydruk jest nawet do 8 razy szybszy ni˝ w tradycyjnej
technologii atramentowej jednoczeÊnie nie wymaga on schni´cia
i jest od razu gotowy do dalszej dystrybucji lub składania.

Wyjàtkowo szybki druk grafiki. 
Technologia Oce CrystalPoint™ zapewnia bardzo dobrej jakoÊci
wydruki graficzne, z naturalnym połyskiem, nawet na zwykłym
papierze, dla Êrednioterminowych kampanii zewn´trznych.

Innowacyjna, opatentowana technologia Océ Crystal Point™ 
to połàczenie najwi´kszych zalet druku tonerowego 
oraz atramentowego w unikatowym, ekologicznym 
procesie drukowania. Podobnie jak drukarki tonerowe, 
Océ Crystal Point™ zapewnia u˝ytkownikom wydruki
niewymagajàce schni´cia, wodoodporne i jeszcze wy˝szej
trwałoÊci ni˝ pochodzàce z typowych urzàdzeƒ tonerowych.
Wyjàtkowa powtarzalnoÊç kolorystyczna wydruków oraz
mo˝liwoÊç drukowania oryginałów z du˝ym pokryciem nawet
na tanich mediach stanowi dodatkowà korzyÊç. Ze Êwiata druku
atramentowego technologia Océ CrystalPoint™ przej́ ła
niezwykłà precyzj́  drukowania, w której dokładnoÊç nanoszenia
punktu to 20 mikronów oraz przyjaznoÊç Êrodowisku - brak tu
wydzielania ozonu i pylenia typowego dla technologii
tonerowej.



5

Skaner Océ TC4 

Wyjàtkowa technologia skanowania
Skaner nie wymaga nagrzewania i jest
natychmiast gotowy do kolorowego
skanowania po włàczeniu. Dzi´ki pojedynczej
kamerze CCD z jednym lustrem nie tracisz
czasu na cz´ste kalibracje. Zapewnia stała 
i wysokà jakoÊç obrazowania, tak˝e 
na przeêroczystych i składanych oryginałach.

Łatwa obsługa
Szablony kopiowania i skanowania
upraszczajà i przyÊpieszajà codziennà prac´
operatora, jednoczeÊnie standaryzujà jakoÊç 
i minimalizujà pomyłki oraz straty papieru 
i tonera. 

Stała jakoÊç kolorowego kopiowania
Technologia obrazowania Océ Color Image
Logic® umo˝liwia osiàgni´cie prawidłowych
rezultatów za pierwszym razem. Analizuje
ka˝dy piksel obrazu, odró˝nia dane techniczne,
które wzmacnia, od szumów, które eliminuje.

Niezwykła wydajnoÊç
Szybki wydajny kontroler przetwarza obrazy
sprawnie odcià˝ajàc skaner. Prawdziwe
równoległe przetwarzanie danych umo˝liwia
skanowanie lub kopiowanie oryginałów
podczas druku na ploterze.
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ZnajomoÊç kosztów ka˝dego wydruku.
Jedyny system pozwalajàcy poznaç pełne koszty 
dla ka˝dej kopii lub wydruku kolor + mono.

Dzi´ki oprogramowaniu Océ Account Console mamy pełnà
kontrol´ nad kosztem ka˝dego pojedynczego wydruku. 
Wiemy ile poszczególnych wydruków kopii lub skanów
wykonaliÊmy. Mo˝emy przypisaç wykonane prace operatorowi
lub poszczególnym klientom w sposób zautomatyzowany 
bez ˝mudnego zapisywania w zeszycie. Eliminujemy 
w ten sposób pomyłki w alokacji kosztów. ZnajomoÊç 
kosztów pozwala kształtowaç zysk.

Bezobsługowe kopiowanie i drukowanie.
Podajemy oryginały do skanera lub wysyłamy pliki do druku, 
a prace zostanà wykonane automatycznie w perfekcyjny
sposób, bez jakiegokolwiek nadzoru operatora.

Océ ColorWave 650 wykonuje kopie i wydruki kolorowe 
i czarno-białe bez nadzoru operatora. Wystarczy podaç oryginały

do skanera lub wysłaç pliki do druku, a potem odebraç gotowe,
posortowane prace. W standardowym procesie kopiowania lub
drukowania operator wykonuje prace kolorowe na urzàdzeniu
atramentowym, a prace monochromatyczne na tonerowym
urzàdzeniu monochromatycznym. Musi zatem podzieliç
oryginały na kolorowe i monochromatyczne w celu wysłania 
na dwa urzàdzenia. Dla urzàdzenia kolorowego musi otworzyç
pliki, aby dobraç optymalny tryb wydruku, a w zale˝noÊci 
od pokrycia oryginału musi zmieniaç podło˝a. Po druku
nast´puje ˝mudny i podatny na bł´dy proces r´cznego układania
w zestawy. Océ ColorWave 650 to szybkoÊç umo˝liwiajàca 
druk kolorowy monochromatyczny na jednym urzàdzeniu,
automatyczny dobór trybu jakoÊciowego wydruków oraz
drukowanie rysunków o du˝ych pokryciach na tanich mediach
(papiery kserograficzne). Dzi´ki temu posortowane zestawy 
sà gotowe du˝o szybciej, a udział i koszt obsługi podczas procesu
jest absolutnie minimalny.

Najnowsza fala innowacji to:
● Pr´dkoÊç: Druk kolor + mono porównywalny z technologià laserowà 

– do 225 A1 na godzin´

● WydajnoÊç: Kopiowanie i drukowanie bez nadzoru, szablony i odbiór poukładanych
zestawów kolor + mono w jednym miejscu

● ElastycznoÊç: Ró˝norodnoÊç konfiguracji, bogate oprogramowanie mo˝liwoÊç
dopasowania do sposobów pracy u˝ytkowników



Technologia
Opis

Technologia obrazowania

Toner

SzybkoÊç

Informacje ogólne

Konfiguracja

Wymiary podstawowe (szer. x głeb. x wys.)

Waga podstawowa

Certyfikaty

Podajniki mediów

Papier z roli

Maksymalna pojemnoÊç

Gramatura papieru

SzerokoÊç roli

Podajniki wydruków

Rodzaj materiałów eksploatacyjnych 

(sprawdê na: www.mediaguide.oce.com)

Kontroler

Typ

Systemy operacyjne

Procesor

Pami´ç

Dysk twardy

Interfejs

J´zyk opisu strony

Zabezpieczenia

Opcje

Skaner

Opis

RozdzielczoÊç skanowania

SzybkoÊç skanowania

Formaty skanowania

Miejsca docelowe skanowania

SzerokoÊç oryginału

DługoÊç oryginału

GruboÊç oryginału

Zoom

Definiowane ustawienia

Wymiary skanera (szer. x głeb. x wys.)

Waga skanera

System kopiowania, drukowania i skanowania monochromatycznego i w kolorze

Opatentowana przez Océ technologia Océ CrystalPoint™

Océ Toner Pearls™ - kolory CYMK, 500 gramów na kolor

Druk cz./b.: 225 A1/godz., 128 A0/godz.* Kolor: 210 A1/godz., 120 A0/godz.*

*Przy druku na tylne wyjÊcie zewn´trzne

Ploter z mo˝liwoÊcià rozbudowy o funkcj´ skanowania i kopiowania oraz składania

1575 mm x 2100 mm x 893 mm

195-275 kg

EPA ENERGY STAR®, TüV GS, CETECOM, CE, UL, cUL, CB, FCC Class A

2, 4 lub 6 rolek

1200 m, 200 m na rol´

60-160 g/m 2

297 - 1067 mm

Górna taca odbiorcza, opcjonalnie: 42” tylna taca odbiorcza, składarka, rolka odbiorcza

Papier: zwykły 75-90-120-160 g, ekologiczny, kolorowy, fluorescencyjny, blueback.

Media specjalne: www. mediaguide.oce.com

Océ PowerM® Plus

Windows®2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008, Terminal Server, Citrix® MetaFrame,

Mac®OS9/OSX (Adobe® PostScript®3/PDF driver)

E8400 3.0 GHz Core 2 Duo

4 GB DDR 2 DRAM

2 x 500 GB

10/100/1000 Base-T z RJ4

HP-GL, HP-GL/2, TIFF, JPEG, Adobe PostScript3/PDF, CALS-I, NIRS, 

ASCII, CalComp, C4

E-shredding

Adobe Postscript3/drukowanie PDF

Skaner Océ TC4 z technologià koloru Océ Direct Scan (pojedyƒcza kamera i lustro)

Optyczna 575 dpi, maksymalna 600 dpi

Czerƒ i biel: maksimum 5 m/min. Kolor: maksimum 4 m/min.

TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, CALS, wielostronicowy PDF/A i wielostronicowy TIFF

Miejsca sieciowe, Smart Inbox

200-1016 mm

200 mm-22 m

Maksimum 3 mm. W opcji skanera Océ TC4 XT: maksimum 15 mm

10-1000%

Linie i tekst, mapa, ilustracja, fotografia, szaroÊci i linie, ciemne oryginały, Êwiat∏okopia

130 x 65 x 130 cm

70 kg
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Automatyczne lub r´czne

Zgodna z pr´dkoÊcià drukowania

Od 210 mm do 930 mm

Minimum 210 mm, długoÊç nieograniczona

8 standardowych programów ustawieƒ, nieograniczona liczba ustawieƒ u˝ytkownika

60-120 g/m2

DIN824, AFNOR, ANSI, formaty US

Od 100 mm do 420 mm

Od 0 mm do 30 mm

Automatyczne lub r´czne

Zgodna z pr´dkoÊcià drukowania

Od 210 mm do 930 mm

Od 210 mm do 2500 mm

60-120 g/m2

8 standardowych programów ustawieƒ, nieograniczona liczba ustawieƒ u˝ytkownika

DIN824, AFNOR, ANSI, formaty amerykaƒskie

Od 180 mm do 420 mm

Maksimum 1500 mm

Od 0 mm do 30 mm

Moduł pasków do oprawy, dodatkowa taca odbiorcza 

na 150 dodatkowych poskładanych stron A0

Tryb uÊpienia: <41 dB. Tryb gotowoÊci: <53 dB. Tryb pracy: <67 dB

Brak

100-120 V, 200-240 V, 50/60 Hz

Urzàdzenie wyłàczone: <0.5 W. Tryb gotowoÊci: 210 W. Tryb aktywnoÊci: 360 W 

EPA ENERGY STAR. Tryb uÊpienia: 72 W, cały system (<1 W engine, 71 W DFE)

Równoległe przetwarzanie danych drukowania, kopiowania lub skanowania

Sterownik Océ Windows Printer driver i Océ PostScript3

Océ Publisher Express, Océ Publisher Select

Historia kolejki, Smart inbox, Zarzàdzanie kolejkà wydruków, Océ Express Web Tools, 

Moduł Océ Express Web Tools, opcjonalnie Océ Account Console

5 szablonów skanowania i 5 szablonów kopiowania

Składarka Océ 2400 fanfold, składarka Océ 4311 fullfold, z modułem pasków do oprawy,

dziurkaczem, pasem odbiorczym, tylna taca odbiorcza o szerokoÊci 42 cale, rolka odbiorcza

Océ Account Console

Składarka Océ 2400 fanfold 
Pobór wydruków

SzybkoÊç składania wydruków

SzerokoÊç pobieranych wydruków

DługoÊç pobieranych wydruków

Programowanie składania

Gramatura papieru

Standardy formatów składania

SzerokoÊç koƒcowa składanych wydruków

Kraw´dê do wpi´cia

Składarka Océ 4211 fullfold

Pobór wydruków

SzybkoÊç składania wydruków

SzerokoÊç pobieranych wydruków

DługoÊç pobieranych wydruków

GruboÊç papieru

Programowanie składania wydruków

Standardy formatów składania

SzerokoÊç koƒcowa składanych wydruków

DługoÊç koƒcowa składanych wydruków

Kraw´dê do wpi´cia

Opcje

Ârodowisko
Poziom emisji hałasu

Emisja ozonu

Zasilanie

Zu˝ycie energii

Przepływ prac

Opis

Sterowniki

Narz´dzia emisji wydruków

Zarzàdzanie pracami

Zliczanie prac

Szablony skanowania i kopiowania

Opcje

Oprzyrzàdowanie

Oprogramowanie
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Kopiarka 
Océ ColorWave 650 
ze składarkà 
i skanerem Océ TC4 
w wersji XT



Beyond the Ordinary

© Luty 2012 Océ. Ilustracje i dane techniczne mogà ró˝niç si´ od faktycznych
parametrów urzàdzeƒ i usług oferowanych na poszczególnych rynkach lokalnych. 
Dane techniczne mogà ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. 
Océ, drukarka Océ ColorWave 650™, Océ Express WebTools i Océ Color Image Logic
sà zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Océ-Technologies B.V. Adobe®

i PostScript® 3™ sà zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Adobe® Systems
Incorporated. Macintosh® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Apple®

Computer, Inc. Microsoft® i Windows® sà zarejestrowanymi znakami towarowymi lub
znakami towarowymi firmy Microsoft® Corporation w USA i/lub innych krajach.
AutoCAD® jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Autodesk, Inc. Novell®

jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Novell, Inc. Mozilla Firefox™ jest
zarejestrowanym znakiem handlowym organizacji The Mozilla Foundation. ENERGY
STAR® jest zarejestrowanym znakiem handlowym organizacji U.S. Environmental
Protection Agency (EPA). Inne znaki handlowe sà własnoÊcià ich posiadaczy. Wersja 2.0

Firma Océ pomaga ludziom, którzy tworzà Êwiat wokół
nas. Firmy na całym Êwiecie u˝ywajà systemów
dokumentacji technicznej firmy Océ w przemyÊle,
architekturze, in˝ynierii i budownictwie. 
Szybkie systemy drukowania firmy Océ w ka˝dym
miesiàcu drukujà miliony dokumentów transakcji,
takich jak wyciàgi bankowe czy rachunki. 
A w biurach na całym Êwiecie u˝ywa si´
profesjonalnych systemów drukowania dokumentów
Océ do przygotowywania dokumentów
umo˝liwiajàcych codzienne funkcjonowanie
firmy, rzàdu czy kraju. Systemy Océ sà tak˝e tam, 
gdzie drukuje si´ na zamówienie, gdzie powstajà gazety
i druki wielkoformatowe z reklamami i innymi
obrazami.

Wi´cej informacji o firmie i us∏ugach na naszej stronie:

www.oce.com.pl

Certyfikaty Êrodowiskowe Océ

Nagrody Océ

Partnerzy Océ

www.colorwave650.eu


