
•
Imprimante de format mare, 
concepute pentru CAD şi 
focalizare în domenii de  
producţie, arhitectură, tehnologie 
şi industria construcţiilor

Océ PlotWave 345/Océ PlotWave 365

• Randament profesional, inclusiv copiere 
şi scanare datorită tehnologiei Océ image 
Logic

• Calitate superioară cu tehnologie pico de 
600 dpi x 1200 dpi pentru detalii clare şi 
zone de gri uniforme 

• Eficienţă extraordinară de imprimare a 
formatelor mari, cu producţie constantă 
de până la 6 coli în format A1/D pe minut 

• Productivitate îmbunătăţită cu pornire şi 
imprimare instantanee şi un controler mult 
mai puternic

• Flexibilitate sporită cu imprimare în şi din 
sisteme cloud, stick-uri USB şi dispozitive 
mobile

• Utilizare simplă cu cea mai bună  
interfaţă de utilizator multi-tactilă  
Océ ClearConnect din această clasă, 
acum cu uniFLOW* 

• Scanare color productivă, utilizând 
şabloane de scanare noi 

• Securitate îmbunătăţită prin funcţii 
compatibile FIPS şi criptare disc 

• Caracteristici ecologice, precum eficienţă 
energetică şi emisii de ozon super reduse

Multifuncţionalele sau 
imprimantele alb-negru  
Océ PlotWave 345 şi  
Océ PlotWave 365 produc 
documente tehnice cu un 
aspect extraordinar, rezistente 
la intemperii, într-un mod 
securizat, economic şi simplu, 
permiţând utilizatorilor să se 
focalizeze pe munca lor.



Océ PlotWave 345/Océ PlotWave 365

Productivitate mai ridicată la lucru

• Profitaţi de o calitate superbă a imprimării cu imprimarea  
Pico de înaltă rezoluţie la 600 x 1200 dpi

• Scanaţi şi copiaţi în timpul imprimării pentru a lucra mai 
eficient

• Imprimare a până la 6 coli A1/D pe minut

• Măriţi-vă şi mai mult productivitatea cu o a 2a rolă opţională

• Economisiţi timp valoros cu opţiunea de pliere generând 
documente de calitate pliate automat

Obţineţi rezultate extraordinare, simplu

• Océ Image Logic® compensează automat cutele şi culorile 
deschise pentru a produce rezultate superioare.

• Controlaţi uşor imprimanta cu ecranul tactil de 10 inch  
Océ ClearConnect care poate fi folosit la fel ca o tabletă 

• Obţineţi documente colectate şi stivuite îngrijit pe tava 
de livrare superioară prevăzută cu tehnologie de separare 
pneumatică

• Economisiţi timp şi efort datorită procedurii de încărcare 
automată a rolei

Securitate sporită şi durabilitate extraordinară a 
documentelor

• Protejaţi informaţiile confidenţiale cu cele mai noi funcţii de 
securitate şi protecţie acceptate de o platformă integrată în 
Windows 8

• Interfaţa deschisă a controlerului POWERsync permite, 
de asemenea, imprimantei să integreze software precum 
uniFLOW*

• Securizaţi-vă datele de imprimare utilizând conectarea LDAP, 
funcţia de securitate cu card inteligent sau opţiunea de 
criptare disc

• Păstraţi-vă documentele confidenţiale prin acces securizat la 
imprimantă datorită uniFLOW*

Design cu randament eficient din punct de vedere al 
costurilor

• Pornire instantanee, fără timpi de aşteptare şi consum 
energetic la jumătate faţă de cel al sistemelor comparabile, 
datorită tehnologiei Océ Radiant Fusing 

• Verificaţi dacă documentele sunt scanate corect utilizând 
previzualizarea în timp real, pentru a evita erorile

• Bucuraţi-vă de o durată lungă de viaţă a producţiei, datorită 
construcţiei robuste şi durabile

Ecologic întotdeauna

• Acest sistem are cele mai scăzute emisii de ozon şi cele mai 
reduse niveluri de zgomot şi căldură comparativ cu sistemele 
convenţionale. 

• Un sistem extrem de silenţios, care poate fi amplasat 
confortabil într-un mediu de birou

• Sistemul cu toner închis previne vărsarea şi inhalarea acestuia 
de către utilizatori.

• Design prietenos, inclusiv silenţiozitate în modul de repaus 
şi design monobloc ergonomic prin care se economiseşte 
spaţiu

• Compatibilitate totală cu ultimele reglementări Energy Star 2.



Océ PlotWave 345/Océ PlotWave 365

TEHNOLOGIE
Descriere produs Sistem multifuncţional de imprimare/copiere/

scanare alb-negru în format mare, cu scaner 
color

Tehnologie de 
imagine

Electrofotografie (LED), fotoconductor 
organic (OPC), sistem de toner închis curat, 
tehnologie Océ Radiant Fusing

Tip toner/cerneală Toner negru Océ: 0,4 kg per recipient

Viteză de imprimare Alb-negru:  
Océ PlotWave 345: 4 coli A1 per minut,  
2 coli A0 per minut 
Océ PlotWave 365: 6 coli A1 per minut,  
3 coli A0 per minut

Rezoluţie de 
imprimare

600 dpi x 1200 dpi

INFORMAŢII 
GENERALE
Configuraţie Imprimantă sau multifuncţională cu 1 sau 2 role

Dimensiune corp 
principal (lxgxH)

Design compact: 1527 mm x 803 mm x 1495 mm 
(incluzând tava de livrare superioară)

Greutate corp 
principal

240 kg

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

MANIPULAREA 
SUPORTURILOR 
MEDIA
Role de hârtie 1 sau 2 role

Tăiere hârtie Cuţite incluse în sertar pentru comutare rapidă 
şi uşoară a suporturilor media

Capacitate maximă 
hârtie

1 rolă: 183 m2 2 role: 365 m2 

Greutate hârtie 60 - 110 g/m2

Lăţime rolă 297 - 914 mm

Livrare la ieşire Tava de livrare superioară integrată

Tip suport media Hârtie: Hârtie simplă, folii transparente, hârtie 
translucidă, hârtie reciclată, hârtie bond de 
proiectare, hârtie velină de proiectare, hârtie 
colorată, Hârtie pentru etichete FSC, Hârtie 
pentru etichete roşie PEFC, Hârtie pentru 
etichete neagră PEFc, Etichetă verde FSC, 
RecycledWhiteZero FSC, Hârtie transparentă, 
Hârtie transparentă FSC, Folie poliester, Folie 
antistatică din poliester, Folie de contrast, 
Folie din poliester transparentă, Folie din 
poliester mată dublă, Folie din poliester opacă 
albă, hârtie bond de proiectare transparentă, 
hârtie bond de proiectare, hârtie bond 
de proiectare reciclată, hârtie velină de 
proiectare, Hârtie superioară color, Hârtie 
simplă reciclată, Hârtie transparentă

INTERFAŢĂ 
UTILIZATOR
Descriere Interfaţă utilizator multi-tactilă  

Océ ClearConnect

Dimensiune (lxgxH) 300 mm x 220 mm x 40 mm. Ecran tactil: 10,4”

Rezoluţie 800 pixeli x 600 pixeli

Număr de culori 16,2 milioane

Tehnologie Tactilă capacitivă proiectivă

Operare 3 butoane: [Wake-up] (Activare), [Stop, 
interupt, abort] (Oprire, întrerupere, anulare), 
[Home] (Meniu principal).  
Funcţii multi-tactile: micşorare, glisare, 
atingere scurtă, mărire, panoramare

Caracteristici Optimizare vizualizare: Înclinare (între -4 şi 
+45 grade) şi rotire (între -45 şi +180 grade). 
Indicator luminos de stare (roşu, portocaliu, 
verde) Interfaţă USB cu indicator luminos

CONTROLER
Descriere Controler Océ POWERsync de înaltă 

performanţă, cu Windows 8, 64 bit integrat

Procesor Dual-Core G1620 @ 2,70GHz

Memorie 4 GB DDR3 (standard)

Video Intel HD Graphics, 1GHz

Hard disk 500 GB, 7200rpm (standard)

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

Limbă de descriere a 
paginii

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

Siguranţă E-shredding, IPSec, Filtrare IP/Liste de control 
acces, HTTPS, evidenţă audit, activare/
dezactivare protocol de reţea, integrare LDAP, 
integrare Active Directory (Director Activ) 
(opţional), Autentificare utilizator pe panou de 
utilizator ClearConnect local (LDAP/Acreditări 
Active Directory (Director Activ), card 
inteligent) pentru scanare/copiere/imprimare. 
Configurare certificate HTTPS. Opţiune 
de hard disk amovibil, Opţional FIPS 140-2 
Certified Trusted Platform Module (TPM) 
(Modul de Platformă de Încredere Certificat) 
şi criptare hard disk bazată pe BitLocker, 
ştergere hard disk (doar cu criptare disc), 
Certificat CA configurabil, Dezactivare porturi 
şi protocoale de reţea, Înregistrare evenimente 
de securitate în jurnal, Conectare individuală 
opţională (pe dispozitiv).

Suport Cloud Suport cloud nelimitat cu autentificare 
utilizator sau administrator prin WebDav şi/
sau un furnizor terţ Autentificarea utilizatorului 
în cloud poate fi preconfigurată de către 
administrator sau efectuată de către utilizator 
în momentul accesării unui cloud specific

Transformări Scalare; Scalare (scalare pentru încadrare în 
pagină, reducere când imaginea este prea 
mare pentru a evita tăierea sau la un factor 
personalizat, scalare dimensiune pagină la 
dimensiune standard) , Rotire, Deplasare 
(automată sau definită de utilizator), 
Adăugare/eliminare margine posterioară/
anterioară, Oglindă, Intensitate negru în mod 
poster, Optimizare imprimare (standard, linii/
text, poster). Evidenţiere culori şi original 
întunecat. Zonă de şters (zonă de interes)

SCANER
Descriere Contact Image Sensor (CIS) (Senzor imagine 

de contact) Scaner color cu tehnologie Océ 
Image Logic

Rezoluţie de scanare 600 dpi x 600 dpi

Viteză de scanare 14,6 m/min Scanare alb-negru; 
9,7 m/min Copiere; 
4,8 m/min Scanare color

Format de scanare TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, CALS, pagini multiple 
PDF, pagini multiple PDF/A şi pagini multiple 
TIFF

Şabloane de scanare Număr practic nelimitat de şabloane de 
scanare pentru a standardiza destinaţii şi 
setări de scanare uzuale

Destinaţie de scanare Unitate flash USB locală, FTP, SMB, Smart 
In box pe Controler, Folder local opţional 
( LDAP), dispozitiv mobil prin Océ Mobile 
WebTools, WebDav Clouds, PlanWell 
Collaborate.

Lăţime original 208 mm x 914 mm

Lungime original 208 mm x 16 m

• 
Specificaţii tehnice



Océ PlotWave 345/Océ PlotWave 365

Canon România 
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Grosime original Maximum 0,8 mm (documente non-rigide)

Zoom Scalare la format standard.  
Personalizare: 10 - 1000%

Moduri presetare Plan de execuţie, Original color, Original 
întunecat, Linii/text pliate, Linii/text standard, 
Linii/text schiţă, Foto, Hartă, Lucrare de artă

Dimensiune scaner 
(lxgxH)

1097 mm x 308 mm x 140 mm

Greutate scaner 25 kg

SPECIFICAŢII DE 
MEDIU
Nivel putere acustică Mod silenţios (Standby şi inactiv): sub 25 dB 

Mod de imprimare: sub 55 dB

Concentraţie ozon <0,001 mg/m3, < 0,000473 PPM 
(0,05% din valoarea limită permisă)

Emisie căldură Pregătit: 72 W, Activ:1,6 kW

Cerinţe de alimentare 90 - 240 V, 50/60Hz

Consum de putere Mod de repaus: 1 W 
Mod pregătit: 88 W 
Mod activ: 1,5 KW 

Hardware de reciclare Alcătuit din oţel sau plastic reciclabil: un 
procent de până la 95% din corp poate intra 
într-un proces de reciclare. Restul de 5% rămas 
reprezintă deşeuri netoxice.

Recipient toner de 
reciclare

Recipiente din HDPE (Polietilenă de mare 
densitate) extrem de reciclabilă

• 
Specificaţii tehnice

FLUX DE LUCRU
Descriere Imprimare, copiere şi scanare simultane ale 

unor documente individuale sau seturi de 
documente

Drivere imprimantă Océ Wide format Printer Driver 2 pentru 
Microsoft® Windows®, driver Océ PostScript® 3, 
Océ Mobile WebTools pentru iOS®, Android®  
şi BlackBerry®, Océ Publisher Mobile pentru  
IOS® şi Android®, Océ Publisher Express,  
Océ Publisher Select 2.

Gestionare lucrări Smart Inbox (Căsuţă poştală inteligentă) 
personalizată, cu istoric, Gestionare coadă 
de aşteptare, Océ Express WebTools, Acces 
securizat la controler, Închidere şi repornire  
de la distanţă

Contorizare Océ Account Centre (Opţional)

OPŢIUNI
Hardware Opţiune pentru o a 2-a rolă suplimentară,  

Océ Scanner Express, hard disk amovibil, 
modul TPM, tavă de livrare Océ pentru a  
creşte capacitatea de livrare până la  
200 de pagini, seria Estefold 2400 pentru  
Océ PlotWave 345, seriile Estefold 2400 şi 
4300 pentru Océ PlotWave 365.

Software Océ View Station, Adobe® PostScript ®3/PDF 
file interpreter, Océ Reprodesk, Océ Account 
Center.uniFLOW*

*comercializat separat 


