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Océ PlotWave 500 
multifunctionele printer

De slimste keuze 
voor het printen 
van technische 
documenten



Zowel op printafdelingen als in productieve semi-
centrale reproruimten moet u voldoen aan alle 
uitdagingen, waarmee u bij het printen van uw 
grootformaat documenten te maken krijgt.

De uitdagingen 
in de markt 
voor technische 
documenten

Als u ernaar streeft om kosten te 
besparen en met uw kernactiviteiten 
aan kop te komen, dan wilt u: 

Meer productiviteit met hogere snelheden, 
minder wachttijd en direct nauwkeurige 
resultaten 

 Een betrouwbare printer die minder verbruikt, 
meer doet met minder en langer meegaat

Een flexibele en slimme workflow die 
dagelijkse werkzaamheden gemakkelijker 
maakt

Een multifunctionele printer in één 
ruimtebesparend systeem

Via diverse platforms toegankelijke functies 
voor projectteams, voor het snel, eenvoudig 
en veilig delen van documenten

Eenvoudige en snelle onderhoudsopties



De Océ PlotWave 500 all-in-one is 
ontwikkeld om aan de uitdagingen van uw 
technische documenten te voldoen, uw 
werkzaamheden te vergemakkelijken en 
uw productiviteit te verhogen. U zult 
bovendien onder de indruk zijn van de 
toegevoegde waarde en het rendement op 
uw investering, die hij met zich meebrengt.

Met de snelste eerste print in 30 seconden en 
een printsnelheid van 10 A1-pagina's per 
minuut, zorgt de Océ PlotWave 500 ervoor dat 
u minder lang voor de printer staat en u zich 
op uw hoofdactiviteiten kunt richten. Uw 
teams kunnen ook effectiever en efficiënter 
samenwerken, want beveiligde toegang tot de 
Océ PlotWave 500 is mogelijk via een groot 
aantal platforms, waaronder cloud servers.

De gebruiksvriendelijke Océ PlotWave 500 
biedt een intuïtieve en slimme interface met 
op een tablet lijkende functies, via het touch 
screen. U kunt uw printopdrachten op het 
bedieningspaneel bewerken door toepassing 
van handige presets die u helpen direct 
nauwkeurige resultaten te verkrijgen.  
De bovenuitvoer beschikt over luchtseparatie, 
zodat pagina's netjes en op volgorde 
gesorteerd kunnen worden. 

Het slanke en duurzame ontwerp is geschikt 
voor alle omgevingen, van kantoren tot 
veeleisende productie- en constructiesites.  
De Océ PlotWave 500 verbruikt alleen energie 
indien actief en produceert praktisch geen 
ozon, warmte of geluid bij inactiviteit. 

De printer is eenvoudig met opties te 
upgraden, zodat u het systeem kunt kiezen dat 
het beste bij uw budget en behoeften past. 
Daarbij is het onderhoud en de service van de 
Océ PlotWave 500 zodanig opgebouwd, dat 
deze eenvoudig en op afstand kunnen worden 
uitgevoerd om uptime te maximaliseren en 
kosten te verlagen. 

De slimste keuze 
voor het printen 
van technische 
documenten



Productiviteit

Kwaliteit
Direct printen

De Océ PlotWave 500 levert consistent 10 
A1-pagina's per minuut. U beschikt over de 
eerste print in 30 seconden zonder enige 
opwarmtijd. Met direct printen houdt u meer 
tijd over voor uw hoofdactiviteiten.

Beveiligde cloud-connectiviteit

Beveiligde cloud-connectiviteit verhoogt uw 
productiviteit door snelle en eenvoudige 
samenwerking voor u en uw projectteam, 
zelfs als u onderweg bent. U kunt 
printopdrachten versturen via een mobiele 
telefoon, tablet, USB-flashstation of uw 
netwerk, en printen vanaf en scannen naar 
de cloud. U bent niet meer gebonden aan 
uw computer, waardoor u over meer 
keuzevrijheid en mobiliteit beschikt.

Bedieningsgemak

De controle ligt in uw handen. De op een 
tablet lijkende gebruikersinterface van het 
Océ ClearConnect bedieningspaneel werkt 
zeer gemakkelijk en maakt uw 
printerervaring eenvoudiger. Met behulp van 
handige presets kunt u printopdrachten op 
het bedieningspaneel bewerken en direct 
perfecte resultaten verkrijgen. Ook kunt u 
gescande bestanden een naam geven. 
U kunt taken nu dus sneller, eenvoudiger en 
met minder klikken uitvoeren.

Betrouwbare prestaties

Met zijn robuuste constructie zal de Océ 
PlotWave 500 jarenlang uw betrouwbare 
werkpartner zijn. Wat betreft onderhoud en 
service biedt hij slimme oplossingen, zoals 
service op afstand voor het maximaliseren 
van uptime en het besparen van tijd en geld.

Zwart-wit prints van hoge kwaliteit 

De innovatieve technologieën achter de 
Océ PlotWave 500 bieden u méér dan 
alleen traditioneel zwart-wit printen.  
De Océ Pico Printing technologie levert een 
hoog kwaliteitsniveau met scherpere details 
en prima resultaten. U hoeft nu niet meer te 
kiezen tussen hoge kwaliteit en een lager 
energieverbruik.

De Océ PlotWave 500 is de nieuwste toevoeging aan de 
innovatieve Océ Radiant Fusing familie, een bewezen technologie 
voor het printen van technische documenten. Océ Radiant Fusing 
technologie is een zeer efficiënte manier van printen die u helpt 
kosten te verlagen, geld te besparen en te genieten van een 
rustige kantooromgeving zonder printergeluiden. De technologie 
is productief, snel, nauwkeurig, duurzaam en kosteneffectief. 
Bovendien worden printopdrachten voltooid zonder  
aanraking of verstoring van de media. 

De gepatenteerde 
en bekroonde Océ 
Radiant Fusing familie



Duurzaam ontwerpMediaverwerking 

Efficiënt met energie 

De energiezuinige Océ PlotWave 500 is 
ontworpen om minder energie te verbruiken 
zonder dat dit ten koste gaat van de 
productiviteit. Dankzij Océ Radiant Fusing 
kost het opwarmen geen tijd en wordt het 
energieverbruik verlaagd. Het systeem 
produceert bovendien minder geluid, ozon 
en warmte. Hierdoor geniet u van een 
rustige werkomgeving en houdt u een hoger 
budget over voor nieuwe projecten.

Perfecte kleurenscans 

U krijgt realistische resultaten met de Océ 
Scanner Express II. De technologie van Océ 
Color Image Logic® zet niet-perfecte 
originelen automatisch om in perfecte 
kopieën en geeft u de beste resultaten voor 
de gemarkeerde delen op uw originelen. 
Om het scanproces te vergemakkelijken, 
kunt u bij de workflow de originelen met de 
bedrukte zijde naar boven scannen en de 
papierbreedte automatisch laten detecteren.

Nabewerking

De Océ PlotWave 500 is standaard voorzien 
van een bovenuitvoer waarop tot wel 100 
A0-formaat plots gesorteerd en afgeleverd 
kunnen worden. Hij beschikt ook over een 
luchtseparatiesysteem, waarmee pagina's 
netjes en op volgorde gesorteerd kunnen 
worden. U hoeft zich dus geen zorgen te 
maken over papier dat op de grond valt,  
vuil wordt of over sets die in de verkeerde 
volgorde liggen. Voor grotere volumes  
kunt u de capaciteit tot 150 A0-pagina's 
verhogen met de Océ Delivery Tray.  
Als u voor uw bedrijf een vouwer nodig 
heeft, kunt u een geschikt systeem kiezen 
uit een complete reeks, zoals de Océ 940, 
Océ 2400 FanFold en Océ 4300 FullFold.



Het innovatieve Océ Radiant Fusing® is een 
bewezen technologie voor het printen van 
technische documenten. De technologie is 
met het oog op de klant ontworpen om 
productiever en energiezuiniger te zijn.  
Met Océ Radiant Fusing hoeft u nooit 
minutenlang te wachten tot het systeem  
is opgewarmd.

Océ Radiant 
Fusing 

Het Radiant Fusing proces begint met het 
aanbrengen van de toner op de media.  
De media passeert dan de bovenzijde van 
een metalen rooster, zonder hierbij een 
oppervlak aan te raken, waarbij de toner 
smelt en aan de media gebonden wordt.  
Bij deze technologie wordt de toner zonder 
direct contact op het papier aangebracht.  
U krijgt dus snel geweldige resultaten die 
haarscherp zijn. 

Terwijl Océ Radiant Fusing u helpt om geld te 
besparen, zorgt het ontwerp ervan dat er 
alleen bij activiteit energie wordt verbruikt. 
De technologie is bovendien milieuvriendelijk 
en produceert tijdens de levensduur minder 
warmte, ozon en geluid.

U zit dus niet met ventilatorgeluiden en 
warmte rondom de printer, zodat u kunt 
genieten van een rustige en comfortabele 
kantooromgeving.

De voordelen van de  
Océ Radiant Fusing 
technologie

•  Direct opwarmen, de snelste eerste print 
en minder wachttijd

•  Minder verstoring van papier en scherpere 
prints 

•  Lager energieverbruik

•  Minder productie van geluiden en warmte 
doordat er geen ventilators of fuser-rollen 
nodig zijn

•  Langere levensduur van het product. 
Onderdelen hoeven niet te worden 
opgewarmd en hebben daarom een 
langere levensduur



Océ Image Logic

Océ Pico Printing
Océ Pico Printing® biedt u een 
hoge resolutie van 600 x 1.200 
dpi, zodat u alle vereiste details 
krijgt die nodig zijn in een 
technisch document. 

Océ Image Logic® creëert perfecte kopieën door de 
onvolkomenheden in de originelen op slimme wijze 
te corrigeren. Bij dit proces worden de stappen van 
scannen, achtergrondcompensatie, detecteren van 
vage lijnen, toepassen van filters om zwakke informatie 
te versterken en toevoegen van halftonen aan het 
beeld uitgevoerd om alle informatie op de media 
te optimaliseren. Hierdoor hoeft u niet steeds  
opnieuw te scannen om resultaten van goede  
kwaliteit te verkrijgen.

De voordelen

De voordelen van Océ Color 
Image Logic

•  Haarscherpe details

•  Scherpere lijnen en goed leesbare tekst

•  Vloeiende curven (geen trapsgewijs 
verloop)

•  Breder grijsspectrum

•  Egale vlakvulling

•  Kopieën met geweldige details, zelfs als u 
gemengde originelen heeft, inclusief tekst, 
lijnen en foto's

•  De beste resultaten in gemarkeerde delen

•  Uiterst geschikt voor archivering

De Océ PlotWave 500 voldoet aan de 
uitdagingen, waarmee u bij het printen, 
kopiëren en scannen van technische 
documenten te maken hebt. De Océ 
PlotWave 500 brengt meerwaarde voor 
uw bedrijf met zich mee, door toevoeging 
van de onderstaande voordelen.

•  Supersnel: u heeft de eerste print in 
30 seconden

•  U beschikt over enorm bedieningsgemak 
en verkrijgt direct nauwkeurige resultaten 
zonder minutenlang bij de printer te 
hoeven wachten

•   U verbruikt minder energie, bespaart geld 
en kunt werken in een rustige 
werkomgeving zonder bijkomende 
productie van warmte en geluiden

•  U kunt genieten van het slanke en 
duurzame ontwerp dat in elke 
werkomgeving past

•   U beschikt over de vrijheid om veilig 
gebruik te maken van mobiele telefoons, 
tablets, cloud en gedeelde servers voor het 
uitvoeren van uw opdrachten

•   U heeft de optie om onderhoud en service 
op afstand uit te voeren
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 Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

TECHNOLOGIE

Productbeschrijving Multifunctionele grootformaat zwart-wit printer met kleurenscanner
Beeldtechnologie Elektrofotografie (LED), organische fotogeleider (OPC), Océ Radiant Fusing 

technologie – direct gebruiksklaar
Toner-/inktsoort Océ zwarte toner: 450 g per fles

Printsnelheid Zwart-wit: 10 A1 per minuut
Printresolutie 600 x 1.200 dpi

ALGEMEEN

Configuratie Printer of multifunctional met optioneel vouwsysteem
Afmetingen (BxDxH) 1.527 x 803 x 1.495 mm (inclusief bovenuitvoer)

Gewicht 265 kg
Certificeringen CE-markering, TÜV GS, CETECOM c-UL-US, FEMP

PAPIEROPTIES

Papierrollen 2 rollen, uitbreidbaar tot 4 rollen
Maximale papiercapaciteit Tot 730 m2 met maximaal 4 rollen

Papiergewicht 60-110 g/m2

Rolbreedte 279-914 mm
Uitvoer Bovenuitvoer met luchtseparatietechnologie voor het netjes en op volgorde 

sorteren van tot wel 100 A0-formaat plots; optionele Océ Delivery Tray 
maximaliseert de capaciteit tot 150 A0-formaat plots

Mediatype Normaal papier, transparant, gerecycled papier, engineering bond, engineering 
vellum, gekleurd papier, Top Label papier FSC, Red Label papier PEFC, Black 
Label papier PEFc, Green Label FSC, gerecycled WhiteZero FSC, transparant 
papier, polyesterfilm, antistatische polyesterfilm, contrastfilm, heldere 
polyesterfilm, dubbelmatte polyesterfilm, witte ondoorzichtige polyesterfilm, 
transparante engineering bankpost, gerecyclede engineering bond

CONTROLLER

Beschrijving Océ PowerM controller met Windows 7 Embedded (32-bits)
Processor Dual-Core G540 (2,50 GHz)

Geheugen 4 GB DDR3 (standaard)
Harde schijf 500 GB, 7.200 rpm

Interface Ethernet 100 Mbits/s, 1 Gbit/s; TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, https
Paginabeschrijvingstaal TIFF, JPEG, HP-GL, HP-GL/2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS, 

NIFF, PS/PDF (optioneel)
Beveiliging E-shredding, IPSec, HTTPS, optionele geavanceerde beveiliging voor beheerders, 

controlelogbestanden. Gebruikersidentificatie op lokale UI voor FTP, SMB en 
WebDav

Optioneel Adobe® PostScript® 3/PDF file interpreter

GEBRUIKERSINTERFACE

Beschrijving Océ ClearConnect multi-touch bedieningspaneel
Afmetingen (BxHxD) 300 x 220 x 40 mm touch screen: 10,4"

Resolutie 800 x 600 pixels
Aantal kleuren 16,2 miljoen

Technologie Projective capacitive touch
 

KLEURENSCANNER

Beschrijving Océ Scanner Express II met Contact Image Sensor (CIS) en Océ Image Logic 
technologie

Scanresolutie 600 x 600 dpi
Scansnelheid Zwart-wit scans: 14,6 m/min; kleurenscans: 4,8 m/min; kopiëren: 9,7 m/min 
Scanformaat TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, CALS, multipage PDF, multipage PDF/A en multipage 

TIFF
Scanbestemming Lokaal USB-flashstation, FTP, SMB, controller, mobiele apparaten, cloud, 

Collaborate, WebDav
Breedte originelen 208 mm-914 mm
Lengte originelen 208 mm-16.000 mm

Dikte originelen Tot 0,8 mm (niet-harde documenten)
Verschalen 1:1, Schalen naar mediaformaat, Schalen naar standaardformaat, Aangepast 

schalen: 10-1.000%
Origineeltypen Lijnen en tekst, Lijnen en tekst concept, Lijnen en tekst gevouwen, Foto, 

Gekleurd, Donkere originelen, Blauwdruk, Kleuren highlights
Afmetingen scanner 

(BxDxH)
1.097 mm x 308 mm x 140 mm

Gewicht scanner 21 kg

MILIEUGEGEVENS 
(PRINTER)

Geluidsniveau In gereed modus: 24 dB; in actieve modus: 58 dB
Ozonconcentratie < 0,001 mg/m3

Voeding 90-240 V, 50/60 Hz
Energieverbruik Slaapmodus: 1 W; gereedmodus: 42 W; actieve modus: 1,6 kW

WORKFLOW

Beschrijving Gelijktijdig printen, kopiëren en scannen van afzonderlijke documenten of sets
Printer drivers Océ Wide Format Printer Driver 2.0 gecertificeerd voor Microsoft® Windows®, 

Océ Driver voor Postscript® 3

Print tools Smart Inbox, cloud, USB, mobiele apparaten via Océ Mobile WebTools (iOS, 
Android, Symbian en BlackBerry® OS) en Océ Publisher Mobile (iOS en 
Android); webbrowser via Océ Publisher Express; Océ Publisher Select

Opdrachtbeheer Bewerken, pauzeren, verwijderen, printvolgorde wijzigen en sets creëren via 
ClearConnect bedieningspaneel of Océ Express WebTools; beveiligde toegang 
tot controller, op afstand afsluiten en opnieuw starten

Accounting Optioneel: Océ Account Center

OPTIES

Hardware Océ Scanner Express II, extra tweede rollade met afzonderlijk snijsysteem, 
Océ 940, Océ 2400 FanFold, Océ 4300 FullFold (optioneel 1 band, 
2 banden, verstevigingseenheid), Océ Delivery Tray, verwisselbare harddisk, 
klimaatregeling

Software Océ View Station, Remote Service tool, Océ Account Center, Adobe®  
PostScript® 3/PDF file interpreter, Océ PlotWave 500 Administrative login,  
Océ PlotWave 500 3rd party app enabler
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