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Océ PlotWave® 750 
multifunctionele printer

Bewezen  
technologie  
voor grootformaat 
productieomgevingen



Verder reiken
Reik verder dan de grenzen van uw huidige 
grootformaat productiemogelijkheden met  
de Océ PlotWave 750 multifunctionele zwart-wit 
printer. Produceer documenten sneller, beheer 
printopdrachten eenvoudiger, print flexibeler  
en bescherm vertrouwelijke data beter:  
zorg dat uw bedrijf aan kop komt. 

De Océ PlotWave 750 helpt u om aan  
de uitdagingen van complexe documenten 
tegemoet te komen, waarmee u op printafdelingen 
of in productieve reproruimten te maken krijgt.  
Op basis van de veelvoudig award-winnende  
Océ TDS750 tilt de Océ PlotWave 750  
uw mogelijkheden op het gebied van 
documentproductie naar nieuwe hoogten. 

Geavanceerd netwerk- en 
beveiligingssysteem

Snel en productief

Kosteneffectief

Gebruiksgemak



Vandaag de dag rekenen de meest 
geavanceerde architectuur-, engineering- en 
constructiebedrijven op Océ systemen bij  
het bouwen van de wereld om ons heen.  
Hun creaties reiken verder dan bestaande 
ontwikkelingen en worden tot innovatieve 
meesterwerken. Ook de Océ PlotWave 750  
reikt verder, waardoor klanten sneller, 
economischer en effectiever kunnen 
communiceren.
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Creëer het passende productiesysteem 
voor uw bedrijf

Kies de mediasamenstelling die past bij  
uw toepassingen: 2, 4 of 6 rollen en/of 1  
of 2 laden met losse vellen

Kies een optionele Océ TC4 kleurenscanner  
voor tekeningen en kaarten in kleur

Voeg de Océ Double Decker Pro Stacker voor 
1.500 afdrukken toe, om lang ombemand  
te kunnen printen

Vouw uw documenten snel en gemakkelijk  
met de volledig geïntegreerde vouwoplossing 

 Maak indruk met documenten van consistent hoge 
kwaliteit dankzij 600 x 1.200 dpi pico printen.

Uniforme workflow

Dankzij onze universele software suite, dat er bij  
alle Océ grootformaat, zwart-wit en kleurensystemen 
hetzelfde uitziet en op dezelfde manier werkt, kan  
de Océ PlotWave 750 eenvoudig worden bediend  
zonder intensieve training. Gebruikers kunnen  
op dezelfde manier instellingen voor opdrachten 
definiëren en taken uitvoeren via het bedieningspaneel, 
de driver of de printtool over het gehele Océ PlotWave   
en Océ ColorWave portfolio, waardoor een zeer  
efficiënte, uniforme workflow wordt verkregen.



Producteigenschappen

Geavanceerd netwerk- en 
beveiligingssysteem

Veel beslissingen in de technische wereld 
worden ter plekke gemaakt en documenten 
moeten op een flexibele manier bijgewerkt  
en geproduceerd worden. Met Océ Mobile 
WebTools of Océ Publisher Express kunt  
u altijd en overal met behulp van uw mobiel 
apparaat aanpassingen verwerken en 
documenten aanleveren om te printen;  
voor complexere projecten biedt Océ 
Publisher Select extra veelzijdigheid. 

Deze netwerkmogelijkheden  
worden ondersteund door strikte 
beveiligingsmaatregelen. De Microsoft 
Windows™ Embedded Standard 7 based 
controller garandeert dat u aan de meest 
recente IT-standaarden voldoet en omvat  
de meest actuele beveiligingsfuncties  
die beschikbaar zijn, zoals antivirus-
ondersteuning, HTTPS, IPsec, E-shredding  
en doordacht beheer van de inbox.

Snel en productief

Haal strikte deadlines en werk efficiënt dankzij 
de prestaties van de Océ Radiant Fusing 
technologie. Maak meer dan 27 A1-prints 
voordat anderen ook maar begonnen zijn met 
printen en lever een consistente uitvoer van 9 
A1-prints per minuut, zelfs bij gemengde 
formaten. Met maximaal 6 mediarollen,  
de Océ Double Decker Pro Stacker en een 
ingebouwd snijsysteem kunt u zonder 
onderbrekingen een uitvoer tot 1.200 meter 
printen en stapelen. Met het volledig 
geïntegreerde vouwsysteem kunt u bovendien 
uw workflow echt automatiseren, tot het 
toevoegen van versterkte bindstrips aan toe,  
en kant-en-klare documenten leveren. Scan  
en kopieer constructietekeningen, documenten 
met kleurmarkeringen en andere technische 
documenten in één snelle en eenvoudige  
stap voor directe archivering en distributie.
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Geweldige scanfuncties in kleur  
met Océ Color Image Logic®

 Océ Color Image Logic deelt de 
oorspronkelijke afbeelding op in 
verschillende lagen, verwijdert kreuken  
en versterkt zwakke kleurinformatie  
voor scans van de hoogste kwaliteit. 

Netjes afgeleverde documenten

Dankzij de luchtseparatietechnologie,  
kunt u tot wel 100 A0-plots netjes sorteren 
en afleveren op de bovenuitvoer, die op een 
gemakkelijke werkhoogte geplaatst is en 
geen extra vloerruimte vereist. Voor meer 
stapelcapaciteit kiest u de optionele Océ 
Double Decker Pro Stacker, die een capaciteit 
van max. 1.500 A0-vellen heeft. Het volledig 
geïntegreerde, optionele Océ vouwsysteem 
produceert netjes gevouwen documenten, 
waardoor automatisch extra tijd en 
bureauruimte wordt vrijgemaakt. 

Ongeëvenaarde productiviteit  
met Océ Radiant Fusing

 De Océ PlotWave 750 start direct op en 
gebruikt slechts de helft van de energie  
die vergelijkbare systemen gebruiken, 
zonder op snelheid in te leveren. De printer 
warmt alleen op tijdens het printen en 
verbruikt bijna geen energie bij inactiviteit. 

Geautomatiseerde wisseling  
van rollen

Het wisselen van rollen is snel en eenvoudig. 
Er is geen extra tafel vereist en het onhandig 
balanceren met papierrollen is niet nodig. 
Open gewoon de lade, plaats de nieuwe rol 
op de stevige houder en klik deze vast. Druk 
vervolgens op een knop om het papier in de 
machine te voeren, of een strook van de rol 
af te snijden.

Hoge kwaliteit, betrouwbare prestaties

Profiteer van de hoge printkwaliteit door 
middel van pico printen met een hoge 
resolutie van 600 x 1.200 dpi, voor 
afdrukken met scherpe lijnen en vloeiende 
grijstinten. De robuuste en duurzame 
constructie van het systeem zorgt voor een 
uitstekende betrouwbaarheid en een lange, 
productieve levensduur van het systeem. 

Optimale outputprestaties 

 Optimaliseer uw configuratie om uw 
effectiviteit te maximaliseren. Kies voor  
2, 4 of 6 rollen, plus 1 of 2 laden voor losse 
vellen. Elke rol bevat maximaal 200 meter 
voor 1.200 meter ononderbroken printen  
bij een configuratie van 6 rollen. Het 
systeem is ter plekke te upgraden,  
zodat u kunt uitbreiden naarmate  
uw behoeften veranderen.

Producteigenschappen

     Gesloten tonersysteem

 Het tonersysteem is volledig gesloten en 
gemakkelijk te bereiken voor een eenvoudige, 
schone werking. De toner blijft altijd in de printer 
en komt niet op uw handen en kleren terecht. 
Het tonerafval wordt op een schone wijze 
verwijderd en de tonerflessen zijn ontworpen 
voor eenvoudige verwerking en opslag.
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Kosteneffectief 
Uw investering snel terugverdienen  
met dit kosteneffectieve systeem. Kies  
de functionaliteiten die het beste passen  
bij uw budget en de omvang van uw 
documentbehoeften. Op basis van bewezen 
technologie in duizenden systemen 
wereldwijd, en een duurzaam ontwerp  
met solide onderdelen en ondersteuning 
voor service op afstand, krijgt u een hoge 
uptime en veel minder servicemeldingen.  
In tegenstelling tot vergelijkbare systemen, 
die een verwachte levensduur van vier jaar 
hebben, is dit systeem gebouwd om 
minstens zeven jaar mee te gaan. 

Gebruiksgemak 
Het Océ PlotWave 750 systeem maakt het 
voor iedereen mogelijk om direct geweldige 
resultaten te verkrijgen zonder eerst allerlei 
problemen te moeten oplossen. Alles van 
het wisselen van mediarollen en het laden 
van toner tot het beheer van printopdrachten 
is zorgvuldig ontworpen om ergonomisch 
correct en zeer intuïtief te zijn. De benadering 
met de groene knop voor scannen biedt een 
uitstekende kwaliteit met één druk op de 
knop en dankzij een lage geluids-, ozon- en 
warmte-emissie is het systeem ideaal voor 
elke kantooromgeving.

      Passend bij uw workflow

De Océ PlotWave 750 software is volledig 
afgestemd op de nieuwste Océ productfamilie. 
Hiermee kunt u diverse opdrachten aanleveren, 
van zeer eenvoudig tot uiterst complex - voor 
een naadloze en efficiënte workflow en 
optimale productiviteit.

Beveiliging

De Microsoft Windows™ Embedded Standard  
7 controller beschermt zowel uw gegevens  
als de overdracht hiervan en omvat de meest 
recente beveiligingsfuncties die beschikbaar 
zijn, zoals antivirusondersteuning, HTTPS en 
IPsec. Hiermee kunt u ook E-shredding en  
het beheer van uw smart inbox optimaliseren,  
op maat volgens uw bedrijfsbehoeften. 

Producteigenschappen



Specificaties: Océ PlotWave 750

TECHNOLOGIE

Productbeschrijving Productief grootformaat zwart-wit print-/kopieer-/scansysteem met kleurenscanner

Beeldtechnologie Elektrofotografie (LED) met organische fotogeleider (OPC) en gesloten 
tonersysteem, Océ Radiant Fusing technologie

Toner-/inktsoort Océ zwarte toner: doos met 2 flessen; 0,5 kg per fles
Printsnelheid Zwart-wit: 9 A1 per minuut; 4,7 A0 per minuut
Printresolutie 600 x 1.200 dpi

ALGEMEEN

Configuratie Printer of multifunctional met keuze uit 2 scanners
Afmetingen (BxDxH) 1.440 x 800 x 1.475 mm (inclusief bovenuitvoer)

Gewicht 290 kg
Certificeringen EPA ENERGY STAR®, TüV GS, CETECOM, CE, UL, cUL, CB, FCC Class B, RoHS

PAPIEROPTIES

Papierrollen Standaard: 2 rollen, uitbreidbaar tot maximaal 6 rollen en 2 laden voor losse vellen
Maximale papiercapaciteit Tot 200 m per rol, maximaal 6 rollen

Papiergewicht 75 - 100 g/m2

Rolbreedte 297 - 914 mm
Uitvoer Compacte en ergonomische bovenuitvoer voor maximaal 100 gesorteerde plots 

(andere opties beschikbaar)
Mediatype Papier: Normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier en transparant 

Film: Film en vellum

CONTROLLER

Beschrijving Océ Power Logic© controller op basis van Microsoft Windows  
Embedded Standard 7

Processor Intel Core 2 i5-520M (2,39 GHz)
Geheugen Standaard 2 GB

Harde schijf 2 x 500 GB
Interface Ethernet 100 Mbits/s, 1 Gbit/s

Paginabeschrijvingstaal TIFF, JPEG, HP-GL, HP-GL/2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS, ASCII
Beveiliging E-shredding, IPSec, HTTPS, extra beveiliging voor beheerder, 

controlelogbestanden
Optioneel Adobe® PostScript® 3/PDF file interpreter

KLEURENSCANNER

Beschrijving Océ TCS4 scanner met Océ Direct Scan kleurtechnologie  
(enkele camera, enkele spiegel)

Scanresolutie Optisch 575 dpi, adresseerbaar 600 dpi
Scansnelheid Zwart-wit: 3 - 5 m/min. Kleur: 1 - 4 m/min. 
Scanformaat TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, CALS, multipage PDF, multipage PDF/A en multipage TIFF

Scanbestemming Netwerkdirectory via FTP of SMB, en op controller
Breedte originelen 200 - 1.016 mm
Lengte originelen 200 mm - 22 m

Dikte originelen Tot 3 mm (optionele scanner tot 15 mm)
Verschalen Schalen naar standaardformaat. Aangepaste schaalfactoren: 10 - 1.000 %

Origineeltypen Lijnen en tekst, foto, grijs en lijnen, donkere originelen, blauwdruk
Afmetingen scanner 

(BxDxH)
1.353 x 670 x 1.300 mm

Gewicht scanner 65 kg

 

PRODUCTIEVE  
ZWART-WIT SCANNER

Beschrijving Océ TDS600 scanner met Océ Image Logic ® technologie  
(enkele camera, enkele spiegel)

Scanresolutie 400 dpi
Scansnelheid Zwart-wit: 5 m/min. – 9,7 m/min. bij 200 dpi 
Scanformaat TIFF (ongecomprimeerd, G3, G4), PDF,CALS

Scanbestemming Netwerkdirectory via FTP of SMB, en op controller 
Breedte originelen 210 - 1.020 mm 
Lengte originelen 150 mm - 15 m

Dikte originelen 1 mm origineel en tot 3 mm voor bindstrip
Verschalen 25 - 400% (instelbaar in stappen van 1% en 0,1%)

Origineeltypen Foto, grijs en lijnen, donkere originelen, blauwdruk, geprinte materialen
Afmetingen scanner 

(BxDxH)
1.340 x 583 x 1.353 mm

Gewicht scanner 90 kg

MILIEUGEGEVENS 
(PRINTER)

Geluidsniveau Gereedmodus: 18 dB(A). Actieve modus: 58 dB(A)
Ozonconcentratie 0,001 mg/m3

Voeding 100 - 240 V; 50/60 Hz; 20 - 10 A
Energieverbruik In slaapstand: 2,5 W. Gereedmodus: 51 W. Actieve modus: 1,6 kW

WORKFLOW

Beschrijving Gelijktijdig printen, kopiëren en scannen van afzonderlijke documenten of sets
Printer drivers Océ grootformaat printer driver 2.0 voor Microsoft Windows, Océ PostScript 3 

driver voor Microsoft Windows en Mac OS

Print tools Océ Mobile WebTools voor iOS, Android™, Symbian en BlackBerry®,  
Océ Publisher Mobile voor iOS, Océ Publisher Express voor web,  
Océ Publisher Select voor Microsoft Windows

Opdrachtbeheer Slimme persoonlijke inbox met geschiedenis, afdruktaken beheren,  
Océ Express WebTools, beveiligde toegang tot controller, op afstand  
afsluiten en opnieuw starten

Accounting Optioneel: Océ Account Center

OPTIES

Hardware Océ TCS4 kleurenscanner, Océ TDS600 productieve zwart-wit scanner, 
geïntegreerd vouwsysteem, uitvoerrek, Océ Double Decker Pro Stacker, 
rolladers om belasting van de rug te verminderen bij het plaatsen van  
zware media in de laden

Software Océ Repro Desk Suite voor printen op meerdere grootformaat systemen, 
weergave en kostenregistratie

Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd 

[1]  Océ, Océ PlotWave®, Océ Power Logic zijn gedeponeerde handelsmerken van Océ-Technologies. 
[2]    Adobe®, Adobe® PDF en PostScript® 3™ zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken  

van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen. 
[3]  Mac®, Mac iOS® en Mac OS® zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de Verenigde Staten  

en andere landen. 
[4]  Microsoft en Microsoft Office zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft 

Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. 
[5]  ENERGY STAR en de ENERGY-markering zijn gedeponeerde handelsmerken van de U.S. Environmental 

Protection Agency.
 
Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. 
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