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ColorWave 650
multifunctioneel
systeem

Build A Colorful
World

Grootformaat zwart-wit en kleur in één productief systeem

Printen, kopiëren en scannen zonder verlies van productiviteit of kwaliteit is de kracht
van het Océ ColorWave® 650 printsysteem.U kunt nu printenmet voortreffelijke kwaliteit
- in zwart-wit en kleur – met de bewezen en bekroonde Océ CrystalPoint technologie.

U profiteert van deze technologie doordat u het beste krijgt van zowel toner als inkjet
in één 'groen' apparaat dat gebruikmaakt van gepatenteerde Océ TonerPearls voor
superieure resultaten.

Océ CrystalPoint kwaliteit
De gepatenteerde Océ CrystalPoint
technologie staat garant voor krachtige,
watervaste prints met scherpe lijnen, een
hoge leesbaarheid van fijne details en
gelijkmatige vlakvullingen. De
hoogwaardige prints, met een kwaliteit
die consistent blijft in de loop van de tijd,
hebben een unieke zijdeachtige glans en
uitstraling, ook op normaal papier.

Eenvoudige bediening
Het systeem vereenvoudigt routinetaken
om tijd te besparen en zorgt voor prints
die meteen de eerste keer goed zijn. U
kunt vijf sjablonen met uw meest
gebruikte instellingen voor kopiëren en
scannen definiëren. Vervolgens hoeft u
alleen nog maar op de groene knop te
drukken en het systeem doet de rest. Of
u nu wilt kopiëren, scannen of printen,
het systeem kan worden ingesteld om u
te helpen het juiste resultaat te verkrijgen
met een enkele druk op de knop.

Duurzaamheid verzekerd
De Océ ColorWave 650 zorgt elke dag
weer voor een gezonde werkomgeving.
De unieke Océ TonerPearls® staan garant
voor een volledig schoon systeem: geen
fijn stof, geen geur en minimale
afvalproductie.



Technologie

Grootformaat zwart-wit en kleur in één productief systeem.Beschrijving

Océ CrystalPoint technologieTechnologie

Océ TonerPearls voor CYMK, 500 gram per kleurToner

Z-W: 225 A1/u, 128 A0/u *
Kleur: 210 A1/u, 120 A0/u *
*Geprint naar externe uitvoer

Snelheid

600 dpiResolutie
Algemeen

Printer of multifunctionalConfiguratie

1.575 x 2.100 x 893 mmAfmetingen printer (BxDxH)

195 - 275 kgGewicht printer

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

2 - 6 rollenPapierrollen

1.200 m, 200 m per rolMaximale papiercapaciteit

60 - 160 g/m2Papiergewicht

297 - 1.067 mmRolbreedte

Bovenuitvoer, 42-inch stacker, vouwer, take-up unitUitvoer

Papier: normaal 75-90-120-160g (bond), gerecycled, gekleurd, fluorescerend, blueback
Specialiteiten: polyesterfilm, zelfklevende film/zelfklevend papier, Tyvek™, roll-up film, soft banner, vellum

Mediatype (www.mediaguide.oce.com/nl)

Controller

Océ PowerM® Plus controllerBeschrijving

Windows® 2000 / XP / Vista / 7 / Server 2003 / Server 2008, Terminal Server, Citrix® MetaFrame, Mac® OS 9 / OS X (Adobe®
PostScript® 3/PDF driver)

Ondersteunde besturingssystemen

E8400 3.0 GHz Core 2 DuoProcessor

4 GB DDR2 DRAMGeheugen

2 x 500 GBHarde schijf

10/100/1000 Base-T with RJ45Interface

HP-GL, HP-GL/2, TIFF, JPEG, Adobe PostScript 3/PDF, CALS-I, NIRS, ASCII, CalComp, C4Paginabeschrijvingstaal

E-shreddingBeveiliging

Adobe Postscript 3 / PDF printingOpties
Scanner

Océ TC4 scanner met Océ Direct Scan kleurentechnologie (één camera, één spiegel)Scanner type

Optisch 575 dpi, max 600 dpiScanresolutie

Z-W: maximum 5 m/min;
Kleur: maximum 4 m/min;

Scansnelheid

TIFF-, PDF-, PDF/A-, JPEG- en CALS-bestanden; PDF-, PDF/A- en TIFF-bestanden van meerdere pagina’sScanformaat

Netwerkdirectory, smart inboxScanbestemming

200 - 1.016 mmBreedte originelen

200 mm - 22 mLengte originelen

Maximum 3 mm
Optie met dikke originelen: maximum 15 mm

Dikte originelen

10 - 1.000 %Zoom

Lines & text, Map, Artwork, Photo, Grays & lines, Dark original, BlueprintVooraf ingestelde modi

130 x 65 x 130 cmAfmetingen scanner (BxDxH)

70 kgGewicht scanner
Opties

Océ 2400 lentevouwer, Océ 4311 volledig automatische vouwer, extra verstevigingseenheid vouwer, aflegband vouwer, 42-inch
stacker, take-up unit

Hardware

Océ Repro Desk® Studio, Océ Repro Desk Select, Océ Repro Desk ProfessionalSoftware

o
Printing for
Professionals
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