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Océ
ColorWave® 650

Crie um mundo
colorido

Sistema de impressão em grandes formatos colorido e preto e
branco

Imprima, copie e digitalize com produtividade e qualidade com a impressora Océ
ColorWave 650. Agora é possível imprimir colorido e preto e branco em um só
equipamento graças à exclusiva tecnologiaOcé CrystalPoint®, premiadamundialmente.

A Océ ColorWave 650 é o sistema de grandes formatos mais produtivo e versátil do
mercado, graças à sua capacidade de imprimir colorido ou preto e branco e até 225
trabalhos no formato A1 por hora. A impressora suporta até seis rolos de papel , com
impressões que secam instantaneamente e estão sempre no tamanho correto e prontas
para serem utilizadas . A Océ ColorWave 650 possui ainda dois importantes opcionais:
a Dobradeira online para finalizar seus trabalhos com dobras perfeitas e o Scanner
para digitalização e cópia dos seus documentos. Umamaneira inteligente de criar um
mundo colorido.

Qualidade Océ CrystalPoint
A exclusiva tecnologia "Océ CrystalPoint"
garante impressões resistentes à umidade,
com linhas exatas, legibilidade, nitidez ,
detalhes e preenchimento de áreas suaves
e uniformes. As impressões de alta
qualidade, resistentes e com brilho,
independentemente do tipo de material
utilizado.

Fácil de usar
Um sistema fácil de usar economizando
tempo e garantindo uma impressão
correta logo na primeira vez. Defina até
cinco modelos de "templates" para
impressão e digitalização, pressione o
botão verde e a Océ ColorWave 650 fará
todo o trabalho, tanto para copiar,
digitalizar ou imprimir, o sistema pode
ser configurado para o a obter os melhores
resultados pressionando apenas um botão.

Sustentabilidade
A Océ ColorWave 650 garante um
ambiente de trabalho saudável todos os
dias. As pérolas de toner oferecem um
sistema totalmente limpo: sem poeira ou
odor e com uma eliminação mínima de
resíduos.



Tecnologia

Sistema produtivo de grande formato, preto e branco e a cores.Descrição

Tecnologia Océ CrystalPointTecnologia de imagem

Océ TonerPearls para o padrão CYMK, 500 gramas por corToner

P/B: 225 A1/hr, 128 A0/hr *
Cor: 210 A1/hr, 120 A0/hr *
*Impressões para saída externa

Velocidade

600 dpiResolução
Geral

Impressora ou multifuncional com Scanner (Opcional)Configuração

2100 x 893 x 1575 mm; 6.89 x 2.93 x 5.17 ftTamanho do motor de impressão (LxPxA)

195 - 275 kg; 430 - 606 lbsPeso do motor de impressão

EPA ENERGY STAR®, TüV GS, CETECOM, CE, UL, cUL, CB, FCC Class ACertificações
Gestão de papel

2 - 6 rolosRolos de papel

1200 m, 200 m por rolo; 3900 ft, 650 ft num roloCapacidade máxima de papel

60 - 160 g/m2; 16 - 60 lbsGramatura do papel

297 - 1067 mm; 11 - 42"Largura do rolo

Bandeja de saída superior, empilhador de 106 cm, dobradeira, unidade de rebobinamentoSaída de impressão

Papel: Comum 75-90-120-160 g , reciclado, colorido, fluorescente, Blueback.
Formatos especiais: película de poliéster, papel/película autocolante, Tyvek™, rolo de película, papel para faixas suave, papel velino

Tipo dematerial (www.mediaguide.oce.com)

Controlador

Controlador Océ PowerM® PlusDescrição

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

Apoio de sistema operativo ao cliente

E8400 3.0 GHz Core 2 DuoProcessador

4 GB DDR2 DRAMMemória

2 x 500 GBDisco rígido

10/100/1000 Base-T com RJ45Interface

HP-GL, HP-GL/2, TIFF, JPEG, Adobe PostScript 3/PDF, CALS-I, NIRS, ASCII, CalComp, C4Linguagem da descrição da página

E-shreddingSegurança

Impressão de Adobe Postscript 3 / PDF
Tipos de Fontes Adobe: Chinês simplificado / chinês tradicional / japonês / coreano

Opções

Scanner (Opcional)

Océ TC4 scanner com tecnologia de cor Océ Direct Scan (uma única câmara, um único espelho)Descrição

575 ppp óptico, máximo de 600 pppResolução de leitura

P/B: no máximo, 5 m/min; 3,3"/seg
Cor: no máximo, 4 m/min; 2,8"/seg

Velocidade de leitura

TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, CALS, multi-page PDF, multi-page PDF/A e multi-page TIFFFormato de leitura

Directório de redes, caixa de entrada SmartDestino de leitura

200 - 1016 mm; 8 - 40"Largura original

200 mm - 22 m; 8"- 72 ftComprimento original

No máximo, 3 mm; 0,12"
Com a opção de originais grossos: no máximo, 15 mm; 0,59"

Espessura do original

10 - 1000 %Zoom

Linhas e texto, mapa, ilustrações, fotografia, cinzentos e linhas, original escuro, cópia heliográficaModos predefinidos

130 x 65 x 130 cm; 51,2 x 25,6 x 51,2"Tamanho do scanner (LxPxA)

70 kg; 154 lbsPeso do scanner
Opções

Océ 2400 dobradora em leque em linha, Océ 4311 dobradora inteira, unidade de reforço, cintas de entrega, empilhador de 106
cm, unidade de take-up

Hardware

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