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RESULTADOS RÁPIDOS DE DIGITALIZAÇÃO                                           

 

Sempre que você quiser digitalizar documentos 
 em papel para fazer suas informações seguras,  

o scanner Océ TC4 não vai manter você em 

espera.  
Não há tempo de aquecimento - o scanner está  

sempre disponível quando você precisar dele,  

para que possa começar a digitalizar 

imediatamente.  
E com sua alta velocidade de digitalização de 

até 5 m / min.  

(B / W) ou de 4 m / min. (cor), mesmo o maior, 

os documentos são tratados de forma rápida e 
eficiente. 

 
 

 
ECONOMIA DE TEMPO, FLUXO DE TRABALHO 
SEGURO  
 

Você economizará ainda mais tempo por predefinir 
as configurações de digitalização ou arquivo destinos 

em templates, que você pode recordar 
instantaneamente sempre que você precisar deles 

para trabalhos repetidos.  

Enquanto o gerente trabalho de digitalização torna 
mais fácil para gerenciar os trabalhos de 

digitalização, sem perder tempo traçando seus 
arquivos. 

Dando-lhe garantir controle de seu fluxo de trabalho, 
você pode digitalizar para o controlador ou se 

necessário diretamente para o seu arquivo de 
projeto. Assim, você pode sempre certifique-se de 

que a informação chegue ao destino certo. 
 

EXCELENTE QUALIDADE E  ALTA CONFIABILIDADE  

 

Tecnologia de digitalização avanço direto da 
Océ assegura a correta  

digitalização e excelente qualidade de imagem 

de cada vez, com  
cor e documentos em preto e branco. O único 

"single câmera,  

espelho arquitetura única "garante 

consistentemente cores precisas 
 durante longos períodos de operação, com o 

mesmo excelente legibilidade  

e reprodução de detalhes de cada vez e alta 
confiabilidade é garantida, graças  

aos óptica de alta qualidade e design robusto. 

OCÉ COLOR IMAGE LOGIC TECNOLOGIA  
OCÉ IMAGE COLOR LOGIC ®  
 
Processamento de imagem inteligente 

tecnologia garante a otimização da qualidade 

automático enquanto digitalização de 

documentos até mesmo os mais difíceis - por 
exemplo combinação de originais, mapas, 

fotos, deslocamento de materiais e avaliação 

de desenhos com anotações manuscritas. A 
qualidade é direito primeira vez, sem a 

necessidade de ajustes manuais complexos que  

torna o seu trabalho mais simples, e poupa-lhe 

ainda mais tempo. 

 
    Océ TC4 (espessura original aberta para a 3 mm)                      Océ TC4XT (para espessura original até 15 mm) 

                   
 

Seja qual for o tipo de documentos de grande formato que você utiliza, você não quer esperar para obter 

seus documentos digitalizados em formato digital. 

E você quer que seus “scans” sejam de alta qualidade consistente, com máxima de retenção de 

informações, até os detalhes mais finos e anotações manuscritas. Isso é garantido, com a cor Océ TC4 e o 
scanner monocromático. Nossa tecnologia de digitalização avançada dá a você um recurso poderoso para 

digitalizar e enviar os seus dados de forma segura para o destino correto. Você obterá os resultados 

esperados de cada vez, para documentos de grande formato e conteúdo de todo tipo. Sem esperar. 



                                   
 

Caminho de crescimento para Océ  
formato de cópia de largura sistema          
 Você pode estender o scanner Océ TC4 a qualquer 

momento com um das impressoras de grande formato Océ 
no TDS (B / W) e TCS (cor) varia. Isso lhe dará uma 

velocidade elevada, de grande formato impressão e 
sistema de cópia, com capacidade de digitalização para 
arquivo para converter todos os documentos impressos 

existentes em seu SEGURO, arquivos digitais de fácil acesso. 
As ofertas completas de sistemas concorrente digitalização, 

cópia e impressão, para obter o máximo produtividade sem 
perda de tempo de espera. 

 

Océ Direct Scan                                                                          
1 original  
2 Placa de vidro impede a entrada de poeira  

3 garante lâmpada inovadoras cores consistentemente 
 precisas sobre longos períodos de operação  
4 refletor redireciona feixes de luz, evitando sombras  

5 espelho único elimina o risco de distorção  
6 de uma única câmera de alta resolução garante cores  
consistentes e de alta nitidez 

 

 
Océ Color Image Logic 

                               1 original  
                                        2 Digitalização  

                                               3 módulo de cores  
                                                 4 fundo automático  

                                                                                   Compensação remove fundo indesejado  
                                                                     5 Filtragem aguça texto e linhas 

 

 
 
 

 

 
 

ESPECIFICAÇÕES OCÉ TC4  -  SCANNER A CORES DE GRANDE FORMATO 
 

 
Tecnologia de digitalização:  

▪ Océ direto Scan (câmera única, espelho único, fonte de luz inovadora)  

▪ Océ Color Image Logic (processamento de imagem inteligente para a cor e preto e branco) 

 

Configurações: 

▪Océ TC4 (for original thickness up to 3 mm) 

▪ Océ TC4XT (for original thickness up to 15 mm) 

 

Velocidade: 

▪B/W 5 m/min 

▪Color 4 m/min. 

 

Resolução:  

▪600 DPI 

 

Precisão de digitalização:  

▪0.1% ± 1 pixel 

 



Precisão:  

▪0,3% for A0 

 

Tempo de aquecimento: 

▪Nenhum, comportamento instante 

 

Tamanhos originais:  

▪ Image width: 200 – 914 mm 

▪ Original width: 200 – 1016 mm 

▪ Original length: 200 mm – 15 m 

 

 Reconhecimento tamanho: 

▪Detecção automática de largura  

▪ Largura medida exibido na interface do usuário 

 

Interface com o usuário:  

▪ Apoio intuitiva e multi-linguagem  

▪ 5 digitalização para arquivo de modelos definidos pelo usuário  

▪ Escolha destino da digitalização a partir da interface do usuário 

 

Formato de dados: 

▪TIFF (uncompressed, PackBits, G3, G4 and LZW), PDF (uncompressed, FLATE, LZW 

and G4), CALS , JPEG 

 

Controladora Océ Power Logic: 

▪Memory: 1 GB 

▪Hard disk capacity: 250 GB 

 

Océ Scan Logic: 

▪ Exibir scans no scanner (monitor opcional necessário)  

▪ Gerenciar os trabalhos de digitalização  

▪ Gera automaticamente um nome de arquivo único  

▪ 10 destinos programáveis, selecionáveis a partir da interface do usuário  

▪ Destinos de digitalização:  

- Para web utilizando FTP  

- Ao diretório de rede  

- Para o controlador 

 

Aplicações remotas da Océ: 

▪Exibir o status do sistema  

▪ Personalizar configurações padrão  

▪ direitos de usuário protegidas por senha 

 

Dimensões: 

▪ 1300 × 650 × 1050 mm (W × D × H) 

 

Peso: 

▪70 kg 

 

Elétrica: 

▪100–230 V, 50–60 Hz 

 

Opcional: 

Centro de Contas Océ (aplicação de contabilidade) 

 



Além do comum

                       
 
Océ ajuda as pessoas que fazem o nosso mundo empresas em todos os lugares usar Océ documentação técnica sistemas de 

manufatura, arquitetura, engenharia e construção. A cada semana, a alta velocidade Océ 

documentos, como extratos bancários e contas de serviços públicos. 

E em escritórios ao redor do mundo, as pessoas usam Océ sistemas de documentos profissionais para manter as rodas de empresas

públicas e privadas. Océ também está no trabalho na publicação sob demanda, produção de jornais, terceirização de gerenciamento 

de documentos e de grande formato cor para exibição de gráficos espetaculares. Tudo ajuda nossos clientes profissionais ir al

normal na impressão e gestão de documentos. 

Para obter informações e serviços, visite-

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2008 Océ. As ilustrações e especificações não se aplicam necessariamente a produtos e 

serviços oferecidos em cada mercado local. As especificações técnicas estão sujeitas a alterações 

sem aviso prévio. Todas as outras marcas são de propriedade de seus respectivos proprietários.
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