
Océ TDS600

Drukuj, kopiuj i skanuj w du˝ym formacie

Najwy˝sza jakoÊç, wydajnoÊç, ∏atwoÊç obs∏ugi, niezawodnoÊç



Wydajne tworzenie dokumentów

technicznych ma kluczowe znaczenie

dla zdolnoÊci szybkiego wprowadzania

innowacji. Dzi´ki najnowszym

informacjom wszyscy b´dà dobrze

wykonywaç swojà prac´.

Océ TDS600 pozwala efektywnie obs∏ugiwaç proces

drukowania, kopiowania, skanowania do pliku i obróbki

koƒcowej dokumentów technicznych w zespo∏ach lub

Êrodowiskach centralnych. 

Jest tak˝e mo˝liwe dostarczanie zadaƒ drukowania 

i skanowanie do dowolnego miejsca przez Internet. 

Ten wielofunkcyjny system zapewnia najwy˝szà jakoÊç,

wydajnoÊç, ∏atwoÊç obs∏ugi i niezawodnoÊç w przep∏ywie

pracy zwiàzanej z tworzeniem dokumentacji technicznej.

Osiàgni´cie g∏ównych celów firmy, takich jak krótki czas

wprowadzania produktów na rynek oraz satysfakcja

klientów, jest o wiele ∏atwiejsze.
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funkcje przetwarzania zestawów, prawdziwa 

wspó∏bie˝noÊç, dzí ki której drukowanie, kopiowanie

i skanowanie do pliku mo˝e byç wykonywane 

równoczeÊnie, a tak˝e wydajny kontroler, 

umo˝liwiajàcy skuteczne zarzàdzanie wszystkimi

operacjami. Océ Scan Logic® dodatkowo upraszcza

skanowanie do pliku, oferujàc wyjàtkowà funkcj´

jednoetapowego skanowania do dowolnej lokalizacji

przez Internet.

Ciàg∏a niezawodnoÊç, na której mo˝na polegaç
Przestoje systemu do produkcji dokumentów 

hamujà najwa˝niejsze dzia∏ania. Systemy Océ sà

wysoko cenione za ich nieprzerwane, bezproblemowe

dzia∏anie – Océ TDS600 nie jest pod tym wzgl´dem

wyjàtkiem. Sprawia, ˝e mo˝na dotrzymaç kroku

rosnàcym wymaganiom. A jeÊli coÊ pójdzie êle,

Océ Remote Assistance – system diagnostyczny

online, dzia∏ajàcy w czasie rzeczywistym – pozwala

Satysfakcja u˝ytkowników
Océ TDS600 promuje satysfakcj´ u˝ytkownika.

Mniej jest frustracji, gdy˝ wydajnoÊç systemu 

zapewnia skrócenie czasu oczekiwania u˝ytkowników.

Pozwala im to zajàç si´ innymi wa˝nymi zadaniami.

U˝ytkownicy mogà na przyk∏ad w prosty sposób

wysy∏aç zadania drukowania do urzàdzenia Océ

TDS600 za poÊrednictwem przeznaczonej do tego

internetowej aplikacji Océ. Zaawansowany system

informacji zwrotnych zapewnia im dane na temat

materia∏ów, kolejek i dost´pnoÊci systemu. 

Maksymalnie uproszczona obs∏uga i zrozumia∏e

instrukcje sprawiajà, ˝e urzàdzenie Océ TDS600
jest ∏atwe w u˝yciu, co dodatkowo zmniejsza 

zdenerwowanie i b∏´dy, pozwalajàc jednoczeÊnie

uzyskaç maksymalnà wydajnoÊç.

Zapewnienie satysfakcji u˝ytkownikom 
dokumentów
U˝ytkownicy dokumentów mogà byç bardzo 

wymagajàcy w kwestii sposobu ich wytwarzania.

Océ TDS600 spe∏nia najwy˝sze wymagania pod

wzgl´dem jakoÊci, elastycznoÊci i wydajnoÊci. 

Poprawiona rozdzielczoÊç 400 dpi sprawia, ˝e ka˝dy

wydruk ma doskona∏à jakoÊç. Océ Image Logic®

zapewnia takà samà jakoÊç obrazom skanowanym

i kopiowanym. WielofunkcyjnoÊç i mo˝liwoÊç 

pobierania na bie˝àco do siedmiu ró˝nych typów

noÊników pozwala sprostaç rozmaitym wymaganiom.

Ogólna wydajnoÊç systemu zapewnia ukoƒczenie

ka˝dego projektu na czas.

Optymalizacja wydajnoÊci tworzenia
Du˝a szybkoÊç drukowania nie wystarczy do 

zoptymalizowania wydajnoÊci, choç szybkoÊç pi´ciu

metrów na minut´, jakà osiàga TDS600, stanowi

dobry poczàtek. System ma tak˝e zaawansowane

mo˝liwoÊci zarzàdzania buforowaniem i kolejkami.

Realizacj´ skomplikowanych zadaƒ zapewniajà
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zminimalizowaç czas przestoju. Nawet rutynowe

czynnoÊci, takie jak wymiana toneru lub noÊników,

mogà byç wykonywane szybko, co pozostawia 

wi´cej czasu na tworzenie dokumentów.

Zintegrowane Êrodowisko pracy
Nie trzeba zmieniaç swoich przyzwyczajeƒ, aby

dostosowaç je do urzàdzenia Océ TDS600, poniewa˝

jest ono zaprojektowane z myÊlà o zintegrowaniu

go ze Êrodowiskiem pracy u˝ytkowników. Dzi´ki

zintegrowanym sterownikom do AutoCAD-a,

Windows i Adobe® Postscript® 3™ /PDF mo˝na

drukowaç z poziomu dobrze znanych aplikacji

oraz korzystaç z coraz wa˝niejszego bezpoÊredniego

drukowania i skanowania w formacie PDF. Dzi´ki

ergonomicznym cechom, takim jak obni˝ony 

poziom ha∏asu oraz mniejsza emisja ciep∏a i ozonu,

system mo˝na umieÊciç bli˝ej u˝ytkowników. 

Natomiast 16 opcji konfiguracji noÊników pozwala

lepiej dopasowaç go do indywidualnych metod pracy.

Kupowanie dok∏adnie tego, co jest potrzebne
Urzàdzenie Océ TDS600 jest modu∏owe, mo˝na

wi´c kupiç tylko te komponenty, które sà naprawd´

potrzebne. Rozbudowa polega po prostu na dodaniu

nowych modu∏ów – jest to zatem bardzo bezpieczna

inwestycja. Mo˝na na przyk∏ad wybraç tylko roz-

wiàzanie do drukowania albo skanowania, bàdê

te˝ ca∏y wielofunkcyjny system. W prosty sposób

konfiguruje si´ w zale˝noÊci od potrzeb rolki do

noÊników, podajniki ci´tych arkuszy oraz opcje 

obróbki koƒcowej. Mo˝na te˝ wybraç modu∏y

oprogramowania, które pasujà do danego Êrodowiska

i potrzeb firmy: Océ Scan Logic® do skanowania

do plików, Océ Repro Desk do komercyjnej 

reprografii lub Océ Engineering Exec dla Êrodowisk

produkcyjnych.
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Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych bez uprzedniego powiadomienia. Wszystkie nazwy produktów zawartych 

w broszurze sà znakami towarowymi odpowiednich firm.

Printing for Professionals

Océ umo˝liwia ludziom dzielenie si´ informacjà poprzez oferowanie

produktów i us∏ug do powielania, prezentacji, dystrybucji i zarzàdzania

obiegiem dokumentów.

Grupa Océ z siedzibà g∏ównà w Holandii posiadajàc swoje odzia∏y 

w 30 paƒstwach oferuje swoje us∏ugi w wi´kszoÊci krajów Êwiata. 

Koncern zatrudnia ok. 22.000 osób, a jego roczne obroty w 1999 roku

przekroczy∏y 3 mld dolarów. 
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