Océ 940

Wydajne sk∏adanie
wydruków i kopii
Sk∏adarka off-line
Sk∏adarka Océ 940 ∏àczy w sobie nowoczesny kszta∏t wraz
z prostotà obs∏ugi. Precyzyjna i stylowa. Océ 940 to elektryczna
sk∏adarka typu off-line do dokumentów wielkoformatowych.
Dzi´ki precyzyjnemu wykonaniu konstrukcji jest przygotowana
do sk∏adania wysokich nak∏adów. Ponadto ma nowoczesny
i profesjonalny wyglàd, który dodaje swoistego blasku
ka˝demu otoczeniu. Wystarczy, ˝e w∏o˝ysz wydruki lub kopie
i Océ 940 sama zrobi reszt´ za Ciebie.
Wydajne sk∏adanie

Precyzyjne sk∏adanie

Ciche sk∏adanie

Océ 940 sk∏ada do 6 dokumentów
w formacie A0 na minut´ z doskona∏à
jakoÊcià. Sà one gotowe do segregowania
lub wysy∏ki.

Dzi´ki Océ 940 sk∏adanie dokumentów
jest niezwykle precyzyjne i zgodne
z przyj´tymi w przemyÊle granicami
tolerancji.

Elastyczne sk∏adanie

Oszcz´dnoÊç przestrzeni

Jest kilka rzeczy, których nie nale˝y
oczekiwaç od Océ 940 np. nadmiernego
kruszenia papieru, zgrzytania cz´Êci
i ucià˝liwego ha∏asu. Jest to jedna
z najcichszych sk∏adarek elektrycznych
dost´pnych na rynku.

Océ 940 akceptuje g∏adki papier oraz
inne materia∏y wykorzystywane przez
plotery elektrostatyczne, atramentowe
i pisakowe.

Konstrukcja urzàdzenia gwarantuje
optymalne wykorzystanie miejsca,
w którym jest zainstalowany.
Jego kompaktowa budowa sprawia, ˝e
wystarcza tylko 4 m kw. powierzchni aby
sk∏adarka mog∏a swobodnie pracowaç.

Wybór opcji sk∏adania
Océ 940 umo˝liwia wybór kilku
wariantów sk∏adania: 210 mm z zak∏adkà
na bindowanie, 210 mm bez zak∏adki
i 190 mm. Océ 940 pracuje zarówno
w standardowych formatach DIN jak
i innych niestandardowych formatach

Gwarancja jakoÊci
Océ 940 to wysokiej jakoÊci produkt
firmy, która w segmencie drukowania
i kopiowania dzia∏a ponad 70 lat.
To najwi´ksza gwarancja rzetelnoÊci
i trwa∏oÊci dzieƒ po dniu.

Papier

Drugie sk∏adanie

Fale radiowe

Rodzaj papieru

297 mm lub 305 mm

TUV - FS

PrecyzyjnoÊç

Wymagane wymiary przestrzeni

Zgodnie z tolerancjà DIN 824

2170 mm x 1770 mm

SzybkoÊç
10 m/min.

Pobór mocy

Dane Fizyczne

Certyfikat bezpieczeƒstwa

G∏adki, plotowany (plotery atramentowe,
elektrostatyczne i pisakowe)
Gramatura papieru

80 - 110 g/m2

100 W

SzerokoÊç papieru

Min. 297 mm, maks. 914 mm

Wymiary
■ SzerokoÊç:
Min. 405 mm, maks. 2,5 m (przy sk∏adaniu ■ G∏´bokoÊç:
w poprzek 1,5 m)
■ WysokoÊç:
D∏ugoÊç papieru

Metody sk∏adania

Waga

Pierwsze sk∏adanie

100 kg

210 mm
■ 210 mm z zak∏adkà na bindowanie
(20, 25 lub 30 mm).
Zgodne ze standardem DIN 824 lub
sk∏adaniem do kraw´dzi.
■

TUV - GS
1175 mm
765 mm
1100 mm

Wymagania elektryczne
230 V (+/–10%), 50/60 Hz
Poziom ha∏asu

57 Db (A)
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