
Océ TDS450
Specyfikacja techniczna

Konfiguracja podstawowa
Drukarka Océ TDS450
Technologia Elektrofotograficzna (LED) 

z fotoprzewodnikiem organicznym 
i zamkni´tym systemem obiegu tonera

RozdzielczoÊç 600 dpi
Optymalizacja Optymalizacja trybów drukowania: 
druku Linie&tekst - zoptymalizowana jakoÊç 

druku lini
Standardowa - zoptymalizowana 
jakoÊç druku linii i odcieni szaroÊci 
Poster - zoptymalizowany druk odcieni 
szaroÊci i wype∏nieƒ

Technologia Océ Radiant Fusing, natychmiastowe
utrwalania podgrzewanie 
System tonera Czysty, zamkni´ty system nape∏niania 

tonerem. Nape∏nianie podczas druku

WydajnoÊç
SzybkoÊç 3 metry bie˝./min. lub 2 arkusze A0/min.
Droga papieru Optymalizowana, sta∏a pr´dkoÊç druku 

niezale˝nie od wyboru automatycznego 
podajnika mediów.

Czas nagrzewania Natychmiastowa gotowoÊç do pracy
Odbiór wygruków Zintegrowana taca odbioru, nie wymaga 

dodatkowej powierzchni, odbiór od przodu.
Opcja w wersji 2-rolkowej: zintegrowana 
taca odbioru na 100 wydruków.  

Media
èród∏a noÊników Automatyczny podajnik 1- lub 2-rolkowy 

+ podawanie r´czne

PojemnoÊç mediów Do 175 metrów na rolk´ (papier 75 gr/m2) 
w wesji 2-rolkowej, automatyczne 
prze∏àczanie z pustej na pe∏nà rol´

SzerokoÊç mediów SzerokoÊç rolek 297- 914 mm
Rozmiary wydruków Od A3 do A0 oraz 36”, d∏. do 15 metrów 
Rodzaje noÊników Papier bia∏y, papier ekologiczny, papier 

kolorowy i fluorescencyjny, kalka, folia 
oraz welin. Do 110 g/m2

Ci´cie mediów Zamkni´ty system no˝a tnàcego

Parametry pracy
Poziom ha∏asu 54 dB (A) podczas pracy,

o dB (A) w trybie gotowoÊci
24 db (A) w trybie czuwania
zgodnie z EN 7779 pozycja operatora

Wymiary 1352 mm (szer.) › 899 mm (g∏.)
› 1251 mm (wys.)

Masa 175 kg (z 1 rolkà), 185 kg (z 2 rolkami)
Pobór mocy Podczas pracy 1340 W,

tryb gotowoÊci 28 W, tryb czuwania 6 W
Zgodny ze standardem EPA Energy Star®

Zasilanie 100/120/230 V, 50/60 Hz

Kontroler Océ Power Logic®

Platforma Kontroler Océ, platforma Windows® XP
Pami´ç masowa 2 dyski twarde (2x80 GB) - jeden przeznaczony

do buforowania plików oraz drugi dysk 
funkcjonujàcy jako pami´ç zestawów

Océ TDS450

Standard na rynku, gotowy na kolor
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Pami´ç operacyjna 1024 Mb
Formaty plików HPGL, HPGL2, Calcomp 906/907/951

HPRTL, TIFF 6.0, CALS1, NIRS, C4, ASCII,
opcja Adobe® PostScript® 3™/PDF

Interfejsy Ethernet 100/10 Mbits/s z RJ45
Protoko∏y sieciowe TCP/IP, Novell (IPX/SPX), FTP, LPD, 

inne protoko∏y obs∏ugiwane sà 
poprzez zewn´trzny serwer wydruku

Pobór mocy <62,5 W kontroler, p∏aski monitor 2 W
w trybie czuwania, 16 W podczas pracy

Zasilanie 120/230 V, 50/60 Hz
Funkcje • Drukowanie wielu kopii, maksymalnie 999

• Automatyczne wykrywanie j´zyka 
formatu graficznego

• Automatyczny wybór i prze∏àczanie rolki
• Pozycjonowanie wydruków r´czne lub 

automatyczne, obracanie
• Wykonywanie zestawów dokumentów 

„wyÊlij raz, przetwarzaj raz, drukuj 
wiele razy”

• Jednoczesne przyjmowanie, przetwarzanie,
drukowanie i skanowanie zadaƒ cyfrowych

• Zarzàdzanie pisakami
• Tryb automatycznego obracania

w celu szybszego wydruku

Oprogramowanie Océ Power Logic Controller®

Zaawansowany system komunikacji z u˝ytkownikiem tak˝e poprzez
sieç LAN, za pomocà emulatora kontrolera Océ Remote Logic®,
który mo˝na zainstalowaç na dowolnym komputerze w sieci. System
zawiera aplikacje:

• Mened˝er kolejki (Advanced Queue
Manager) - wyÊwietlanie stanu ka˝dego za-
dania, drukowanie, anulowanie, 
wstrzymanie/wznowienie ca∏ego zadania,
historia kolejki z mo˝liwoÊcià ponownego
wys∏ania prac do druku (mo˝liwa zmiana
iloÊci kopii), skrzynka odbiorcza

• Panel sterowania systemem (System
Control Panel) - wyÊwietlanie stanu 
i ustawieƒ sk∏adników systemu: kontrolera,
skanera (opcja), drukarki oraz pojemnoÊç
wykorzystanej pami´ci

• Edytor ustawieƒ (Settings Editor) 
- dostosowywanie i edycja ustawieƒ
systemowych pod kàtem potrzeb
i optymalizacji systemu dla u˝ytkownika

Sterowniki
Sterownik Océ HDI Dla programu AutoCAD (LT) 2000, 2000i,

2002, 2004, 2005 i 2006
Sterowniki Océ • Windows 2000, XP, Windows Server 2003,
Windows Windows Terminal Server, Citrix Metaframe

• Optymalizacja dla AutoCAD
• Certyfikat Microsoft

Adobe PostScript® 3 Windows 2000, XP, Mac OS9 i Mac OSX
Océ Print Exec® Oparta na przeglàdarce aplikacja u∏atwiajàca
Workgroup (LT) drukowanie zestawów wydruków (do 10).
(standard) Umo˝liwia podglàd on-line statusu drukarki 

oraz kolejki

Rozbudowa o modu∏ kopiowania
Skaner Océ TDS450
Technologia Opatentowana przez Océ kolorowa 
skanowania technologia Direct Scan oparta na innowacyjnym,

stabilnym êródle Êwiat∏a dla oddania dok∏adnego 
koloru przez d∏ugi czas u˝ytkowania. System z 
jednym lustrem, eliminujàcy ryzyko zak∏óceƒ oraz
zapewniajàcy odwzorowanie koloru i ostroÊç 
poprzez jednà kamer´ o wysokiej rozdzielczoÊci.

RozdzielczoÊç 575 dpi (optyczna) i 600 dpi (interpolowana)
Tryby skanowania Linie&tekst, SzaroÊci&linie,
i kopiowania Ciemne orygina∏y, Blueprint, 
czarno-bia∏ego Przezroczyste, Foto, Kolor w opcji
i trybów szaroÊci 
(standard)
Panel skanera Intuicyjny, ergonomiczny, wieloj´zykowy, 

graficzny interfejs u˝ytkownika. Mo˝liwoÊç 
zdefiniowania 5 gotowych szablonów 
kopiowania. Szablony umo˝liwiajà kopiowanie 
poprzez naciÊni´cie jednego przycisku. 
Panel obrotowy.

Kamera 3-kolorowa, linearna CCD, kolor 24 bity, 
21 360 pikseli na kolorowà lini´

WydajnoÊç
Pr´dkoÊç Czarno-bia∏y 3 metry/min.
mechaniczna Odcienie szaroÊci 1 metr/min. (Dotyczy tak˝e
kopiowania opcji koloru Océ Colour Logic®. Pr´dkoÊç
i skanowania sta∏a niezale˝nie od w∏àczonego trybu.)
(standard)
Mechanicznà pr´dkoÊç kopiowania i skanowania mo˝na
zwi´kszyç poprzez opcjonalnà funkcj´ Océ High Speed Logic®

Czas nagrzewania Brak, dzia∏anie natychmiastowe 
tak˝e przy skanowaniu kolorowym.

Odbiór orygina∏ów Automatyczne przewijanie lub odbiór 
z zintegrowanej tacy odbioru.

Rozpoznawanie Dok∏adne, cyfrowe, automatyczne 
rozmiaru rozpoznawanie szerokoÊci, wskazanie 

na panelu rozpoznanej szerokoÊci
Zachowanie podczas Automatyczne rozpoznanie szerokoÊci
kopiowania orygina∏ów (bez interwencji u˝ytkownika) 

oraz automatyczny wybór rolki
Równoleg∏e Pobieranie orygina∏u i skanowanie prac
przetwarzanie podczas druku, kopiowanie i drukowanie
danych kopiowanych prac. Ustawianie parametrów 

kolejnych prac

Orygina∏
Podawanie Obrazem do do∏u, do prawej 
orygina∏u W∏àczanie i wy∏àczanie

automatycznego pobierania orygina∏u

Océ TDS450 specyfikacja

Strona 2 z 4



Rozmiary orygina∏ów SzerokoÊç obrazu: 200 - 914 mm, 
szerokoÊç orygina∏u: 200 - 1016 mm. 
d∏ugoÊç orygina∏u: 200 mm - 15 m

Maksymalna gruboÊç Do 3 mm.

Obraz
Przetwarzanie obrazu Opatentowana przez Océ technologia 

Image Logic® dzia∏ajàca w 4 krokach: 
• konwertowanie danych RGB 

na 256 odcienie szaroÊci, 
• usuwanie niepotrzebnych elementów t∏a
• wyostrzanie tekstu, wzmacnianie s∏abych 

informacji
• wyg∏adzanie przejÊç tonalnych

Sterowanie Automatyczne, dodatkowo r´czna regulacja,
ekspozycjà w∏àczanie i wy∏àczanie kompensacji t∏a
Skala reprodukcji 10% do 1000%, ustawienia w krokach 

co 0,1%. Auto-zoom do standardowych
formatów papieru

Dok∏adnoÊç 1:1 Poni˝ej 0,3%
dla orygina∏u A0
Edycja obrazu Przesuni´cie obrazu, wyrównywanie, 

odbicie lustrzane, wycinanie obszaru, 
usuwanie obszaru

Stemplowanie kopii ZawartoÊç stempla: dowolny tekst, data 
(opcja) i czas. Liczba: do 50 zdefiniowanych 

stempli u˝ytkownika. Wybór: z czytelnej 
listy dost´pnej na panelu skanera

Przestrzeƒ kolorów sRGB
(w opcji skanowania 
do pliku)

Funkcje
Tryb wielokrotnego 1 - 999 kopii
kopiowania
Tryb wejÊciowy Jeden arkusz lub jeden zestaw, 

sortowanie zestawów
Pami´ç zestawów Do 999 kopii zestawu, 

przynajmniej 2400 orygina∏ów A0
Rolka wyjÊciowa R´czny lub automatyczny wybór wg 

zdefiniowanych ustawieƒ przez 
u˝ytkownika 

Kraw´dzie kopii Regulacja kraw´dzi wiodàcej i tylnej. 
Ci´cie standardowe i synchroniczne

Paramerty pracy
Wymiary 1300 mm (szer.) › 650 mm (g∏´b.) 

› 1050 mm (wys.), 1300 mm (wys.)
z panelem operatora

Waga 70 kg
Zasilanie 100/230 V, 50/60 Hz
Pobór mocy Zgodny EPA Energy Star®, tryb uÊpienia 5 W,

tryb gotowoÊci 18 W, podczas pracy 105 W
Poziom ha∏asu Tryb uÊpienia 0 dB (A), 

tryb gotowoÊci 23 dB(A), 
podczas pracy 50 dB(A) 
zgodnie z EN 7779 pozycja operatora

Océ TDS450 specyfikacja

Ârodowisko
Certyfikaty TÜV GS, CETECOM, CE, 
bezpieczeƒstwa zgodne z dyrektywà 89/336/EEC 

i regulacjami FCC, part 15 Class A, (c) UL
Emisja ozonu <0,001 ppm przeci´tnie, 0,005 ppm podczas 

pracy (szczegó∏y w karcie bezpieczeƒstwa)
J´zyki u˝ytkownika Mo˝liwoÊç prze∏àczania mi´dzy dwoma 

preferowanymi j´zykami wybieranymi 
spoÊród 18 j´zyków, w tym j´zyk polski

Rozbudowa o modu∏ skanowania 
do pliku
Océ Scan Logic®

Océ Scan Logic® jest opcjonalnà zintegrowanà aplikacjà s∏u˝àcà 
do skanowania do pliku na wielofunkcyjnym systemie Océ TDS450
Technologia Océ Colour Image Logic® - inteligentne
skanowania przetwarzanie obrazu czarno-bia∏ego, 

w skali szaroÊci i pe∏nym kolorze 
w 6 specjalnych typach orygina∏ów,
umo˝liwiajàcych uzyskanie odpowiednich 
rezultatów skanowania za pierwszym razem.

Oprogramowanie Program Océ Scan Manager - zintegrowane
rozwiàzanie do skanowania i program do
przeglàdania skanów Océ View Station LT

Miejsca docelowe 10 programowalnych miejsc docelowych
skanowania:
• Skanowanie do sieci Web 

za poÊrednictwem serwera FTP
• Skanowanie do katalogu w sieci
• Skanowanie na kontroler

RozdzielczoÊç Od 72 do 600 dpi
Dok∏adnoÊç 0,1% +/– 1 piksel 
Formaty danych Tiff (nieskompresowane, Packbits, G3, G4

i LZW), PDF (G4, nieskompresowane, Flate
oraz LZW), CALS (G4, nieskompresowane)

Tryby skanowania Skanowanie pojedyncze, skanowanie
zestawów z wydrukiem próbnym lub bez

Nazwy plików Automatyczne generowanie nazw 
skanowanych plików, zmiana nazw 
plików w miejscu skanowania

Sterowanie Dost´pne z panela skanera szablony 
kopiowania. Mo˝liwoÊç zdefiniowania 
5 gotowych szablonów skanowania 
do pliku. Szablony umo˝liwiajà skanowanie 
poprzez naciÊni´cie jednego przycisku. 

Podglàd Podglàd skanowanego obrazu w miejscu 
skanowania przy u˝yciu technologii
strumieniowej, wydajnej przy skanowaniu
kolorowej dokumentacji

Wymagania Monitor, mysz, klawiatura na kontrolerze
minimalne Océ Power Logic®

Opcje Océ View Station® pozwala na edycje 
i polepszanie skanowanych obrazów 
na zewn´trznym komputerze, Océ Batch
Processor pozwala ustawiç parametry 
poprawy obrazu na grupie plików
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Océ Poland Ltd. Sp. z o.o.
02-366 Warszawa, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7 tel. (0 22) 500 21 00, fax (0 22) 500 21 10

www.oce.com.pl        info@oce.com.pl
© Listopad 2005 Océ Poland Ltd. Sp. z o.o. Wydruk mo˝e ró˝niç si´ w zale˝noÊci od typu danych/pliku, aplikacji, noÊnika, warunków otoczenia, pr´dkoÊci drukowania
oraz innych zmiennych czynników. Na wiele spoÊród tych czynników ma wp∏yw operator, dzi´ki czemu mo˝e zoptymalizowaç produkcj´ stosownie do wymagaƒ
jakoÊciowych. Do stosowania w niniejszym modelu drukarki zalecane sà materia∏y eksploatacyjne zakupione w Océ Poland Ltd. Sp. z o.o. i jedynie tego rodzaju materia∏y
gwarantujà poprawnà eksploatacj´ Océ TDS450. Przedstawione ilustracje oraz specyfikacja mogà nie odnosiç si´ do standardowej wersji urzàdzenia dost´pnej na
wszystkich lokalnych rynkach. Niniejsza wst´pna specyfikacja techniczna mo˝e ulec zmianie bez uprzedzenia. Wszystkie produkty wymienione w tej specyfikacji sà
znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi odpowiednich podmiotów. Strona 4 z 4

Océ High Speed Logic®

Océ High Speed Logic® jest opcjonalnà funkcjà umo˝liwiajàcà
szybsze mechaniczne kopiowanie i skanowanie
SzybkoÊç w trybie Maksimum 5 metrów na min.
czarno-bia∏ym przy maksimum 200 dpi
SzybkoÊç w trybach Maksimum 4 metry na min. przy 150 dpi
szaroÊci i kolorze

Océ Colour Logic®

Océ Colour Logic® jest opcjonalnà funkcjà umo˝liwiajàcà razem 
z aplikacjà Océ Scan Logic® skanowanie do pliku w kolorze
Przestrzeƒ kolorów sRGB

Océ Print Exec® Workgroup
Océ Print Exec Workgroup to wydajne i efektywne opcjonalne
oprogramowanie oparte na technologii internetowej przeznaczone
dla drukowania zestawów.
Funkcje Océ • Zwrotne informacje o statusie drukarki
Print Exec® • Stemplowanie
Workgroup • Ustawianie zadaƒ

• Strona tytu∏owa

• Podglàd plików

• Zapisywanie i przywo∏ywanie zadaƒ

• Archiwizowanie zadaƒ

• Reprint poszczególnych zadaƒ

Rozbudowa o modu∏ rozliczania
kosztów
Océ Account Center®

Océ Account Center® to opcjonalne oprogramowanie umo˝liwiajàce
alokacj´ kosztów na u˝ytkowników, departamenty i projekty, 
wymuszajàce na u˝ytkownikach wprowadzenie wa˝nych informacji
o koncie przed przystàpieniem do drukowania, kopiowania
lub skanowania z u˝yciem Océ TDS450.
Cechy Océ • Autoryzacja dost´pu do drukarki i skanera
Account Center • Mo˝liwoÊç dostosowania poszczególnych

pól identyfikujàcych u˝ytkowników
• Wprowadzanie alfanumerycznego

opisu u˝ytkownika
• Mo˝liwoÊç wspó∏pracy z innymi

oprogramowaniami rozliczajàcymi

Wi´cej informacji o firmie i us∏ugach na naszej stronie: www.oce.com.pl

Océ TDS450 specyfikacja

System TDS450 sk∏adajàcy si´ ze skanera, drukarki 
i kontrolera Océ Power Logic®

Rozbudowa o modu∏ odbioru
wydruków
Taca odbioru kopii
Model Taca na kó∏kach wyposa˝ona w modu∏ 

odbierajàcy wydruki
PojemnoÊç Do 150 arkuszy (w zale˝noÊci od typu 

noÊnika) od A3 do A0/E+
Pobór mocy <40 W
Zasilanie 120/230 V, 50/60 Hz
Wymiary 1170 mm (szer.) x 1440 mm (g∏.) 

x 1090 mm (wys.)
(Przy ca∏kowicie wysuni´tej tacy)

Waga 35,5 kg

Taca odbioru kopii
do drukarki TDS450

Panel operacyjny
skanera TDS450

www.copymaster.pl

www.copymaster.pl



