
Océ TDS600
Specyfikacja techniczna

Konfiguracja podstawowa
Drukarka Océ TDS600 
Technologia Elektrofotograficzna (g∏owica LED), 

b´ben z organicznym fotoprzewodnikiem 
i zamkni´tym systemem tonera

RozdzielczoÊç 400 x 800 dpi
SzybkoÊç 5 mb/min lub oko∏o 4 stron 

formatu A0/min
èród∏a noÊnika Kilka mo˝liwych konfiguracji 

od 2 do 3 rolek, oraz maksymalnie
3 podajniki arkuszy

Formaty wyjÊciowe Od A4 do A0 i 36 cali, 
maksymalnie 15 metrów d∏ugoÊci

Rodzaje noÊnika Papier zwyk∏y, kalka, ekologiczny, 
fluorescencyjny i kolorowy, 
folia

Odbiór wydruków Standardowa wbudowana taca odbiorcza 
mieszczàca do 100 wydruków

Czas nagrzewania Brak
Poziom ha∏asu <55 dB(A) podczas pracy

28 dB(A) w trybie gotowoÊci
Emisja ozonu 0,001 mg/m3

Zu˝ycie energii <1470 W podczas pracy; 
50 W w trybie czekiwania; 
15 W w trybie uÊpienia

Parametry zasilania 120/200/230 V, 50/60 Hz
Wymiary szer./wys./g∏. 1400mm/1470mm/753mm, 

w tym wbudowana taca odbioru
(konfiguracja 2-3-rolkowa + 1-3 podajniki 
arkuszowe)

Waga 250 kg (+50 kg dodatkowa szuflada 
na rolk´ +50 kg dodatkowy podajnik 
arkuszowy) 

Certyfikaty TüV GS, CETECOM, CE, UL,
bezpieczeƒstwa FCC klasa B
Inne ZgodnoÊç z normà EnergyStar®

Kontroler Océ Power Logic®

Platforma Kontroler Océ z wbudowanym systemem 
Windows XP

Obs∏uga plików Szybki dysk twardy przeznaczony 
do buforowania plików oraz szybki dysk 
twardy s∏u˝àcy jako pami´ç masowa
do zapami´tywania ustawieƒ
dla 250 arkuszy formatu A0

Graficzny interfejs 17-calowy monitor, klawiatura i mysz
u˝ytkownika opcjonalnie monitor p∏aski 15- lub 21-calowy
Pami´ç RAM 256 Mb, rozszerzalne do 1024 Mb
Formaty plików HPGL, HPGL2, HPRTL, TIFF 6.0,

CALS typu 1, NIRS, EDMICS (C4), 
Calcomp 906/907/951, 
Adobe® PostScript®3TM/PDF

Interfejsy Standardowy: Ethernet 10/100 Mb/s
ze z∏àczem RJ45
Opcjonalny: Token Ring 4/16 Mb/s;  

Protoko∏y sieciowe TCP/IP, NetBEUI (smb), Novell (IPX/SPX)
i inne wspomagane przez zewn´trzny serwer

Zu˝ycie energii kontroler 123 W, monitor 75 W
Parametry zasilania 120/230 V,  50/60 Hz
Funkcje ■  Liczba wydruków: do 999

■  Automatyczne wykrywanie j´zyka
■  Automatyczny wybór i prze∏àczanie 

rolek/kaset
■  Ustawienia wydruków: automatyczne 

pozycjonowanie, obracanie, 
automatyczne skalowanie

■  Buforowanie plików w kontrolerze

Océ TDS600
Drukuj, kopiuj i skanuj w du˝ym formacie
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■  Pami´ç ustawieƒ: jednokrotne 
wys∏anie, jednokrotne przetworzenie, 
wielokrotny wydruk; mo˝liwoÊç 
zapisania maksymalnie 250 stron 
formatu A0 i tworzenia identycznych 
zestawów posortowanych wed∏ug stron 
lub wed∏ug zestawów

■  Równoczesne odbieranie/przetwarzanie/
/drukowanie/skanowanie/
/obróbka koƒcowa zadaƒ cyfrowych

■  Pen management

Sterowniki i aplikacje oprogramowania
Sterownik Océ HDI Dla AutoCAD LT 2000, 2000i, 2002, 2004, 

2005, 2006
Sterownik Océ ADI Dla AutoCAD 12, 13, 14,
Sterownik Océ WRD driver (HP-RTL)
Windows ■  Windows 98, ME, NT, 4.0, 2000, XP

WPD driver (HP-GL/2)
■  Windows NT, 4.0, 2000, XP
■  Digital Microsoft signature
■  Drukowanie do kolejki
■  Automatyczne wykrywanie konfiguracji

drukarki
■  Informacja o statusie urzàdzenia 

i o mediach
Sterowniki Windows 95/98, 2000, ME, NT 4.0, XP,
Océ PostScript®3 Mac OS 8.x i 9.x

Oprogramowanie do emisji wydruków
Océ Print Exec® Wydajne i efektywne oprogramowanie
Workgroup oparte na technologii internetowej
(opcja) przeznaczone dla drukowania zestawów. 

Funkcje Océ Print Exec® Workgrup:
■  Zwrotne informacje o statusie drukarki
■  Stemplowanie
■  Ustawianie zadaƒ
■  Strona tytu∏owa
■  Podglàd plików
■  Zapisywanie i przywo∏ywanie zadaƒ
■  Archiwizowanie zadaƒ
■  Reprint poszczególnych zadaƒ

Zalecana konfiguracja Windows (98, NT 4.0, 2000, ME, XP),
komputera MacOS (bez podglàdu plików), 

Netscape Navigator 6.0
lub wy˝szy, Internet Explorer 5.01
lub wy˝szy, 
Java Plug-in 1.3.1_03 lub wy˝szy, 
Java Advanced Imaging 1.1.1_01
lub wy˝szy 
Przeglàdarka

Aplikacje Océ Remote Logic®

Zaawansowany system komunikacji lokalnej i zdalnej:
Aplikacja do zarzàdzania kolejkami:
■  Przeglàdanie i edycja stanu ka˝dego

zadania, historii kolejki, skrzynki 
odbiorczej

Aplikacja panelu sterowania systemu:
■ Przeglàdanie stanu i ustawienia 

komponentów systemu
Aplikacja Edytora Ustawieƒ:
■ Dostosowanie ustawieƒ systemowych

Rozbudowa o modu∏ kopiowania
Skaner Océ TDS600
Model Konsola wolnostojàca
Technologia CCD, Océ Image Logic przetwarzajàcy

obraz w czasie rzeczywistym
SzybkoÊç 5 mb/min lub oko∏o 4 stron formatu

A0/min
Podajnik orygina∏ów Orygina∏ obrazem do do∏u, wyrównany 

do prawej strony. 
W∏àczanie/wy∏àczanie 
automatycznego pobierania orygina∏ów.
W∏àczanie/wy∏àczanie powrotnego 
przewijania orygina∏ów

Odbiór orygina∏u Taca odbioru orygina∏ów
(opcja)
Orygina∏y Automatyczne wykrywanie rozmiaru

orygina∏u
SzerokoÊç obrazu: 210-914 mm
SzerokoÊç orygina∏u: 210-1020 mm
D∏ugoÊç orygina∏u: 150 mm-15 m

Maksymalna gruboÊç 1,5 mm
Kontrola naÊwietlania Automatyczna, r´czne dostosowywanie
Specjalne tryby pracy Linie i tekst (standardowy), Foto, 

Odcienie szaroÊci i linie, Ciemny orygina∏, 
Âwiat∏okopia, Drukowana matryca

Wybór mediów R´czny lub automatyczny, oparty 
na rozmiarze orygina∏u
(automatyczne wykrywanie)
i wspó∏czynniku powi´kszenia

Skala reprodukcji Powi´kszenie: 25%-400%
(ustawiane co 1% lub co 0,1%)
Programowalne sta∏e wspó∏czynniki
Automatyczne powi´kszanie
do rozmiaru papieru

Tryby wejÊciowe Pojedyncze arkusze
Zestawy (przetwarzanie zestawów/
/sk∏adanie zestawów), wiele arkuszy

Océ TDS600
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Inne funkcje Równoczesne skanowanie i drukowanie 
Tryb wielokrotnego kopiowania:
1-999 kopii (jednokrotne skanowanie, 
wielokrotne drukowanie), Programowanie
nast´pnego zadania z wyprzedzeniem,
Programowalne ustawienia domyÊlne, 
Programowalna w∏asna karta,
Automatyczny wybór rolek,
Automatyczne zmniejszanie/powi´kszanie,
Tryby ci´cia standardowego,
synchronicznego i zdefiniowanego 
przez operatora
Dostosowanie d∏ugoÊci przednich
i tylnych kraw´dzi (+/-400 mm)

Edycja obrazu Wyrównanie obrazu: w poziomie
do lewej, do Êrodka, do prawej.
Wyrównanie obrazu: w pionie do góry, 
do Êrodka, do do∏u. 
Przesuní cie obrazu: poziome/pionowe.
Odbicie lustrzane obrazu

Poziom ha∏asu 52 dB(A) podczas pracy; 26 dB(A)
w trybie gotowoÊci

Zu˝ycie energii 110 W podczas pracy,
<7 W w trybie gotowoÊci

Parametry zasilania 100/120/230 V,  50/60 Hz
Wymiary szer./g∏./wys. 1314 mm/583 mm/1353 mm
Masa 90 kg

Opcje dodatkowe modu∏u kopiowania
Stemplowanie kopii Mo˝liwoÊç dodania stemplowanych 
(Opcja) informacji do ka˝dego kopiowanego 

dokumentu (dowolny tekst, data, godzina)
■  Mo˝liwoÊç definicji w kontrolerze

Océ Power Logic® (do 50 stempli)
■  Wybór stempla z listy na panelu skanera
■  Mo˝liwoÊç wyboru 4 poziomów szaroÊci
■  Wybór pozycji stempla
■  Wybór rozmiaru stempla

Rozbudowa o modu∏ skanowania 
do pliku
Océ Scan Logic® - aplikacja s∏u˝àca 
do skanowania do pliku
Océ Scan Logic jest opcjonalnym oprogramowaniem 
wielofunkcyjnego systemu Oce TDS600
Technologia Program Océ Image Logic®

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

Miejsca docelowe 10 programowalnych miejsc przeznaczenia
skanowania ■  Skanowanie do WWW przy u˝yciu FTP

■  Skanowanie do katalogu sieciowego
■  Skanowanie do kontrolera

RozdzielczoÊç 200, 300, 400 dpi. 
Formaty danych Tiff (G3, G4, nieskompresowany)

CALS typu 1, PDF
Tryby skanowania Pojedyncze skanowanie, strumieniowe

wydajne skanowanie wsadowe z podajnika

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

Wydruk kontrolny Pojedynczy/wielokrotny wydruk kontrolny
Przeglàdanie Przeglàdanie obrazów w trakcie skanowania
Océ Image Logic Optymalizacja jakoÊci skanowania poprzez

wybór typów orygina∏ów
¸atwoÊç obs∏ugi Skanowanie do pliku z panelu skanera, 

skanowanie bezpoÊrednio do miejsca
przeznaczenia

Opcje Océ View Station do edycji i poprawiania 
zeskanowanych dokumentów Océ Batch 
Processor do automatycznej edycji

Océ Matrix Logic®

Océ Matrix Logic jest jest opcjonalnym oprogramowaniem 
wielofunkcyjnego systemu Oce TDS600. Mo˝e tworzyç ró˝ne
zestawy kopii z jednego zestawu skanowanych orygina∏ów
Funkcje ■  Skanowanie orygina∏ów do macierzy 

prac (do 100 orygina∏ów na prac´)
■  Podglàd listy orygina∏ów
■  Programowanie do 50 ró˝nych 

konfiguracji
■  Definiowanie macierzy drukowanych

prac poprzez wybór ró˝nych konfiguracji
(do 30) w celu ich zastosowania 
do zeskanowanego zestawu

■  Mo˝liwoÊç zmiany konfiguracji 
w ostatniej chwili

■  Równoleg∏e programowanie prac, 
drukowanie i skanowanie

■  Zachowywanie macierzy prac
■  Ponowne drukowanie macierzy prac

Rozbudowa o modu∏ rozliczania
kosztów
Océ Account Center 
- oprogramowanie umo˝liwiajàce alokacj´ kosztów 
na u˝ytkowników, departamenty i projekty
Opcjonalne oprogramowanie wymuszjàce na u˝ytkownikach 
wprowadzenie wa˝nych informacji o koncie przed przystàpieniem 
do drukowania, kopiowania lub skanowania z u˝yciem Océ TDS 600.
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 innym 

oprogramowaniem rozliczajàcym

Rozbudowa o modu∏ odbioru wydruków
Taca odbioru kopii/orygina∏ów
Model Taca odbiorcza na kó∏kach

z mechanizmem pobierania orygina∏u
PojemnoÊç Do 200 arkuszy (w zale˝noÊci od rodzaju 

noÊnika) od A4 do A0
Rodzaje noÊnika Papier, kalka, folia
Zu˝ycie energii <40 W

Océ TDS600
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Parametry zasilania 120/230 V,  50/60 Hz
Wymiary szer./g∏./wys./ 1200 mm/1090 mm/

od 880 do 1350 mm
z ca∏kowicie roz∏o˝onà tacà

Masa 35,5 kg

Oce Double Decker (Opcja)
Model Zautomatyzowany system odbioru

wydruków/kopii
PojemnoÊç 1500 arkuszy (po 750 w ka˝dym pojemniku
Rodzaje noÊnika Papier, folia
Poziom ha∏asu 52 dB(A) podczas pracy;

30 dB(A) w trybie gotowoÊci
Zu˝ycie energii 80 W
Parametry zasilania 100/120/230 V, 50/60 Hz
Wymiary szer./g∏./wys. 1470 mm/1543 mm/1060 mm
Masa 130 kg

Rozbudowa o modu∏ obróbki koƒcowej
dokumentów
Zintegrowana sk∏adarka
Tryby sk∏adania Jednokierunkowe i dwukierunkowe 

sk∏adanie w trybie on-line i off-line, 
W∏àczanie r´czne
Odzyskiwanie prac pe∏ne
Metody sk∏adania Standardowy (=DIN), Ericsson, AFNOR
D∏ugoÊç 276 - 310 mm
SzerokoÊç 186 - 230 mm
Pasek 15 - 30 mm
Typ papieru tylko zwyk∏y papier
Rozmiar papieru (75 g/m2): szer. 279 - 914 mm

d∏. 210 - 6,000 mm sk∏adanie 
jednokierunkowe wy∏àcznie,
d∏.210 - 2,500 mm sk∏adanie 
jedno- i dwukierunkowe

Taca odbioru Dodatkowy kosz na dokumenty 
z∏o˝onych wydruków z∏o˝one jednokierunkowo
w jednym kierunku
Poziom ha∏asu <67 dB(A) podczas pracy

< 47 dB(A) w trybie gotowoÊci

Pobór mocy <100 W podczas pracy
Zasilanie 100/120/230 V, 50/60 Hz
Wymiary 2,200 mm (szer.) x 1,260 mm (g∏´b.) 

x 997 mm (wys.) 
Masa 220 kg
Opcjonalnie Doklejanie perforowanego brzegu. 

Taca odbioru do 100 z∏o˝onych wydruków
A0

Océ TDS600

Drukarka i skaner TDS600 z kontrolerem 
Océ Power Logic®

Drukarka i skaner TDS600
z kontrolerem Océ Power Logic® i sk∏adarkà

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

© 2005 Océ-Poland Ltd. Sp z o.o. Zmieszczone ilustracje i informacje mogà si´ ró˝niç od standardu oferowanego na rynku. Zastrzegamy sobie
prawo zmian konstrukcyjnych i specyfikacji technicznej bez uprzedniego powiadomienia. Wszystkie nazwy produktów zawartych w broszurze sà
znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi odpowiednich firm.

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