ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΚΑΝ
ΓΙΑ ΝΑ
ΔΙΑΠΡΕΠΟΥΝ

ColorWave 3800

Δημιουργήστε εύκολα πληθώρα
εφαρμογών μεγάλου μεγέθους

Η σειρά ColorWave 3000
προσφέρει εύχρηστο
χειρισμό και υψηλή ποιότητα
εκτύπωσης, αποτελώντας
μια πρακτική και οικονομική
λύση. Οι εκτυπωτές της σειράς
ColorWave 3000 σχεδιάστηκαν
για να διαπρέπουν:
εξοπλισμένοι με έξυπνες
καινοτομίες που εξοικονομούν
χρόνο και εύχρηστες
λειτουργίες που περιορίζουν
τις λανθασμένες εκτυπώσεις.

•

ΣΕΙΡΆ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ

•

•

•

•
•

Βασισμένη σε τεχνολογία δοκιμασμένη για
περισσότερα από 10 έτη, η σειρά ColorWave 3000
εμπνέει εμπιστοσύνη με την πρακτική και εύχρηστη
λειτουργία της, την έξοχη ποιότητα εκτύπωσης και την
εξαιρετική αξιοπιστία, όπου κάθε λεπτομέρεια είναι
σημαντική.
Η σειρά ColorWave 3000 αποτελεί ένα ευέλικτο
σύστημα εκτύπωσης, το οποίο είναι ιδανικό για
παρόχους εκτύπωσης τεχνικών εγγράφων και
γραφικών τεχνών.
Η σειρά ColorWave 3000 ενσωματώνει πολλές
έξυπνες καινοτομίες που εξοικονομούν χρόνο
και περιορίζουν το κόστος και τις λανθασμένες
εκτυπώσεις.
Με αυτόματη εναλλαγή ρολού, εξαιρετικό λογισμικό
ροής εργασιών και μια μεγάλη σειρά από άριστα
προσαρμοσμένες περιφερειακές συσκευές, η σειρά
ColorWave 3000 μπορεί να παράγει ένα ευρύ φάσμα
εφαρμογών με ελάχιστη παρέμβαση του χειριστή.
Τα εξελιγμένα χαρακτηριστικά ασφάλειας
προστατεύουν τα δεδομένα σας, όχι μόνο σήμερα,
αλλά και στο μέλλον.
Η σειρά ColorWave 3000 διατίθεται σε δύο μοντέλα:
το ColorWave 3600 για ξένοιαστες εκτυπώσεις από
περιστασιακούς πελάτες και το ColorWave 3800 για
χρήστες που χρειάζονται μεγαλύτερη χωρητικότητα
υλικών εκτύπωσης και ακόμη περισσότερη ευελιξία
χειρισμού υλικών.

ColorWave 3600

SMARTshield

ColorWave 3800

ColorWave 3800

ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ
ΣΤΑΝΤΑΡ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διάμετρος ρολού

Έως 180mm, 7,1"

Διάμετρος πυρήνα ρολού

Πυρήνες 3" και 2" (υλικά σε πυρήνα 2" στην εξωτερική
έξοδο, όχι στον Επάνω δίσκο εξόδου)
Υλικά ελεύθερα στον πυρήνα

Σύστημα εκτύπωσης 6 ρολών

Έγχρωμος παραγωγικός εκτυπωτής μεγάλου μεγέθους με
πάνελ χειρισμού ClearConnect πολλαπλών σημείων επαφής.

Βάρος ρολού

Έως 20kg

Εφαρμογή

Έγχρωμα και ασπρόμαυρα τεχνικά σχέδια, χάρτες, διπλωμένοι
και μη, πόστερ POP/POS, εφαρμογές γραφικών τεχνών όπως
πόστερ, ταπετσαρίες, πανό, χαρτί περιτυλίγματος, έργα τέχνης.

Ελάχιστο μήκος εκτύπωσης

210 mm· 8,5"

Μέγιστο μήκος εκτύπωσης

200m, 656'

Συστήματα συγκέντρωσης
(στάνταρ)

Ενσωματωμένος επάνω δίσκος εξόδου, χωρητικότητα 90 φύλλων.

Τύπος ρολών υλικών

Περιστρεφόμενη οθόνη
χειρισμού ClearConnect
πολλαπλών σημείων επαφής

Με συνέπεια ως προς την εμφάνιση και την αίσθηση σε κάθε
σημείο της ροής των εργασιών σας, συμπεριλαμβανομένων
στάνταρ των επιλογών Smart Inbox, SmartAccess, της
κατάστασης του εκτυπωτή και της ζωντανής προεπισκόπησης.

Χαρτιά χωρίς επίχρισμα, Tyvek χωρίς επίχρισμα, αυτοκόλλητα
χαρτιά, αυτοκόλλητα βινύλια με επίχρισμα, χαρτιά blue back,
τύποι υφασμάτων, φιλμ πολυπροπυλενίου, πολυεστερικά φιλμ,
αδιαφανή φιλμ, καμβάς, μαλακό υλικό για πανό, φωτογραφικό
χαρτί άμεσου στεγνώματος, ταπετσαρία χωρίς ύφανση με και
χωρίς επίχρισμα (φλις), φιλμ για οπίσθιο φωτισμό, ταπετσαρία,
διάφορα φυσικά και συνθετικά υφάσματα

Εναλλαγή ρολών υλικών
εκτύπωσης

Πλήρως αυτόματη εναλλαγή ρολών υλικών, ώστε τα
υλικά να οδηγηθούν στον επάνω ή στον πίσω δίσκο
εξόδου, ανάλογα με την εφαρμογή του χρήστη.

Προσαρμοσμένα υλικά

Υποστήριξη προσαρμοσμένων υλικών εκτύπωσης,
συμπεριλαμβανομένης αυτόματης βαθμονόμησης, χωρίς
να απαιτούνται εργαλεία και εκπαίδευση

Λογισμικό ροής εργασιών
ClearConnect

Προγράμματα οδήγησης: Driver Express για Adobe
PostScript 3, Driver Select για Microsoft Windows
Υποβολή εργασιών: Publisher Mobile για IOS και Android,
Publisher Express για προγράμματα περιήγησης, Publisher
Select 3 για Microsoft Windows.

Αυτόματος χειρισμός
ρολών υλικών εκτύπωσης

Κιτ εκκίνησης
(ξεχωριστή παραγγελία)

4 κασέτες γραφίτη x 500g (κυανό, ματζέντα, κίτρινο, μαύρο).
Συμπεριλαμβάνεται στον εκτυπωτή 1 ρολό χαρτιού 90 γραμμ.

Πρόνοια έναντι σεισμών

Ασφαλίστε τον εκτυπωτή έναντι μετακίνησης ή κλίσης κατά τη
διάρκεια σεισμού. Η πρόνοια αυτή επιτρέπει στον χρήστη να
ασφαλίσει τον εκτυπωτή σε ένα στιβαρό στοιχείο του κτιρίου.

- Αυτόματη ανίχνευση πλάτους
- Αυτόματη επιλογή ρολών υλικών εκτύπωσης για
βελτιστοποιημένη παραγωγικότητα και εξοικονόμηση
υλικών βάσει του μεγέθους του σχεδίου, του τύπου των
υλικών, του πλάτους του ρολού και του φινιρίσματος
- Αυτόματη περιστροφή και ευθυγράμμιση για δίπλωμα
- Αυτόματος εντοπισμός υπομνήματος
- Αυτόματη εναλλαγή ρολού, όταν η εκτύπωση φτάσει στο
άκρο του ρολού
- Τεχνολογία MediaSense· αυτόματη μέτρηση πάχους
υλικών εκτύπωσης και ρύθμιση ύψους εκτύπωσης
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Περιγραφή

Πάνελ χειρισμού ClearConnect πολλαπλών σημείων
επαφής

Μέγεθος (ΠxΒxΥ)

300 x 220 x 40mm· 11,8 x 8,7 x 1,6" (10,4" σε αναλογία 4x3)

3ο επιπλέον συρτάρι για την αύξηση της χωρητικότητας υλικών
εκτύπωσης από 4 σε 6 ρολά (800 σε 1200 m1, 850 σε 1.280 m2).

Ανάλυση

800 x 600 pixel (SVGA)

Αριθμός χρωμάτων

16,2 εκατομμύρια

Για ασφαλή περιβάλλοντα, ο σκληρός δίσκος μπορεί να
αφαιρεθεί εύκολα από το σύστημα του εκτυπωτή,
προκειμένου να διασφαλιστεί η ακεραιότητα των δεδομένων

Τεχνολογία

Προβολική οθόνη αφής χωρητικού τύπου

Χειρισμός

3 πλήκτρα: [Αφύπνιση], [Τερματισμός, διακοπή, ματαίωση],
[Αρχική]· Λειτουργίες πολλαπλών σημείων επαφής: πάτημα,
διπλό πάτημα, ένωση δαχτύλων, ένωση 2 δαχτύλων, σάρωση,
γρήγορη μετακίνηση και άνοιγμα δαχτύλων.

Τεχνολογία CrystalPoint. Ο εκτυπωτής περιέχει 8 συσκευές
απεικόνισης, 2 για κάθε χρώμα (CMYK).
Καθαρό σύστημα αναπλήρωσης γραφίτη, χωρίς σκόνη
γραφίτη, χωρίς κατάλοιπα. Χωρίς εκπομπές όζοντος.

Σχεδίαση περιβάλλοντος
χειρισμού

Ιδιαίτερο περιβάλλον χειρισμού με έξυπνη πλοήγηση και
σαφώς καθορισμένα επίπεδα χειρισμού.

Χαρακτηριστικά

Βελτιστοποίηση προβολής: κλίση (-4 έως +45 μοίρες) και
περιστροφή (-45 έως +180 μοίρες), Λυχνία κατάστασης
(κόκκινο, πορτοκαλί, πράσινο), Διασύνδεση USB 2.0 με
ενδεικτική λυχνία. Άμεση εναλλαγή μεταξύ 2 γλωσσών,
επιλογή από 20 γλώσσες: Τσεχικά, Δανικά, Γερμανικά,
Αγγλικά Ηνωμένου Βασιλείου, Αγγλικά ΗΠΑ, Ισπανικά,
Φινλανδικά, Γαλλικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Ιαπωνικά, Κορεατικά,
Ολλανδικά, Νορβηγικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρωσικά,
Σουηδικά, απλοποιημένα Κινεζικά, παραδοσιακά Κινεζικά

Σύστημα σάρωσης για
εξοικονόμηση χώρου
γραφείου

Scanner Express με τεχνολογία Image Logic, σαρωτής με
ενσωματωμένο CIS τοποθετημένο στο επάνω μέρος του
εκτυπωτή, για την εξοικονόμηση χώρου.

Αναβάθμιση χωρητικότητας
ρολών υλικών εκτύπωσης
Αφαιρούμενη μονάδα
σκληρού δίσκου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Τεχνολογία απεικόνισης

Αυτοματοποιημένες
λειτουργίες

Γραφίτης / τύπος

- Τεχνολογία PAINT (Piezo Acoustic Integrated Nozzle Technology)
- Εφαρμόζει προηγμένη διάγνωση, συντήρηση και επιδιορθώσεις
προβλημάτων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν συνηθισμένα
ζητήματα που προκύπτουν στα ακροφύσια των εκτυπωτών inkjet,
ακόμη και κατά την εκτύπωση.
- Τεχνολογία MediaSense που προσαρμόζει αυτόματα το βέλτιστο
διάκενο εκτύπωσης μεταξύ των υλικών εκτύπωσης και της
συσκευής Απεικόνισης για κάθε τύπο υλικού. Αυτό σας επιτρέπει
να εκτυπώνετε σε παχύτερα υλικά εκτύπωσης (έως
800µm/30mil)
- Αυτόματη αναγνώριση γλώσσας εκτύπωσης
- Αυτόματη επιλογή κατάστασης εκτύπωσης (Βοηθός
εκτύπωσης) – σας προτείνει αυτόματα την κατάλληλη κατάσταση
εκτύπωσης για την εργασία σας
ColorWave 3800 TonerPearls, κυανό, ματζέντα, κίτρινο και
μαύρο, 500g/κασέτα.

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ
Ταχύτητα (εκτύπωση
και αντιγραφή)

4 Μεγέθη A1/D2 ανά λεπτό
2 μεγέθη A0/E3 ανά λεπτό
Α&Μ CAD: 225 μεγέθη A1/D ανά ώρα (113 m2/ώρα), 129 μεγέθη
A0/m2/E ανά ώρα (κατάσταση υψηλής ταχύτητας)
Έγχρωμο CAD: 212 μεγέθη A1/D ανά ώρα (106 m2/ώρα),
120 μεγέθη A0/m2/E ανά ώρα (κατάσταση υψηλής ταχύτητας)

Καταστάσεις εκτύπωσης

9 καταστάσεις εκτύπωσης, ο Βοηθός εκτύπωσης καθορίζει
αυτόματα την καλύτερη κατάσταση εκτύπωσης βάσει του
περιεχομένου, χωρίς να είναι απαραίτητη η παρέμβαση του
χρήστη. Μπορεί να γίνει και χειροκίνητη επιλογή.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Ανάλυση εκτύπωσης

600 x 600dpi

Ανάλυση σταγονιδίων και
ακρίβεια ευθυγράμμισης

1.200dpi (αντιστοιχεί σε 20 micron)

Ελάχιστο πλάτος γραμμής
(ISO/IEC 13660:2001E)

0,08mm· 0,00315"

1:1 Ακρίβεια γραμμής

< 0,3%

ΕΛΕΓΚΤΗΣ
Περιγραφή

Ελεγκτής υψηλών επιδόσεων POWERsync με Windows 10
iOT LTSC, 64bit

Επεξεργαστής

6 Πυρήνες, 6 νήματα, Core® i5-8500 @4,10Ghz

Μνήμη

8GB DDR4

Βίντεο

Intel HD Graphics, 1GHz

Σκληρός δίσκος

2x 500GB, 7200rpm (στάνταρ)

TPM

TPM2.0

Υποστηριζόμενα λειτ.
συστήματα στους
υπολογιστές-πελάτες

Windows 7 / Windows 7 64bit / Windows 8.1 / Windows 8.1 64bit
/ Windows 10 / Windows 10 64bit / Windows Server 2008 R2
64bit / Windows Server 2012 64bit / Windows Server 2012 R2
64bit Mac OS 10.10 / Mac OS 10.11 / Mac OS 10.12 (Υποστήριξη
Drive Select για Mac OS)

Διασύνδεση

2x Ethernet 100Mbit/s, 1Gbit/s
TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, HTTPS
Εντοπισμός: APIPA, WS-Discovery, SNMP v3

Γλώσσα περιγραφής
σελίδας

TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951,
CALS, NIRS, NIFF, PS/PDF (προαιρετικά)

Πρωτόκολλο εκτύπωσης

LPR, FTP, WebDav, εκτύπωση WSD

Πρωτόκολλο επιστροφής
πληροφοριών

SNMP v3, διασύνδεση Canon Wave, WS-Discovery.

Μετασχηματισμοί

Κλιμάκωση· Κλιμάκωση (κλιμάκωση στη σελίδα, σμίκρυνση
όταν η εικόνα είναι πολύ μεγάλη προς αποφυγή κοπής ή με
προσαρμοσμένο συντελεστή, κλιμάκωση μεγέθους σελίδας
σε στάνταρ μέγεθος), Περιστροφή, Μετατόπιση (αυτόματη ή
καθορισμένη από τον χρήστη), Προσθήκη/κατάργηση
εμπρός/πίσω ακμής, Κατοπτρισμός, Ένταση μαύρου σε
κατάσταση πόστερ, Βελτιστοποίηση εκτύπωσης (στάνταρ,
γραμμές/κείμενο, πόστερ). Τονισμός χρωμάτων και Σκούρο
πρωτότυπο. Περιοχή για διαγραφή (περιοχή ενδιαφέροντος).

Διαχείριση χρώματος

- Προφίλ εισόδου RGB (sRGB, AdobeRGB)
- Προφίλ εισόδου CMYK (Euroscale με επίχρισμα,
Euroscale χωρίς επίχρισμα, US Web με επίχρισμα (SWOP),
US Web χωρίς επίχρισμα, ISOcoated_v2_eci_300.icc,
ISOcoated_v2_eci.icc (FOGRA39), PSO χωρίς επίχρισμα
ISO12647-ECI (FOGRA47), GRACoL2006_Coated1v2.icc,
SWOP2006_Coated3v2.icc, SWOP2006_Coated5v2.icc,
UncoatedFogra29.icm
- Προφίλ γκρι (περιλαμβάνεται στάνταρ στην επιλογή
PDF/APPE)
- Μέθοδος απόδοσης (αντιληπτική, κορεσμός, απόλυτη
μέτρηση χρωμάτων, σχετική μέτρηση χρωμάτων)

ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ
Μέγεθος κύριου μηχανισμού
(ΠxΒxΥ)

2.100 x 875 x 1.605mm

Διαστάσεις μεταφοράς

2.271 x 1196 x 1.547 mm

Βάρος κύριου μηχανισμού

290kg (εκτυπωτής και 2 συρτάρια)

Βάρος κύριου μηχανισμού
κατά τη μεταφορά

376 kg (εκτυπωτής και 2 συρτάρια)

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ
Χωρητικότητα υλικών εκτύπωσης

4 ή 6 ρολά

Κοπή χαρτιού

Αυτόματη

Μέγιστη χωρητικότητα
υλικών εκτύπωσης

4 ρολά: 800 m1, 850 m2· 6 ρολά: 1200 m1, 1.280 m2·

Βάρος υλικών

60-200g/m2· 16-53lb· φιλμ: 2,5-8,0mil

Πάχος υλικών εκτύπωσης

800μm· 30mill· φιλμ: 65-200μm/2,5-8mil

Μήκος ρολού

Έως 200m

Πλάτος ρολού

297mm-1.067mm, 11"- 42", συμπεριλαμβανομένων των
στάνταρ μεγεθών DIN, ANSI, ARCHI

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
SMARTshield

Οριστική διαγραφή ηλεκτρονικών δεδομένων (E-shredding),
IPSec, φιλτράρισμα IP/λίστες ελέγχου πρόσβασης, HTTPS,
SNMP v3, αναφορές στοιχείων καταγραφής,
κρυπτογράφηση δίσκου AES256, έλεγχος ταυτότητας
802.1x, ενεργοποίηση/απενεργοποίηση πρωτοκόλλων
δικτύου, ενοποίηση με LDAP, ενοποίηση με Active Directοry,
έλεγχος ταυτότητας χρηστών σε τοπικό πάνελ
ClearConnect και μέσω WebTools Express (LDAP/
διαπιστευτήρια Active Directοry, έξυπνη κάρτα) για
σάρωση/αντιγραφή/εκτύπωση. Διαμόρφωση
πιστοποιητικών HTTPS. Δυνατότητα απενεργοποίησης
πρωτοκόλλων TLS1.0 και 1.1 (μη απόκριση σε σάρωση
δικτύου) και ενεργοποίησης TLS 1.2 με πιο ισχυρό κώδικα.
Ενσωματωμένη κρυπτογράφηση σκληρού δίσκου βάσει
Trusted Platform Module (TPM) με πιστοποίηση FIPS 140-2
και BitLocker 256 AES, διαγραφή σκληρού δίσκου,
διαμορφώσιμο πιστοποιητικό CA, απενεργοποίηση θυρών
και πρωτοκόλλων δικτύου, καταγραφή συμβάντων
ασφαλείας, σύστημα ενιαίας πρόσβασης. Επιλογές:
αφαιρούμενος σκληρός δίσκος, McAfee antivirus,
ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου McAfee (λίστα
επιτρεπόμενων).

Υποστήριξη cloud

Υποστήριξη cloud με έλεγχο ταυτότητας για απεριόριστους
χρήστες ή/και διαχειριστές μέσω WebDav ή και τρίτων
παρόχων: π.χ. Microsoft® SharePoint®, Dropbox®, Box.com,
box.net, Google® Drive®, Microsoft® OneDrive®, Amazon Cloud
Drive®, Cloudsafe®, MyDisk®, PlanWell Collaborate. Ο έλεγχος
ταυτότητας χρήστη cloud μπορεί να διαμορφωθεί είτε εκ
των προτέρων από τον διαχειριστή είτε από τον χρήστη
κατά την πρόσβαση στο συγκεκριμένο cloud.

Διαχείριση πρόσβασης

Παροχή ασφαλούς πρόσβασης στη συσκευή από
τους χρήστες μέσω κωδικού πρόσβασης στο πάνελ
ClearConnect πολλαπλών σημείων επαφής ή μέσω
έξυπνης κάρτας με σύνδεση συσκευής ανάγνωσης καρτών
(συμπεριλαμβ. ανέπαφης). Η διαχείριση του ελέγχου
ταυτότητας πραγματοποιείται μέσω Active Directory

SCANNER EXPRESS
(προαιρετικά)
Περιγραφή

Έγχρωμος σαρωτής με ενσωματωμένο αισθητήρα
εικόνας επαφής (CIS) και τεχνολογία Image Logic

Ανάλυση σάρωσης

600 x 600dpi (ελάχ. 100dpi)

Ταχύτητα σάρωσης

15,2m/λεπτό ασπρόμαυρη σάρωση
10,1m/λεπτό αντιγραφή
5,0m/λεπτό έγχρωμη σάρωση

Μορφές σάρωσης

TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, CALS, PDF πολλών σελίδων,
PDF/A και TIFF πολλών σελίδων

Πρότυπα σάρωσης

Ευρύς αριθμός προτύπων σάρωσης για τυποποίηση
κοινών ρυθμίσεων και προορισμών σάρωσης

Πρωτόκολλο σάρωσης

FTP, SMB, σάρωση στο cloud (προώθηση σε cloud που
βασίζονται σε WebDAV)

Προορισμός σάρωσης

Τοπική μονάδα flash USB, FTP, SMB, Smart Inbox στον
ελεγκτή, προαιρετικός τοπικός φάκελος (LDAP),
φορητή συσκευή μέσω Publisher Express, WebDAV
Cloud, PlanWell Collaborate.

Ονομασία σάρωσης

Ονομασία προεπιλογής με αυτόματη αρίθμηση για
παραγωγική σάρωση ή όνομα αρχείου στο πάνελ
χειρισμού ClearConnect.

Πλάτος πρωτοτύπου

208mm-965mm· 8,2"-38", αυτόματη ανίχνευση πλάτους

Μήκος πρωτοτύπου

208mm-16.000mm· 8,2"-630", αυτόματη ανίχνευση
μήκους

Πάχος πρωτοτύπου

Μέγιστο 0,8m· 0,03" (εύκαμπτα έγγραφα)

Πλάτος σάρωσης

932mm

Ζουμ (αντιγραφή)

1:1, Κλιμάκωση στο μέγεθος του υλικού εκτύπωσης,
Κλιμάκωση σε στάνταρ μορφή, Εξειδικευμένη: 10%-1.000%

Προεπιλογές τύπων
πρωτοτύπων

Προσχέδιο, Έγχρωμο πρωτότυπο, Σκούρο πρωτότυπο,
Διπλωμένο με γραμμές/κείμενο, Γραμμές/κείμενο–
στάνταρ, Γραμμές/κείμενο–πρόχειρο, Φωτογραφία,
Χάρτης, Καλλιτεχνικό έργο

Μέγεθος σαρωτή (ΠxΒxΥ)

1.097 x 308 x 140mm, 43 x 12 x 5,5"

Βάρος σαρωτή

25kg· 55lbs

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΡΟΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ CLEARCONNECT
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
Υποβολή εργασιών

Η σουίτα λογισμικού ClearConnect αποτελείται από μια πληθώρα
εφαρμογών που διαθέτουν όλες το ίδιο περιβάλλον χειρισμού.
Δημιουργία, ανάκτηση ή/και αποστολή εργασιών από τα
προγράμματα οδήγησης (Drive Select για Microsoft® Windows®,
Driver Express για Adobe® PostScript® 3 ή Microsoft® Windows® ή
Apple® OS), εξωτερικές θέσεις (SMB, FTP, LPR, WebDav), φορητές
συσκευές μέσω WebTools Express και Publisher Mobile, μονάδα
flash USB, υπηρεσίες Cloud, ONYX® Thrive, προαιρετικό Κεντρικό
φάκελο (LDAP). Προαιρετικό PlanWell Collaborate. Εκτύπωση με 1
κλικ από USB, εκτύπωση με 1 κλικ από τις εργασίες της τελευταίας
αποστολής μέσω Print SmartAccess στο πάνελ χειρισμού
ClearConnect. Το Smart Inbox στο πάνελ χειρισμού ClearConnect
παρέχει δυνατότητα προεπισκόπησης εργασίας: κάντε σάρωση
μεταξύ των εργασιών σας για επιλογή εκτύπωσης και
προεπισκόπησης. Κάντε μετατόπιση για να δείτε τις λεπτομέρειες
της εικόνας (ζουμ). Με το βασιζόμενο σε πρότυπα Publisher Select
3 υποστηρίζεται υποβολή πολλαπλών αρχείων. Πολλαπλές
εκτυπώσεις και ταξινόμηση ανά σελίδα ή σετ. Λειτουργία
εξοικονόμησης υλικών εκτύπωσης που περιστρέφει αυτόματα τα
αρχεία εκτύπωσης για τη βελτιστοποίηση της χρήσης των υλικών.4

Smart inbox

Εξατομικευμένο Smart Inbox με ιστορικό, διαχείριση ουράς,
διαχείριση ιστορικού, WebTools Express, ασφαλής πρόσβαση σε
ελεγκτή. Η μνήμη ουράς εκτύπωσης παρέχει ένα σύστημα ουράς για
εργασίες εκτύπωσης και αντιγραφής. Αυτό επιτρέπει σε πολλούς
χρήστες να στέλνουν εργασίες εκτύπωσης και αντιγραφής την ίδια
στιγμή. Προσαρμογή ρυθμίσεων προτεραιότητας για εργασίες
αντιγραφής και εκτύπωσης στην ουρά. Η επισκόπηση της Ουράς
εργασιών παρέχει πρόσβαση σε ονόματα εργασιών, κατόχους και
καταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων υλικών
εκτύπωσης. Οι εργασίες μπορούν να τεθούν σε παύση, να
διαγραφούν και να τοποθετηθούν στην κορυφή της ουράς.

Διαχείριση και καταγραφή
εκτυπώσεων

Προβολή ιστορικού μετρητών σε προτιμώμενες χρονικές περιόδους,
ανά εργασία ή συνολικά στο WebTools Express. Προβολή, δημιουργία,
επεξεργασία και διαγραφή προτύπων σφραγίδας.
Προαιρετική υποστήριξη uniFLOW, σύνδεση στο προσωπικό σας
uniFLOW
Ουρά στο περιβάλλον χειρισμού ClearConnect. Υποστηρίζει
χειροκίνητο έλεγχο ταυτότητας, μονάδες ανάγνωσης καρτών και
ανέπαφες μονάδες ανάγνωσης καρτών.

Σάρωση σε έγχρωμο inkjet

Άμεση σάρωση στη σειρά imagePROGRAF 600/700/800/
TX-2000/3000/4000/5200/5300/5400 μέσω Publisher
Select 3 (Φάκελος με ρυθμίσεις εκτύπωσης)

Φορητές συσκευές και cloud

Εκτύπωση από και σάρωση σε εφαρμογές cloud της
επιλογής σας. Με τη βοήθεια εφαρμογών για φορητές
συσκευές, όπως το Publisher Mobile, η πρόσβαση στον
εκτυπωτή και η χρήση του μπορεί να γίνει εύκολα από
οποιαδήποτε τοποθεσία.

Διαχείριση συσκευής

Το WebTools Express παρέχει στους διαχειριστές τα εργαλεία
διαχείρισης της συσκευής από απόσταση μέσω Web: π.χ. έλεγχος
της κατάστασης του εκτυπωτή, ορισμός προεπιλεγμένων ρυθμίσεων
για εκτύπωση, αντιγραφή και σάρωση, ορισμός πρόσβασης,
ασφάλεια, καταγραφή, τερματισμός λειτουργίας από απόσταση,
ενημέρωση λογισμικού και επανεκκίνηση, χρονοδιακόπτης
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, συμπεριφορά συστήματος,
διαχείριση ουράς, διαχείριση αδειών χρήσης, προβολή, δημιουργία,
επεξεργασία και διαγραφή προτύπων σφραγίδας κ.λπ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ
SCANNER PROFESSIONAL
(προαιρετικά)
Περιγραφή

Έγχρωμος αισθητήρας CCD χρώματος 44" σε σαρωτή με
προαιρετική αναβάθμιση έως 48"

Ανάλυση σάρωσης

1.200 x 1.200dpi (9.600 x 9.600dpi με παρεμβολή)

Ταχύτητα σάρωσης

23m/λεπτό (200dpi)
6m/λεπτό (600dpi)

Μορφές σάρωσης

PDF (PDF/A) και TIFF πολλαπλών σελίδων, JPEG, JPEG 2000,
PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG) AutoCAD DWF,
JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, δεδομένα Raw

Πρότυπα σάρωσης

απεριόριστα

Πλάτος πρωτοτύπου

1270 mm· 50"

Μήκος πρωτοτύπου

Άπειρο

Βάθος χρωμάτων/έξοδος
χρωμάτων

48bit χρώμα, 16bit τόνοι του γκρι/24bit χρώμα, 8bit τόνοι
του γκρι, διτονικό, ενισχυμένοι ενδιάμεσοι τόνοι

Πλάτος σάρωσης

Μοντέλο 44: 1118mm· 44"/μοντέλο 48": μέγ. 1220 mm· 48"

Συνδέσεις

1 Θύρα USB 3.0, διασύνδεση Fast Ethernet 1Gbit με
διασύνδεση βάσει TCP/IP

Στάθμη ηχητικής ισχύος

Αναμονή και αναστολή: <4,7 B(A)
Κατάσταση εκτύπωσης: < 6,9B(A)

Ενσωματωμένος ελεγκτής

64bit Linux, Intel i3, επεξεργαστής τετραπλού πυρήνα,
16 Gigabyte RAM, 320GB HDD για πολύ μεγάλες σαρώσεις

Στάθμη ηχητικής πίεσης

Αναμονή και αναστολή: < 36dB
Κατάσταση εκτύπωσης: < 57dB

Μέγεθος σαρωτή (ΠxΒxΥ)

228 x 1.425 x 507mm· 9 x 56,1 x 20" (Υ x Π x Β)

Συγκέντρωση όζοντος

Μηδέν

Βάρος σαρωτή

53kg / 117lbs

Έκλυση θερμότητας

Ετοιμότητα: 214W· λειτουργία: 395W

Θερμοκρασία λειτουργίας

15–35 ºC (συνιστώμενη: 20–27 ºC)· 59-95 ºF
(συνιστώμενη 68-81 ºF)

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΩΝ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ FOLDER EXPRESS
(προαιρετικά)

Υγρασία λειτουργίας

20–80% RH (συνιστώμενη: 30–60% RH)

Περιγραφή

Απαιτήσεις τροφοδοσίας
ρεύματος

100-240V, 50/60Hz

Κατανάλωση ρεύματος

Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: < 2,5W
Κατάσταση ετοιμότητας: 199W
Κατάσταση λειτουργίας: 380W

Ασφάλεια/σήματα EMC και
περιβαλλοντικές σημάνσεις

CE, TüV GS, CETECOM, c-UL-US, CB, RCM, ENERGY
STAR, FEMP, EPEAT, CCC, EAC, FCC Class A, VCCI Class
A, Greenguard Gold

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ FOLDER
PROFESSIONAL (προαιρετικά)

Ανακυκλώσιμα

Εκτυπωτής: κατασκευάζεται από χάλυβα και άκρως
ανακυκλώσιμα πλαστικά υλικά, με δυνατότητα εκ νέου χρήσης
ή ανακύκλωσης τουλάχιστον του 86% του μηχανισμού.
Γραφίτης: η συσκευασία της κασέτας επαναχρησιμοποιείται ως
κασέτα συντήρησης και κατασκευάζεται από ανακυκλώσιμο
πλαστικό.
Εκτυπώσεις: πολύ καλή δυνατότητα αφαίρεσης μελανιού όταν
ανακυκλώνεται.

Περιγραφή

Ενσωματωμένη παραγωγική μονάδα πλήρους διπλώματος
με αυτόματη/χειροκίνητη έξοδο, με δίπλωμα ή χωρίς.

Ταχύτητα διπλώματος

2,5-10m/λεπτό, 1,6-6,6"/δευτ. (29m/λεπτό, 11,8"/δευτ. με
προαιρετική Άδεια χρήσης για υψηλή ταχύτητα)

Ενσωματωμένη αυτόματη μονάδα πλήρους διπλώματος
που εξοικονομεί χώρο.

Ταχύτητα διπλώματος

Ταχύτητα διπλώματος 1-11m/λεπτό· 0,7-7,2"/δευτ.

Διαστάσεις μονάδας διπλώματος

1.748 x 852 x 1.118mm· 70 x 63 x 44"

Χωρητικότητα εξόδου

80 Διπλωμένα πακέτα μεγέθους A0/E (80 g/m2)

Διαστάσεις μονάδας διπλώματος
Folder Professional 6011 (ΠxΒxΥ)

1.837 x 1.634 x 1.227mm (6011)
2.157 x 1.634 x 1.227mm (6013)

Χωρητικότητα εξόδου
(στάνταρ ιμάντας εξόδου)

150 Διπλωμένα πακέτα μεγέθους A0/E (80 gr/m2)

Ενίσχυση (μονάδα tab)

Μόνο για Folder Professional 6013

STACKER SELECT
(προαιρετικά)
Περιγραφή

Ενσωματωμένη παραγωγική μονάδα συγκέντρωσης με
υψηλή χωρητικότητα και αισθητήρα γεμάτου δίσκου

Χωρητικότητα

έως 400 σελίδες

Πλάτος υλικών

216mm (8,5")-1.067mm (42")

Μήκος υλικών

200mm (7,9")-1.220mm (48")

Βάρος υλικών

75–160 g/m2

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1

Εξαιρούνται καλώδια/αλυσίδες και υλικά στήριξης

2

Μέγεθος D (34 x 22") / Μέγεθος A1 (841 x 594mm)

3

Μέγεθος E (44 x 34") / Μέγεθος A0 (1.189x 841mm)

4

Τα Adobe και Postscript είναι είτε κατατεθέντα εμπορικά
σήματα είτε εμπορικά σήματα της Adobe Systems Inc. στις
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ή/και σε άλλες χώρες. Τα
Microsoft, Windows, SharePoint και OneDive είναι κατατεθέντα
εμπορικά σήματα ή εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation
στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ή/και σε άλλες χώρες. Το
Amazon είναι κατατεθέν εμπορικό σήμα ή εμπορικό σήμα της
Amazon Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ή/
και σε άλλες χώρες. Το Box και το λογότυπο Box
συμπεριλαμβάνουν χωρίς περιορισμό εμπορικά σήματα, σήματα
υπηρεσιών ή κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Box.com(UK)
Ltd. Το ARC είναι εμπορικό σήμα της Synopsis Inc. στις
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ή/και σε άλλες χώρες·
Το CloudSafe είναι εμπορικό σήμα της CloudSafe GmbH &Co. KG·
Το Dropbox είναι εμπορικό σήμα της Dropbox, Inc. Το MyDisk
είναι εμπορικό σήμα της MyDisk Ltd. Το iOS είναι κατατεθέν
εμπορικό σήμα ή εμπορικό σήμα της Apple inc. στις Ηνωμένες
Πολιτείες της Αμερικής ή/και σε άλλες χώρες.
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