GEBOUWD VOOR
UITMUNTENDHEID
Creëer met gemak vele
grootformaat-applicaties

•

De ColorWave 3000-serie is gebaseerd op meer dan 10
jaar bewezen technologie en creëert vertrouwen met de
handige, eenvoudige bediening, uitmuntende printkwaliteit
en uitstekende betrouwbaarheid, wanneer elk detail telt.

•

De ColorWave 3000-serie is een flexibel printsysteem
dat ideaal is voor technische documenten en grafische
toepassingen.

•

De ColorWave 3000-serie zit boordevol slimme,
tijdbesparende innovaties die printfouten en kosten
verminderen.

•

Met geautomatiseerde rolwissel, uitstekende
workflowsoftware en een volledig assortiment uitstekend
afgestelde randapparatuur kan de ColorWave 3000-serie
een groot aantal applicaties produceren met minimale
tussenkomst van de gebruiker.

•

De geavanceerde beveiligingsfuncties beschermen uw
gegevens, niet alleen vandaag, maar ook in de toekomst.

•

De ColorWave 3000-serie bestaat uit twee modellen: de
ColorWave 3600 voor zorgeloos printen en de ColorWave
3800 voor gebruikers die een hogere mediacapaciteit en
nog meer mediaveelzijdigheid nodig hebben.

ColorWave 3800
De ColorWave 3000-serie
biedt een eenvoudige
bediening en een hoge
printkwaliteit in een handige,
kostenefficiënte oplossing.
De printers uit de ColorWave
3000-serie zijn gebouwd
voor uitmuntendheid:
uitgerust met slimme,
tijdbesparende innovaties en
gebruiksvriendelijke functies
die printfouten verminderen.

PRODUCTASSORTIMENT

ColorWave 3600

SMARTshield

ColorWave 3800

ColorWave 3800

TECHNISCHE SPECIFICATIES
STANDAARD
SYSTEEMCONFIGURATIE
Printsysteem met 4 rollen

Productieve grootformaat kleurenprinter met ClearConnect
multi-touch bedieningspaneel

Toepassing

In kleur en zwart-wit: technische tekeningen, kaarten,
ongevouwen en gevouwen, POP/POS-posters, grafische
toepassingen, zoals posters, behang, banners, inpakpapier,
kunst

Stapelsystemen (standaard)

Geïntegreerde bovenuitvoer, capaciteit 90 vel

Draaibare ClearConnect
multi-touch
gebruikersinterface

Consistent in het gebruik bij al uw werkzaamheden,
standaard inclusief Smart Inbox, SmartAccess, printerstatus
en Live Preview

Wisselen van rolmedia

Volledig geautomatiseerd wisselen van rolmedia, om
vervolgens de media naar de bovenuitvoer of achteruitvoer
te leiden, afhankelijk van de gebruikerstoepassing

ClearConnectworkflowsoftware

Drivers: Driver Express voor Adobe PostScript 3, Driver
Select voor Microsoft Windows
Publishers: Publisher Mobile voor IOS en Android, Publisher
Express voor webbrowsers, Publisher Select 3 voor Microsoft
Windows

Starterspakket (inbegrepen)

4 tonercartridges van 500 g (cyaan, magenta, geel, zwart). 1
rol 90-grams papier.

Voorziening voor
aardbevingen1

Beveilig de printer tegen schuiven of kantelen tijdens een
aardbeving. Met deze voorziening kan de printer aan een
stevig onderdeel van het gebouw worden bevestigd.

OPTIONELE
SYSTEEMCONFIGURATIES

Roldiameter

Max. 180 mm

Diameter rolkern

Kern van 3 inch en 2 inch (media op kern van 2 inch wordt
geleverd via de externe uitvoer, niet via de bovenuitvoer).
Media los op kern

Rolgewicht

Tot 20 kg

Minimale printlengte

210 mm

Maximale printlengte

200 m

Type rolmedia

Ongecoat papier, ongecoat Tyvek, zelfklevend papier,
zelfklevend gecoat vinyl, blueback papier, polypropyleen
film, polyester film, light block film, canvas, soft banner,
direct droog fotopapier, gecoat en ongecoat non-woven
behangpapier (vlies), backlit film, behangpapier, diverse
natuurlijke en synthetische textielsoorten

Custom media

Ondersteuning van custom media, inclusief automatische
kalibratie, geen tooling en/of training vereist

Automatische verwerking
van rolmedia

- Automatische breedtedetectie
- Automatische rolmediaselectie voor geoptimaliseerde
productiviteit en mediabesparing, op basis van formaat
tekening, mediatype, rolbreedte en afwerking
- Automatische rotatie en uitlijning voor vouwen
- Automatische legendadetectie
- Automatische rolwissel aan het eind van de rol
- MediaSense-technologie: automatische meting van
mediadikte en instelling van printhoogte

GEBRUIKERSINTERFACE
Beschrijving

ClearConnect multi-touch bedieningspaneel

Afmetingen (l x b x h)

300 x 220 x 40 mm (10,4 inch bij verhouding 4 x 3)

Resolutie

800 x 600 pixels (SVGA)

Ruimtebesparend
scansysteem

Scanner Express met Image Logic-technologie,
geïntegreerde CIS-scanner boven op de printer om
kantoorruimte te besparen

Aantal kleuren

16,2 miljoen

Technologie

Projective capacitive touch

Upgrade rolmedia capaciteit

Extra derde lade voor grotere mediacapaciteit, van 4 naar 6
mediarollen (800 naar 1200 m¹ / 850 naar 1280 m²)

Bediening

Verwisselbare harde schijf

Voor veilige omgevingen kan de harde schijf eenvoudig
worden verwijderd uit het printersysteem, ter beveiliging van
de gegevensintegriteit

3 drukknoppen: [Uit slaapstand halen], [Stoppen,
onderbreken, afbreken], [Home] Multi-touch functies:
tikken, dubbeltikken, knijpen, knijpen met 2 vingers, swipen,
vegen en spreiden

Ontwerp gebruikersinterface

Opvallende gebruikersinterface met intuïtieve navigatie en
duidelijk gedefinieerde bedieningsniveaus

Kenmerken

Beeldoptimalisatie: kantelen (-4 tot +45 graden) en draaien
(-45 tot +180 graden); Statuslampje (rood, oranje, groen);
USB 2.0-interface met indicatielampje. Schakel direct tussen
2 talen, kies uit 20 talen; Tsjechisch, Deens, Duits,
Brits-Engels, Amerikaans-Engels, Spaans, Fins, Frans,
Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Nederlands, Noors,
Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, vereenvoudigd
Chinees, traditioneel Chinees.

TECHNOLOGIE
Imaging-technologie

CrystalPoint-technologie. De printer bevat 8 Imaging
Devices, 2 voor iedere kleur (CMYK).
Schoon toner bijvullen, zonder stof en restanten. Geen
ozonuitstoot.

Geautomatiseerde functies

- PAINT-technologie (Piezo Acoustic Integrated Nozzle
Technology):
past geavanceerde diagnostische functies, onderhoud en
foutcorrecties toe om veelvoorkomende problemen met
spuitopeningen te verhelpen die zich voordoen bij
conventionele inkjetprinters, zelfs tijdens het printen.
- MediaSense-technologie: past automatisch de optimale
printafstand tussen de media en het Imaging Device aan
voor elk type media, waardoor u op dikker materiaal kunt
printen (maximaal 800 µm)
- Geautomatiseerde herkenning van de printtaal
- Geautomatiseerde selectie van de printmodus (Print
Assistant): stelt automatisch de juiste printmodus voor uw
opdracht voor

Toner

ColorWave 3800 TonerPearls: cyaan, magenta, geel en
zwart, 500 g per cartridge

PRODUCTIVITEIT
Snelheid (printen en
kopiëren)

Beschrijving

Krachtige POWERsync-controller met Windows 10 iOT
LTSC (64-bits)

Processor

6 Core, 6 Thread, Core® i5-8500 @4,10 Ghz

Geheugen

8 GB DDR4

Videokaart

Intel HD Graphics, 1 GHz

Harde schijf

2 x 500 GB, 7200 rpm (standaard)

TPM

TPM2.0

Ondersteunde
besturingssystemen

Driver Select and Driver Express (PostScript™) for Windows
7 / Windows 7 64-bits / Windows 8.1 / Windows 8.1 64-bits
/ Windows 10 / Windows 10 64-bits / Windows Server
2008 R2 64-bits / Windows Server 2012 64-bits / Windows
Server 2012 R2 64-bits. Driver Express (PostScript™) for
Mac OS 10.10 / Mac OS 10.11 / Mac OS 10.12

Interface

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

Printtalen

TIFF, JPEG, HPGL, HPGL/2, DWF, C4, Calcomp
906/907/951, CALS, NIRS, NIFF, PS/PDF (optioneel)

Printprotocollen

LPR, FTP, WebDav, WSD print

Backchannelprotocollen

SNMP v3, Canon Wave-interface, WS-Discovery

Transformaties

Schalen (schaal aanpassen aan pagina, verkleinen indien
afbeelding te groot is om afsnijden te voorkomen of factor
aanpassen, paginaformaat aanpassen aan
standaardformaat), rotatie, verschuiven (automatisch of
door gebruiker gedefinieerd), rand voor of na toevoegen/
verwijderen, spiegelen, zwarte intensiteit in postermodus,
printoptimalisatie (standaard, lijnen/tekst, poster).
gekleurde markering en donker origineel, gebied wissen

Kleurbeheer

- RGB-invoerprofiel (sRGB, AdobeRGB)
- CMYK-invoerprofiel (Euroscale coated, Euroscale
uncoated, US Web coated (SWOP), US Web uncoated,
ISOcoated_v2_eci_300.icc, ISOcoated_v2_eci.icc
(FOGRA39), PSO Uncoated ISO12647-ECI (FOGRA47),
GRACoL2006_Coated1v2.icc, SWOP2006_Coated3v2.icc,
SWOP2006_Coated5v2.icc, UncoatedFogra29.icm
- Grijsprofiel (standaard opgenomen in de PDF/APPE-optie)
- Rendering-intenties (perceptueel, verzadiging, absoluut
colorimetrisch, relatief colorimetrisch)

4 A1/D-formaat2 per minuut
2 A0/E-formaat3 per minuut
Zwart-wit CAD: 225 A1/D-formaat per uur (113 m²/uur),
129 A0/m²/E-formaat per uur (hoge-snelheidsmodus)
Kleuren-CAD: 212 A1/D-formaat per uur (106 m²/uur),
120 A0/m²)/E-formaat per uur (hoge-snelheidsmodus)

Printmodi

CONTROLLER

9 printmodi, de Print Assistant bepaalt automatisch de beste
printmodus op basis van de inhoud, zonder tussenkomst van
de gebruiker. Handmatig selecteren is mogelijk.

KWALITEIT
Printresolutie

600 x 600 dpi

Resolutie nauwkeurigheid
uitlijning druppels

1200 dpi (komt overeen met 20 micron)

Minimale lijnbreedte
(ISO/IEC 13660:2001E)

0,08 mm

1:1 lijnnauwkeurigheid

<0,3%

AFMETINGEN EN GEWICHT
Afmetingen printer (b x d x h)

2100 x 875 x 1605 mm

Transportafmetingen

2271 x 1196 x 1547 mm

Gewicht printer

290 kg (printer en 2 lades)

Transportgewicht printer

376 kg (printer en 2 lades)

MEDIAVERWERKING
Mediacapaciteit

4 of 6 mediarollen

Snijden van de media

Automatisch

Maximale mediacapaciteit

4 rollen: 800 m¹, 850 m²; 6 rollen: 1200 m¹, 1280 m²

Mediagewicht

60–200 g/m²; film: 2,5–8,0 mm

Mediadikte

800 µm; film: 65–200 µm

Rollengte

Max. 200 m

Rolbreedte

297–1067 mm, inclusief standaardformaten DIN, ANSI, ARCHI

BEVEILIGING
SMARTshield

E-shredding, IPSec, IP-filtering/Access Control Lists,
HTTPS, SNMP v3, audit logging, AES256 Disk Encryption,
802.1x-authenticatie, netwerkprotocol inschakelen/
uitschakelen, LDAP-integratie, Active Directory-integratie,
gebruikersauthenticatie op ClearConnectbedieningspaneel en via WebTools Express (LDAP-/Active
Directory-credentials, smart card) voor scannen/kopiëren/
printen. Configureerbare HTTPS-certificaten. Uitschakelen
van TLS 1.0- en 1.1-protocollen (geen antwoord aan
netwerkscan) en inschakelen van TLS 1.2 met sterkere
encryptie-algorimen. Geïntegreerde FIPS
140-2-gecertificeerd Trusted Platform Module (TPM) en op
BitLocker gebaseerde 256 AES-codering van harde schijf,
harde schijf wissen, configureerbaar CA-certificaat,
netwerkpoorten en -protocollen uitschakelen,
logboekregistratie van beveiligingsgebeurtenissen, Single
Sign-on. Opties: Verwisselbare harde schijf, McAfee
Antivirus, McAfee Embedded Control (whitelisting).

Cloud-ondersteuning

Onbeperkte cloud-ondersteuning met gebruikers- of
beheerdersauthenticatie via WebDav en/of externe
provider: bijvoorbeeld Microsoft® SharePoint®, Dropbox®,
Box.com, box.net, Google® Drive®, Microsoft® OneDrive®,
Amazon Cloud Drive®, Cloudsafe®, MyDisk®, PlanWell
Collaborate. De gebruikersauthenticatie in de cloud kan
door de beheerder vooraf worden geconfigureerd, of door
de gebruiker bij toegang tot een specifiek cloud-systeem.

Access Management

CLEARCONNECT-WORKFLOW
SOFTWARE
Opdracht verzenden

De ClearConnect-softwaresuite bestaat uit diverse
applicaties die allemaal dezelfde gebruikersinterface
hebben. Maak, verstuur en/of haal opdrachten op met
drivers (Driver Select voor Microsoft® Windows®, Driver
Express voor Adobe® PostScript® 3 voor Microsoft®
Windows® of Apple® OS), of vanaf externe locaties (SMB,
FTP, LPR, WebDav), mobiele apparaten via WebTools
Express en Publisher Mobile, USB-stick, cloud-services,
ONYX® Thrive. Optioneel vanuit home folder (LDAP) en
PlanWell Collaborate. 1-click printing vanaf USB, 1-click
printing van laatst verstuurde opdrachten via Print
SmartAccess op het ClearConnect-bedieningspaneel. Met
de Smart Inbox op het ClearConnect-bedieningspaneel kan
een preview van de opdracht worden weergegeven: swipe
tussen de opdrachten om deze te printen of een preview te
bekijken. Pan om details van het beeld te bekijken
(zoomen). Met de op basis van sjablonen ingerichte
Publisher Select 3 kunnen meerdere bestanden worden
verstuurd. Print meerdere keren en sorteer op pagina of op
set. Bespaar media door printbestanden automatisch te
roteren zodat de media optimaal gebruikt wordt.4

Smart Inbox

Persoonlijke Smart Inbox met geschiedenis, wachtrij- en
geschiedenisbeheer, WebTools Express, beveiligde toegang
tot controller Het spoolgeheugen biedt een
wachtrijsysteem voor print- en kopieeropdrachten.
Hierdoor kunnen meerdere gebruikers op hetzelfde
moment print- en kopieeropdrachten versturen. Pas
prioriteitsinstellingen voor kopieer- en printopdrachten in
de wachtrij aan. In het overzicht van de opdrachtwachtrij
kunt u de naam, eigenaren, status en vereiste media van
opdrachten bekijken. Opdrachten kunnen worden
gepauzeerd, verwijderd en boven aan de wachtrij worden
geplaatst.

Print management en
accounting

Bekijk de geschiedenis van de tellers voor geselecteerde
perioden, per opdracht of een totaaloverzicht in WebTools
Express. Bekijk, maak, bewerk en verwijder
stempelsjablonen.
Optionele ondersteuning voor uniFLOW, log in bij uw
persoonlijke uniFLOWwachtrij in de ClearConnect gebruikersinterface.
Ondersteuning voor handmatige authenticatie, kaartlezers
en contactloze kaartlezers.

Scan naar kleureninkjet

Scan direct naar imagePROGRAF 600/700/800/
TX-2000/3000/4000/5200/5300/5400-serie via Publisher
Select 3 (hot folder)

Mobiel en cloud

Printen vanuit en scannen naar de cloudtoepassing van uw
keuze. Met behulp van mobiele applicaties zoals Publisher
Mobile kunt u de printer vanaf elke locatie eenvoudig
gebruiken.

Apparaatbeheer

WebTools Express biedt beheerders de tools om het
apparaat op afstand via internet te beheren: bijv. controle
van de printerstatus, definiëren van standaardinstellingen
voor printen, kopiëren en scannen, definiëren van
toegangsrechten, beveiliging, accounting, uitschakelen op
afstand, software-updates, opnieuw opstarten, timer voor
in-/uitschakelen, systeemgedrag, wachtrijbeheer,
licentiebeheer, bekijk, maak, bewerk en verwijder
stempelsjablonen enz.

Biedt gebruikers veilige toegang tot het systeem met
het intoetsen van een wachtwoord op de ClearConnect
multi-touchscreen of toegang met een Smart Card door
verbinding te maken met een kaartlezer (waaronder
contactloos). Autorisatie wordt beheerd met Active
Directory.

SCANNER EXPRESS (optioneel)
Beschrijving

Geïntegreerde Contact Image Sensor (CIS)-kleurenscanner
met Image Logic-technologie

Scanresolutie

600 x 600 dpi (min. 100 dpi)

Scansnelheid

15,2 m/min zwart-witscannen
10,1 m/min kopiëren
5,0 m/min kleurenscannen

Scanformaten

TIFF-, PDF-, PDF/A-, JPEG- en CALS-bestanden; PDF-,
PDF/A- en TIFF-bestanden van meerdere pagina's

Scansjablonen

Groot aantal scansjablonen om veelvoorkomende
scaninstellingen en -bestemmingen te standaardiseren

Scanprotocollen

FTP, SMB, scannen naar cloud (push naar WebDAV-based
clouds)

Scanbestemmingen

USB-stick, FTP, SMB, Smart Inbox op controller, optionele
lokale home folder (LDAP), mobiel apparaat via Publisher
Express, WebDAV Clouds, PlanWell Collaborate

Naamgeving

Vooraf ingestelde benoeming met automatische
nummering voor productief scannen of invoeren
bestandsnaam op het ClearConnect-bedieningspaneel

Breedte originelen

208–965 mm, automatische breedtedetectie

Lengte originelen

208–16000 mm, automatische lengtedetectie

Dikte originelen

Maximaal 0,8 mm (niet-harde documenten)

Scanbreedte

932 mm

Zoomen (kopiëren)

1:1, schalen naar papierformaat, schalen naar
standaardformaat, aangepast: 10 - 1000%

Voorkeuren originele typen

Blauwdruk, gekleurd origineel, donker origineel, gevouwen
lijnen/tekst, lijnen/tekst standaard, lijnen/tekst concept,
foto, kaart, artwork

Afmetingen scanner (b x d x h)

1097 x 308 x 140 mm

Gewicht scanner

25 kg

RANDAPPARATUUR
SCANNER PROFESSIONAL
(optioneel)
Beschrijving

Charge-coupled device (CCD) 44-inch kleurenscanner met
optionele upgrade naar 48 inch

Scanresolutie

1200 x 1200 dpi (9600 x 9600 dpi geïnterpoleerd)

Scansnelheid

17 m/min (200 dpi)
4,6 m/min (600 dpi)

Scanformaten

Multipage PDF (PDF/A) en TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM,
PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF,
JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, Ruwe gegevens

Scansjablonen

onbeperkt

Breedte originelen

1270 mm

Lengte originelen

Onbeperkt

Kleurdiepte / kleurenuitvoer

48-bits kleur, 16-bits grijstinten / 24-bits kleur, 8-bits
grijstinten, tweetonig, verbeterde halftoon

Scanbreedte

44 model: 1118 mm; 48 model: max. 1220 mm

Interfaces

1 USB-poort 3.0-interface, 1 GBit Fast Ethernet met TCP/
IP-interface

MILIEU
Geluidssterkte

Stand-by en slaapstand: < 4,7 B(A)
Printmodus: < 6,9 B(A)

Geluidsniveau

Stand-by en slaapstand: < 36 dB
Printmodus: < 57 dB

Ozonconcentratie

Nul

Warmte-emissie

Gereed: 214 W, Actief: 395 W

Bedrijfstemperatuur

15–35 ºC (aanbevolen: 20–27 ºC)

Relatieve luchtvochtigheid

20 - 80% RV (aanbevolen: 30 - 60% RV)

Voedingsvereisten

100 - 240 V, 50/60 Hz

Geïntegreerde controller

Stroomverbruik

Slaapmodus: <2,5 W
Modus Gereed voor gebruik: 199 W
Actief: 380 W

64-bits Linux, Intel i3, quad core processor, 16 Gigabyte
RAM, 320GB HDD

Afmetingen scanner (b x d x h)

228 x 1425 x 507 mm (h x b x d)

Gewicht scanner

53 kg

Veiligheids-/EMC-markeringen
en milieulabels

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

Recyclen

Printer: is gemaakt van staal en zeer goed te recyclen
kunststof, minimaal 86% van het apparaat kan worden
geüpcycled of gerecycled.
Toner: cartridge is gemaakt van recyclebare kunststof en
kan opnieuw worden gebruikt als onderhoudscassette.
Prints: inkt is zeer goed te verwijderen voor recycling.

FOLDER EXPRESS 3011
(optioneel)
Beschrijving

Geïntegreerde automatische fullfold-vouwer voor besparing
van kantoorruimte

Vouwsnelheid

1–11 m/min

Afmetingen

1748 x 852 x 1118 mm

Vouwcapaciteit

80 gevouwen pakketten van A0/E-formaat (80 g/m²)

FOLDER PROFESSIONAL
6011/13 (optioneel)
Beschrijving

Geïntegreerde productieve fullfold-vouwer met
geautomatiseerd en handmatig vouwen en ongevouwen
uitvoer

Vouwsnelheid

2,5–10 m/min (29 m/min met optionele High Speedlicentie)

Afmetingen Folder Professional
6011 (bxdxh)

1837 x 1634 x 1227 mm (6011)
2157 x 1634 x 1227 mm (6013)

Vouwcapaciteit
(standaard transportband)

150 gevouwen pakketten van A0/E-formaat (80 g/m²)

Versterking (tabbladen)

Alleen Folder Professional 6013

STACKER SELECT (optioneel)
Beschrijving

Geïntegreerde productieve stapelaar met hoge capaciteit
en volle-ladesensor

Capaciteit

tot 400 pagina's

Mediabreedte

216–1067 mm

Medialengte

200–1220 mm

Mediagewicht

75–160 g/m2

VOETNOTEN
1

Exclusief kabel/ketting en montagemateriaal

2

D-formaat (34 x 22 inch) / A1-formaat (841 x 594 mm)

3

E-formaat (44 x 34 inch) / A0-formaat (1189 x 841 mm)

4

Adobe en PostScript zijn gedeponeerde handelsmerken
of handelsmerken van Adobe Systems Inc. in de
Verenigde Staten en/of andere landen; Microsoft,
Windows, SharePoint en OneDrive zijn gedeponeerde
handelsmerken of handelsmerken van Microsoft
Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen;
Amazon is een gedeponeerd handelsmerk of
handelsmerk van Amazon Corporation in de Verenigde
Staten en/of andere landen; Box en het Box-logo zijn
inclusief, maar niet beperkt tot, handelsmerken,
servicemerken of gedeponeerde handelsmerken van Box.
com (UK) Ltd.; ARC is een handelsmerk van Synopsis Inc.
in de Verenigde Staten en/of andere landen;
CloudSafe is een handelsmerk van CloudSafe GmbH &Co.
KG; Dropbox is een handelsmerk van Dropbox Inc.;
MyDisk is een handelsmerk van MyDisk Ltd.; iOS is een
gedeponeerd handelsmerk of handelsmerk van Apple
inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen.
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