
Cechy Océ Arizona 350 GT
• Doskona∏a jakoÊç obrazu, za którà stoi

technologia obrazowania Océ VariaDot™ 
• Niemal fotograficzna jakoÊç obrazu oraz

ostroÊç, jakà dotàd mo˝na by∏o uzyskiwaç
dopiero przy rozdzielczoÊci 1440 dpi 
lub wy˝szej 

• Doskonale czytelny tekst nawet o wielkoÊci
zaledwie 6 punktów 

• Technologia Océ VariaDot™ oraz zestaw
jedynie czterech kolorów atramentu znacznie
zmniejszajà zu˝ycie atramentu w porównaniu
z systemami szeÊciokolorowymi, mo˝na
uzyskaç oszcz´dnoÊci atramentu 
dochodzàce do 50 procent 

• Opcja bia∏ego atramentu mo˝e byç
zamontowana fabrycznie lub 
po zainstalowaniu urzàdzenia w drukarni

• BezpoÊrednie drukowanie na szerokiej 
gamie umieszczanych na stole sztywnych
noÊników lub na noÊnikach 
z wykorzystaniem opcjonalnego 
modu∏u podawania z roli

• Konstrukcja wykorzystujàca system
podciÊnienia w celu utrzymywania
nieruchomo na stole p∏askiego noÊnika,
zapewnia to precyzyjne pokrycie druku 
nawet w przypadku drukowania obrazu 
w wielu przebiegach

• Drukowanie na nieregularnych kszta∏tach 
i powierzchniach, które nie majà prostokàtnej

Bia∏y atrament, produkcyjne pr´dkoÊci, wyjàtkowa jakoÊç
Ploter Océ Arizona 350 GT reprezentuje nowà generacj´ nagradzanej linii
urzàdzeƒ drukujàcych Océ Arizona. Opcja bia∏ego atramentu umo˝liwia poddruk
innych ni˝ bia∏e mediów lub obiektów, druk na transparentnych podÊwietlanych
mediach lub te˝ druk jednolitej bieli wsz´dzie tam, gdzie znajduje to
zastosowanie. Produkcyjna pr´dkoÊç druku daje mo˝liwoÊç zadruku 
60 pe∏nowymiarowych tablic – lub 150 metrów kwadratowych elastycznego
noÊnika – w czasie jednej 8-godzinnej zmiany. 

Ploter Océ Arizona 350 GT wykorzystuje atramenty utwardzane 
promieniami UV oraz technologi´ obrazowania Océ VariaDot™, 
aby dostarczaç niemal fotograficznà jakoÊç obrazu na szerokiej gamie
sztywnych oraz elastycznych mediów. 

Umo˝liwia realizacj´ prac, wydajnie i w wysokiej jakoÊci. 
Ploter Océ Arizona 350 GT stwarza Ci rozleg∏e mo˝liwoÊci zwi´kszania swoich
przychodów w zakresie druku grafiki reklamowej.

Pr´dkoÊç bieli

formy, na ci´˝kich noÊnikach takich 
jak szk∏o, a nawet materia∏ach o nierównej
powierzchni, np. sklejce

• Do plotera mo˝na dodaç opcj´ podawania
noÊnika z roli, co pozwala obs∏ugiwaç 
prace na sztywnych noÊnikach i realizowaç
wydruki na wi´kszoÊci elastycznych mediów,
takich jak winyl, samoprzylepny winyl,
bandery, papier folia oraz materia∏y 
tekstylne 

• Rzeczywista pr´dkoÊç produkcyjna 
(wydruki z jakoÊcià do sprzeda˝y) 
wynosi 22,2 m2 na godzin´ 

• Atramenty UV pakowane sà w du˝e
pojemniki, co minimalizuje 
cz´stotliwoÊç ich wymiany

Océ
Arizona® 350 GT
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Technologia Océ VariaDot™
umo˝liwia druk najwy˝szej jakoÊci
Obrazy powstajàce z wykorzystaniem
technologii Océ VariaDot charakteryzujà si´
znacznie mniejszà ziarnistoÊcià ni˝ te
uzyskiwane na szeÊciokolorowych drukarkach 
o sta∏ej wielkoÊci kropli – i to niezale˝nie 
od rozdzielczoÊci. Mo˝liwoÊç ró˝nicowania
wielkoÊci kropli i zmniejszania jej do zaledwie 
6 pikolitrów pozwala na tworzenie ostrych
obrazów o p∏ynnych przejÊciach tonalnych 
i çwierçtonach. Natomiast dzi´ki temu, 
˝e krople mogà mieç obj´toÊç a˝ 42 piktolitrów
uzyskuje si´ bogato nasycone jednorodne
kolory. W rezultacie powstajà obrazy 
o niemal fotograficznej jakoÊci wyró˝niajàce si´
ostroÊcià, jakà dotàd mo˝na by∏o uzyskiwaç
przy rozdzielczoÊci 1440 dpi lub wy˝szej. 
Dzi´ki uzyskiwanej jakoÊci obrazu mo˝na
produkowaç wysokiej jakoÊci materia∏y 
dla punktów sprzeda˝y (POS), bannery, 
grafik´ wystawowà, panele ekspozycyjne 
i wiele innych prac. Co istotne, niemal
fotograficznej jakoÊci druk realizowany jest 
na niemal wszystkich sztywnych lub
elastycznych materia∏ach, stosownie 
do zró˝nicowanych potrzeb klientów.

JakoÊç obrazu
• Technologia Océ VariaDot pozwalajàca 

na uzyskiwanie kropli o obj´toÊci 
od 6 do 42 piktolitrów 

• Niemal fotograficzna jakoÊç obrazu 
• Doskona∏a czytelnoÊç tekstu nawet 

o wielkoÊci 6 punktów 

Technologia druku
• Piezoelektryczny druk atramentowy

wykorzystujàcy technologi´ Océ VariaDot™ 
• Dwie g∏owice drukujàce na kolor

Atramenty
• Atramenty utwardzane promieniami UV

dost´pne w kolorach Black, Cyan, 
Magenta oraz Yellow, pakowane 
w pozwalajàce na szybkà wymian´ 
2-litrowe pojemniki 

• Utwardzany promieniami UV Bia∏y Atrament,
pakowany w 1-litrowe pozwalajàce 
na szybkà wymian´ pojemniki (do stosowania
tylko z opcjà Bia∏ego Atramentu) 

• Zintegrowany system odpowietrzania uk∏adu
podawania atramentu dla maksymalnej
niezawodnoÊci druku

Konfiguracja
• System przygotowany do druku na p∏askich

sztywnych mediach lub obiektach
• Opcjonalny modu∏ podawania noÊnika z roli 
• Nie trzeba zmieniaç konfiguracji w celu

obs∏ugi ró˝nych typów mediów

Format sztywnych mediów
• Wymiary mediów: 

125 cm x 250 cm x 48 mm 
• Obszar druku: 

126 cm x 251 cm 
• Drukowanie do samych kraw´dzi

Media podawane z roli
• SzerokoÊç roli: 90 cm do 220 cm 
• SzerokoÊç drukowania: 219 cm maks. 
• Ârednica roli: do 240 mm
• Ârednica wewn´trznego rdzenia: 76,2 mm (3”) 
• Ci´˝ar roli noÊnika: 

28 do 50 kg 
• Rolki z nawojem zewn´trznym i wewn´trzym 

Interfejs u˝ytkownika
• Monitor LCD oraz mysz na ruchomej

podstawie 
• Zakoƒczone prace sà archiwizowane, 

co stwarza mo˝liwoÊç ich natychmiastowego
ponownego druku

Przetwarzanie obrazu
• ONYX® ProductionHouse™ Océ Edition,

V7.2 lub nowsza 

Pod∏àczenia
• 100/1000Base-T 

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

Zasilanie
• 50 Hz, 200 do 240 VAC, jednofazowe, 16A 
• 60 Hz, 208 do 240 VAC, jednofazowe, 16A

Warunki otoczenia
• Temp.: 18° do 30° C (64° do 86° F) 
• RH 30-70%, bez kondensacji* 

* W zale˝noÊci od w∏aÊciwoÊci mediów mogà one wymagaç
wi´kszego zakresu RH

Wymiary
• Sama drukarka: 4,1 m x 2,0 m, 473 kg
• Drukarka + Opcja podawania mediów z roli:

4,1 m x 2,3 m, 650 kg

Opcje/Rozbudowa
• Zestaw startowy 
• Opcja podawania mediów z roli (RMO) 
• Opcja Bia∏ego Atramentu 
• Dodatkowy rdzeƒ dla RMO 
• Dodatkowa nak∏adka na stó∏ podciÊnieniowy
• Zestaw do zmniejszania poziomu ∏adunków

elektrostatycznych

Serwis i wsparcie Océ
• Dost´pnych jest wiele opcji umów

serwisowych Océ dostosowanych do potrzeb
u˝ytkowników, co zapewnia pe∏ne
wykorzystanie plotera w celach
produkcyjnych

Océ Arizona 350 GT - wybrane tryby druku oraz maksymalne pr´dkoÊci drukowania

P∏aski Opcja podawania
noÊnika z roli

Tryb m2/h m2/h
Produkcyjny 22,2 17,5 
JakoÊci 15,2 12,0 
Opcja bia∏ego atramentu (CMYK+W) 7,6 6,0 


