
Zalącznik nr 1do wniosku znak DRB/BK/254O|3|L6
z dnia 28.10.2OL6r.

Zestawienie sprzętu, urządzeń biurowych imebli zamawianych na potrzeby Centrów informacji
i Planowania Kariery Zawodowej oraz minimalne wymagania techniczne

tp. Rodzaj wyposażenia llość
szt

Wymagania techniczne Kod CPV

1. Flipchart magnetyczny 2 Flipchart suchościeralno-magnetyczny mobilhy z dwoma ramionami.
Wymiary tablicy w cm - 106x68, kolor biały, w zestawie półka na akcesoria,
rozkładane ramiona, gwarancja 24 miesiące, waga jednostkowa brutto
14-16 ks
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2. Kserokopiarka kolor 1, Funkcje standardowe;
1.Drukowanie
prędkość wydruku 22 str/min skanowanie w kolorze: do 45 stron 44 na minutę,
elastyczność iwydajność ze zwartą integracją w każdym środowisku pracy. Niskie
zużycie energii, przyjazne wzornictwo produktu. KONFlGURACJA: Kopiarka DF-628
Szafka zGB RAM 2 kasety na papier (2x500 kartek) HDD 250GB Duplex Gigabit
Ethernet, Web Browser Toner .

Rozdzielczość druku: 1800 x 600 dpiTyp kontrolera: ARM Cortex A7 Dual Core
L.ZGHzJęzyki opisu strony: PCL 6c, PostScript 3, XPS Systemy operacyjne: Windows
ŁOOa Fzl64 bit), WindowsXP |32/6a bit), Windows Vista {32/64 bit), Windows 7

{32/64 bit), Windows 8 (32164 bit), Windows tO {32/6a bit), Windows Server 2000
|3Z/64 bit), Windows Server 2OO3 (32/64), Windows Server 2003 (R2) (32164bit|,
Windows Server 2Ot2 {32/64 bit), Mac 9.x lub nowszy, Unix, Linux, Citrix Czcionki
drukarki: 137x 80x PCL Latin Latin emulowany PostScript 3. Funkcje drukowania:
bezpośredni druk plików PCL, PS, TIFF, XPS, PDF PDF izaszyfrowany iOOXML ust
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docx, xlsx, pptx), Mixmedia i Mixplex i programowania pracy, nakładka, znak wodny,
ochrona kopii.
2. Kopiowanie
Kopiowanie 44 w czerni i bieli: do 22 stron / min. Pierwsza kopia: od 6 sekundy.
Czas nagrzewania: 20 sekund. Rozdzielczość kopiowania: max, 600 x 600 dpi .

Odcienie szarości: do 256 poziomów szarościOryginalny rozmiar: A5-A3
Powiększenie:.25-4OO% w 0,1 - kroki%o, auto-zoom. Funkcje kopiowania: tworzenie
broszur, rozdzial, dodawanie okładek i separator kartek, kopia testowej (druk iekran
podglądu), cyfrowe funkcje przetwarzania, zapisać ustawienia, tryb plakatu,
powtarzanie obrazu, kopia dowodu osobistego (z przodu po jednej stronie) , itp.
4.Skanowanie
Prędkość skanowania w czerni i w kolorze: do 45 orygin alow l minutę Rozdzielczość:
max. 600 x 600 dpi Funkcje skanowania: Network TWAIN scan, skanowanie do e-
mail (scan-to-Me), skanowanie do FTP, skanowanie do SMB (Scan-to-Home), Scan-
to-Box (musi być opcjonalny dyst twardy), Scan-to-USB, skanowanie do WebDAV,
Scan-to-DPWS Formaty plików: TlFF JPEG PDF Compact PDF Szyfrowane PDF XPS XPS
Compact, pptx (opcjonalny dodatek: PDF / ta i tb, PDF z możliwością
przeszukiwania, przeszukiwania pptx) Liczba adresów: max. 600 (grupy docelowe, a

wybory), obsługa LDAP Funkcje skanowania: max.400 programów, informacje (tekst

/ godzina / data)w plikach PDF, w czasie rzeczywistym Podgląd skanowania (opcja
dodatkowo: lntegracja z NSlAuto Store, ShareScan eCopy itp.)

3. Laminator L Prędkość laminowania od 300 mm/min.
Grubość folii laminacyjnej ca 100 mic.
Szerokość laminowanego dokumentu 24O mm(A4).
Czas nagrzewania max 5 min.
Technologia laminacji- na gorąco i na zimno.
Moc- od 400 W.
Funkcja zwalniania napędu wałków.
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4. Niszczarka do dokumentów 2 Moc- od 330 W.
Liczba sztuk niszczonych w jednym cyklu - min 10.

Sposób niszczenia - ścinki,
Pojemność kosza - od 20l.
Szerokość wejścia - od 220 mm.
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5. Pilot/prezenter 4 Wskaźnik laserowy, bezprzewodowy z wyświetlaczem LCD z minutnikiem i

wskaźnikiem poziomu naladowania baterii.
Zasięg działania - do 30 m.
wbudowane przvciski do sterowania pokazem slaidów.
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6. szafa biurowa dwudrzwiowa
na dokumenty

t Kolor - olcha.
Drzwi zamykane na klucz.
Wymiary w cm - 190x8Ox40.
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7. Krzesło obrotowe z regulacją
wysokości

I Wym ia ry 1000x650x650m m.
Podłokietniki- tak.
Kolor- czarny.
Produkt dla osób o wadze powyżej 110 kg.

Materiał wykonania - tworzywo sztuczne, tkanina, skóra sztuczna.
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