Załącznik nr. 1

Minimalne wymagania techniczne
Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne A3 o minimalnych parametrach 2
szt.
Funkcje standardowe
Format wydruku/kopiowania
Technologia wydruku/kopiowania
laserowa
Szybkośd drukowania/kopiowania A4
Pojemnośd podajników papieru
Odbiorniki papieru

kopiowanie, drukowanie, skanowanie
A3, A4
TAK
30 str/min w czerni i kolorze
2 tace, min.250 arkuszy na jedną tacę ( przy gramaturze 80g/m)
na 250 arkuszy ( przy gramaturze 80g/m)

Obsługiwana gramatura papieru

60-200 g/m2

Języki opisu strony
Rzeczywista rozdzielczośd druku
(optyczna)

PCL 6, XPS, emulacja PostScript 3

Pamięd RAM
Pojemnośd dysku twardego
Złącza

600x600 dpi
2GB
320 GB
USB, Ethernet 10/100/1000 BaseT- obsługa IPv4 i IPv6

Podajnik dokumentów

Automatyczny, dwustronny na 50 arkuszy

Szybkośd skanowania

w kolorze i czerni 50 str/min

Docelowe miejsca skanowania
Format skanowanych plików
kopiowanie wielokrotne
Dupleks automatyczny
Skalowanie
Funkcje zabezpieczeo
Wyświetlacz
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Email, folder na dysku, FTP, SMB, pamięd USB
PDF, JPEG, XPS
1-999 kopii
tak
25-400% (w kroku co 1%) z możliwością umieszczenia kilku stron na
jednym arkuszu
Wydruk zabezpieczony kodem PIN, szyfrowanie dysku twardego AES
256, zamazywanie danych na dysku
LCD, kolorowy dotykowy, w języku polskim
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Montaż i uruchomienie w cenie
Dodatkowo

Stolik z kółkami dopasowanymi do maszyny
Komplet tonerów(pełnowartościowy produkt)

Informacje dodatkowe:
 urządzenia muszą byd fabrycznie nowe
 język polski na panelu sterowania maszyny jak i w sterowniku
 gwarancja min. 24 miesiące
 czas reakcji serwisu 8 godzin roboczych,
 Wykonawca musi posiadad autoryzacje producenta na sprzedaż i serwis urządzeo na
terenie Polski
 urządzenia mają byd zainstalowane i uruchomione przez serwisanta/przedstawiciela
Wykonawcy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
 Serwis: Wykonawca w okresie trwania gwarancji jest zobowiązany do obowiązkowych
przeglądów sprzętu przez autoryzowanego( certyfikowanego) serwisanta producenta
urządzenia lub Wykonawcy. Wykonawca ponosi koszty związane z dojazdem do
Zamawiającego celem przeprowadzenia przedmiotowych przeglądów gwarancyjnych.
Wykonawca jest również zobowiązany do pilnowania terminów przeglądów.
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