
Urządzenie wielofunkcyjne A3  

Typ urządzenia   urządzenie wielofunkcyjne przeznaczone do kopiowania, 

wydruku i skanowania tekstów i grafiki 

- fabrycznie nowe 

- technologia druku preferowana LED bądź laser 

- przeznaczenie do druku – tylko mono - tekst i grafika 

Format  -maksymalnie A3 

-akceptowanie formatów A5, A4, A3 

Pamięć  Min 2 GB 

Panel operatora - kolorowy ekran o przekątnej min. 7”  

- technologia dotykowa 

- komunikaty i opisy w języku polskim 

Podajnik dokumentów, wszystkie z 

możliwością formatu A3 

 

- podajnik dwustronny automatyczny na min 100 arkuszy 

- taca boczna na min 100 arkuszy 

- min 1 taca/kaseta dolna na  min. 500 arkuszy 

- możliwość rozszerzenia o dodatkowe kasety 

Wyjście papieru - min 500 arkuszy  

obsługiwane rodzaje nośników papier na wizytówki/karton/koperty/papier/ 

błyszczący/etykiety/papier zwykły 

Obsługiwane systemy operacyjne Min.: Linux, Windows – aktualne wydania 

Konta użytkownika  Możliwość tworzenia zabezpieczonych kont użytkowników 

Podłączenie (min.) Ethernet 10/100/1000, High-Speed USB 3.0 

Języki opisu strony (min.) PCL5e, PCL6, TIFF/PDF, XPS 

Parametry drukowania 

Rozdzielczość wydruku Min. 1200 x 1200 dpi 

Moduł drukarki sieciowej Tak, w standardzie 

Minimalna szybkość druku Min.30 str na min 

Czas wydruku pierwszej strony Do 10 sek. 

Druk dwustronny  Tak, (domyślnie) 

Dodatkowe funkcje druku Drukowanie z USB, Skalowanie, Zabezpieczone drukowanie, 

Pomiń puste strony, Zapisywanie i przywoływanie ustawień 

sterownika 

Parametry skanera 

Moduł skanera Tak, w standardzie moduł sieciowy 

Standard skanera  - skanowanie w kolorze 

- skanowanie z automatycznego podajnika dokumentów lub z 

szyby ekspozycyjnej 

- skanowanie dwustronne z automatycznego podajnika 

dokumentów  

Skanowanie do lokalizacji  e-mail, USB, FTP, SMB 

Skanowanie do pliku JPG, PDF, PDF/A, Plik PDF z możliwością przeszukiwania, 

TIFF, XPS  

Szybkość skanowania  Min. 55 stron na min mono i kolor 

Rozdzielczość  Min. 600x600 dpi 

Kodowanie koloru  Min 24 bit 

Parametry kopiowania 

Rozdzielczość  Min. 600x600 dpi 

Minimalna szybkość kopiowania mono Min. 30 kopii/min 

Zakres skalowania  Min. 25-400% 

Duplex  Tak, w standardzie  

Standard kopiowania -  kopiowanie z automatycznego podajnika dokumentów lub z 

szyby ekspozycyjnej 

-kopiowanie dwustronne z automatycznego podajnika 

dokumentów min. w trybach 1-2, 2-2, 2-1 



czas wydrukowania pierwszej kopii Max 6 sek. 

gwarancja 24 miesiące - naprawa u klienta 

Materiały eksploatacyjne - bęben zapas na 160 000 kopii 

- cztery komplety tonerów (jeden komplet zamontowany w 

urządzeniu i 3 dodatkowe) 

Dostawa obejmuje -wniesienie urządzenia wraz z rozpakowaniem a następnie  

  utylizacja opakowania 

- uruchomienie urządzenia  

- przeszkolenie administratora urządzenia 

- dostarczenie sterowników dla aktualnych wersji  

  operacyjnych wymienionych w specyfikacji 

- koszt wymaganych serwisów konserwacji,  w zakresie     

  1rg/kwartał, w okresie obowiązywania gwarancji 

 


