Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1

Kompaktowa drukarka fotograficzna A3+
 Drukarka atramentowa kolorowa - umożliwiające drukowanie do formatu A3+.
 drukowanie mobilne i w sieci Wi-Fi
 Drukowanie dwustronne A4 i na płytach CD lub DVD
 Dwa podajniki papieru: przedni i tylny
przeznaczenie do druku
mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia HQ
rodzaj urządzenia
jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
technologia druku
atramentowa (głowica drukująca Micro Piezo)
format
A3+
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)
max. 20 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
wydajność tuszu czarnego
do min. 480 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego do min.800 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
automatyczny druk dwustronny tak (A4, zwykły papier)
poziom hałasu
max 40 dB
Parametry Druku
rozdzielczość druku mono i w kolorze min. 5700x1400 dpi
szybkość drukowania fotografii (min)
ok. 30 sek./arkusz 10x15
nadruk na płytach CD/DVD
tak
gramatura papieru standardowego
do 167 g/m²
gramatura papieru fotograficznego
do 300 g/m²
pojemność podajnika głównego
do 200 arkuszy
możliwość drukowania kopert
tak
pojemność podajnika (koperty)
do 10 sztuk
podajnik CD/DVD
tak
pojemność podajnika CD/DVD
1 szt
obsługiwane rodzaje nośników
papier zwykły
papier fotograficzny ( kompatybilny z papierem Epson, który jest w posiadaniu Zamawiającego)
papier fotograficzny błyszczący
koperty
płyty CD/DVD
obsługiwane formaty nośników A3+ ,A3 , A4 , A5 ,A6 , B5
Komunikacja
ethernet - druk w sieci LAN
tak
wireless - druk przez WiFi
tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne
USB
Ethernet
Wireless (IEEE 802.11a/b/g/n)
Wi-Fi Direct
drukowanie z chmury
tak (Google Cloud Print)
drukowanie z urządzeń mobilnych
tak
waga produktu (netto) 8,0 – 9,0 kg
Zasilanie
rodzaj zasilania
sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii
max 25 W
Energy Star
tak

Wymagania Systemowe
Windows
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows XP SP3, XP
Professional x64 Edition SP2
Mac OS
Mac OS X 10.6.8, lub późniejszy
wyświetlacz LCD
Kolorowy wyświetlacz LCD, przekątna: min.6,0 cm
Gwarancja
Serwis
min. 12 m-cy
Dodatkowy komplet tuszy :

Czarne i kolorowe – po 1 szt.

