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SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE „DRUKARKA LASEROWO – MONOCHROMATYCZNA”
Sprzęt musi być zgodny, równowaŜny lub o wyŜszych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniŜej:
DRUKARKA LASEROWO – MONOCHROMATYCZNA *
Producent………………………………………

Model……………………………

Numer

Katalogowy

(Producenta):

……………………………

spełniający niŜej wymienione wymogi:
lp.

Parametry inne,
równowaŜne lub
wyŜsze **

1

-2-

Drukarka będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych ;

1.

Zastosowanie

2.

Klasa produktu

Drukarka laserowa A4 Monochromatyczna, z wbudowanym modułem druku dwustronnego

3.

Szybkość druku A4 jednostronnego, A4
dwustronnego, czas pierwszego druku
jednostronnego strony A4

38 stron/minutę, 18 stron/minutę, maksymalnie 7s

4.

Wydajność (maksymalny cykl pracy
miesięcznie, format A4),

80 000 stron/miesięcznie

5.

Rozdzielczość (mono)

1200 dpi

6.

Minimalna pojemność: podajników
papieru

300 arkuszy

Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy;
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7.

Ilość zainstalowanej pamięci

64MB

8.

Interfejs podłączenia/komunikacji:

Wbudowana karta sieciowa 10/100 Base TX + patchcord o długości 3m kat 5e;
długości 2m

9.

Standardowe języki druku :

Emulacja PCL 5e , Emulacja PCL 6, Emulacja PostScript 3

10. Obsługiwane systemy operacyjne:
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USB 2.0 + przewód o

Linux Suse, Windows 2000/ XP/ 7 32bit/64bit, Windows Server 200x 32/64bit

11. Obsługiwane formaty papieru/nośników : A4, A5, B5, A6, DL (110x220), C5 (162x229)
Zalecane przez producenta drukarki, nie powodujące utraty gwarancji.
12. Dodatkowe kasety z tonerem :

13. Inne wymagania :

Ilość sztuk dodatkowych kaset z tonerem zapewniających wydruk minumum 18000 standardowych
stron (deklarowana wydajność zgodnie z ISO/IEC 19752). Ponadto dodatkowy bęben światłoczuły - 1
sztuka.
Instrukcja obsługi, kabel zasilający, przewody połączeniowe, wypełniona karta gwarancyjna, nośniki
instalacyjne
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14. Gwarancja
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2 lata od dnia podpisania protokołu odbioru . Gwarancja typu door-to-door, serwis świadczony w miejscu
instalacji Towaru. Usunięcie awarii w przeciągu 24godzin po otrzymaniu zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń
w dni robocze w godzinach 8:00 – 16:00 telefonicznie, faksem, e-mail). W przypadku gdy wymagany jest
dłuŜszy okres czasu naprawy, Wykonawca podstawia na czas naprawy sprzęt o nie gorszych parametrach
funkcyjnych. Naprawa w takim przypadku nie moŜe przekroczyć 30 dni roboczych od momentu zgłoszenia
usterki.
Zamawiający nie musi przechowywać oryginalnego opakowania, oferent ma obowiązek odebrać
uszkodzony sprzęt bez oryginalnego pudełka na podstawie „naklejki serwisowej”.

Instrukcja wypełniania:
*) naleŜy wskazać oferowany produkt: nazwa producenta + typ/model
**) naleŜy wypełnić w przypadku jeŜeli oferowany towar posiada parametry inne, przynajmniej równowaŜne lub wyŜsze; nie wypełniona rubryka wskazuje, Ŝe oferowany
produkt spełnia wymagania zawarte w poszczególnych punktach
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