
OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Drukarka  mobilna  / przenośna/  -  4 szt.

Załącznik  nr  1

Właściwość  lub

cecha
Parametry  wymagane

Wyświetlacz *  Przekątna  rnin.  2,0"

Prędkość  druku
*  W  czerni  min.  8 str./rnin

*  W  kolorze  min.  6 str./min

Funkcje  łączności
*  Typu  standard  port  USB

*  Możliwość  pracy  bezprzewodowej  Wi-Fi

Zgodne  systemy

operacyjne
Windows  10,  8.1, 8, 7: oparte  na procesorze  32-bit  lub  64-bit

Zasilanie
@ Sieciowe

*  Akumulatorowe  (akumulator  w zestawie)

Wyposażenie

dodatkowe

*  Płyta  CD  z oprogramowaniem

@ Przewód  zasilający  wraz  z zasilaczem  (jeśli  zasilacz  nie wbudowany  w

obudowę  drukarki)

*  Kabel  USB  min.  1,5m

Typ  nośników Papier  zwykły,  papier  fotograficzny,  papier  matowy,  papier  błyszczący;

Rozdzielczość  diuku
Do  1200  x 1200  dpi  w czerni

Do  4800  x 1200  dpi  w kolorze

Rozrniary  nośników A4,  A5,  A6,  B5.,  Koperty  A2,  C5,  C6,  DL;  Papier  fotograficzny  10x15  cm

Obshigiwana

gramatura  nośrńków
Od  60 do 300  g/rn2

Dodatkowe

wymagarua

- Możliwość  pobrania  i aklualizacji  sterowników  do oferowanego  modelu  drukarki  w

najnowszych  certyfikowanych  wersjach  przy  użyciu  dedykowanego  darmowego

oprogramowania  producenta  lub bezpośrednio  z sieci  Internet  za pośrednictwem

strony  www  producenta  dnukarki  po podaniu  numeru  seryjnego  lub  modelu  drukarki.

Waga Maksymalnie  2,5 kg  urządzenia  z akumulatorem

Atesty  i certyfikaty
*  drukarka  musi  spełniać  wymogi  normy  Energy  Star  5.O lub  nowszej

*  deklaracja  zgodności  CE

Materiały

eksploatacyjne

*  Urządzerńe  musi  być  wyposażone  w komplet  pełnowartościowy  oryginalnych

wkładów  pozwalający  na  wydrukowanie  rnin.  1200  stron  /czarny/

600  stron  /kolorowy/  według  danych  producenta



Skaner-1  szt.

Właściwość  lub  cecha Parametry  wymagane

Typ  użycia *  Przenośne

Rozmiaiy  nośrńków *  A4,  A5,  A6,  A7,  ZdjęcielO  x 15 cm,  Zdjęcie  127  x 178  mm,

Zdjęcie  89 x 127  mm,  Kartka  pocztowa  lOO x 148  mm,  Kartka

pocztowa  127  x 203  rnm

Rozdzielczość  skanowania *  600  x 600  dpi

Typy  nośników *  Papier  błyszczący,  Papier  do drukarek  atramentowych,  Papier

ekologiczny,  Papier  standardowy,  Papier  termiczny,  Gruby  papier,

Cienki  papier,  Folia

Szybkość  skanowania

jednostroiu'iego  w kolorze/

monochromatycznie  A4

*  Nie  więcej  niż  8 sekund  (według  danych  producenta)

Szybkość  skanowania

dwustronnego  w kolorze/

monochromatycznie  A4

*  Nie  więcej  niż  12 sekund  (według  danych  producenta)

Funkcje *  Skanowarńe  jednoprzebiegowe  2-stroru'ie

*  Możliwość  skanowania  do: Email,  plik,  obraz,  sieć

Dodatkowe  informacje *  Urządzenie  przenośne

*  Wbudowane  zasilanie

*  Zasilanie  przez  USB

Wyposażenie *  Oprogramowanie  dla  Windows

*  Kabel  USB

*  Podręcznik  użytkowarńa

*  Instrukcja  w  języku  polskim

Wymiary @ Nie  przekraczające  290.5  x 66.9  x 40.7  mrn  (szer.  X  gł.  X  wys.)
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