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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zakup i dostawa kserokopiarki oraz zabranie zużytego sprzętu 

 

Parametr Minimalne wymagania 

Funkcje 
Rozpoznawanie tekstu OCR,  

Drukowanie w systemie kolejki wydruku bez użycia serwera,  

Podajniki 

Podajnik oryginałów do skanowania w górnej pokrywie bez konieczności obracania 

do 100 oryginałów A6-A3, 

4 podajniki papieru uniwersalne x 500 kartek: A4, A3, 

Podajnik boczny 150 kartek A6 - A3, 

Wyjście papieru Separator prac  

Łączność 

Przewodowy LAN, 

USB, 

Bezprzewodowa łączność z WiFi, 

Punkt dostępu bezprzewodowego, 

Ekran min. 10.1”, rozdzielczość min. 1 024 x 600, 

Pamięć systemu min. 8192 MB, 

Dysk twardy min. 256 GB, 

Wydajność 

Tonera:  

• czerń – min. do 28 000 str., 

• kolor – min. do 28 000 str., 

Jednostki obrazowania: 

• czerń - bęben do min. 225 000 str., wywoływacz do min. 1 000 000 str., 

• kolor – bęben do min. 90 000 str., wywoływacz do min. 1 000 000 str., 

Druk 
Rozdzielczość min. 1 800 x 600 dpi; 1 200 x 1 200 dpi, 

Szybkość druku min. 30 str. / minutę, 

Wspierane systemy 

operacyjne 

Windows 10 (32/64), 

Windows 8/8.1 (32/64), 

Windows 7 (32/64) 

Skaner 

Prędkość skanowania: 

• min. 100 stron na minutę jednostronnie, 

• min. 200 stron na minutę dwustronnie, 

Skanowanie na USB, mail, box,  

W formatach: JPEG, PDF, 

Kopiarka 

Technologia laserowa, 

Prędkość kopiowania A4 - min. 30 str. / minutę, A3 - min. 15 str. / minutę, A4 

dwustronne – min. 30 str. / minutę, 

Powiększenie 25 – 400%, co 0,1%, automatyczne powiększanie 

Liczba kopiowanych / 

drukowanych stron 

miesięcznie 

Min. 25 000 – 150 000 stron 

Gwarancja 

Minimum 36 miesięcy.  

Urządzenie musi być fabrycznie nowe i nieużywane. Urządzenia muszą pochodzić z 

autoryzowanego kanału dystrybucji producenta przeznaczonego na teren Polski, a 

korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego produktu nie może stanowić 

naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich.  

Sprzęt zużyty Konica Minolta Bizhub 423 

 


