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Αριθμός μονάδων
Το μηχάνημα να είναι καινούργιο, ψηφιακής
τεχνολογίας κατασκευασμένο σύμφωνα με τα διεθνή
standards και να έχει την πιστοποίηση CE,
κυκλοφορίας στην Ελληνική αγορά από το 2014 και
μετά.
Το μηχάνημα να προσφέρεται με την αντίστοιχη
βάση του κατασκευαστή
Να διαθέτει χρόνο προθέρμανσης από κατάσταση
απενεργοποίησης μικρότερο των 25 δευτερολέπτων
Να έχει ταχύτητα παραγωγής αντιγράφων
τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) αντίγραφα το λεπτό,
για μέγεθος χαρτιού Α4 και μηνιαία παραγωγή
10.000 φωτοαντιγράφων. Η ικανότητα αυτή να
βεβαιώνεται από τον κατασκευαστή.
Να διαθέτει χρόνο πρώτου αντιγράφου μικρότερο
των 6 δευτερολέπτων.
Να λειτουργεί με ρεύμα 220 V/50 Hz, χωρίς ανάγκη
ειδικής εγκατάστασης.
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Να διαθέτει τουλάχιστον τουλάχιστον δυο (2) GB
μνήμη RAM και μνήμη σκληρού δίσκου τουλάχιστον
διακόσια (200) GB
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Να διαθέτει σύστημα σμικρύνσεων και μεγεθύνσεων
καθώς και ΖΟΟΜ 25-400%.
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Η φωτοαντιγραφή να είναι υψηλής ποιότητας με
ανάλυση 600 Χ 600 dpi τουλάχιστον.
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Να διαθέτει σύστημα αντιγραφής πρωτοτύπων
ελάχιστης διάστασης Α5 και μέγιστης διάστασης Α3.
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Να σαρώνει ασπρόμαυρα και έγχρωμα πρωτότυπα
με ανάλυση 600 Χ 600 dpi τουλάχιστον και ταχύτητα
σαράντα(35) σελίδες μεγεθους Α4 το λεπτό και με
επιλογές αποστολής σε- e-mail, FTP , SMB
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Να διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) δίσκους
τροφοδοσίας χαρτιού συνολικής χωρητικότητας
πεντακοσίων (500) φύλλων έκαστος διάστασης Α5Α3.
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Να διαθέτει by pass τουλάχιστον 100 φύλλων.
Να διαθέτει αυτόματο τροφοδότη, αναστροφέα
πρωτοτύπων 100 φύλλων.
Να διαθέτει σύστημα αυτόματης διπλής όψης.
Να διαθέτει προεπιλογή από
1-999 συνεχόμενων
αντιγράφων.
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Να διαθέτει σύστημα ηλεκτρονικής σελιδοποίησης.
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Να διαθέτει αθροιστικό μετρητή φωτοαντιγράφων.
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Να διαθέτει panel λειτουργίας και χειρισμού στην
Ελληνική γλώσσα με όλα τα απαραίτητα πλήκτρα και
φωτεινές ενδείξεις με απεικόνιση των σημείων
εμπλοκής του χαρτιού, έλλειψης αναλωσίμων υλικών
κ.λ.π.
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Να είναι συμβατό με Λειτουργικά Συστήματα: Win
10, 8, 7,VISTA
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Να συνδέεται με Η/Υ μέσω θύρας USB ≥ 2.0 και
μέσω Ethernet interface 10/100/100
Να αναφερθούν όλα τα υποστηριζόμενα
πρωτόκολλα που είναι συμβατό το μηχάνημα.
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Το μηχάνημα να λειτουργεί ως δικτυακός εκτυπωτής
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Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας – δωρεάν
συντήρησης τουλάχιστον δύο (2) χρόνων για ετήσια
παραγωγή 50.000 σελίδων, κατά τη διάρκεια του
οποίου ο προμηθευτής υποχρεώνεται να
αντικαταστήσει κάθε εξάρτημα που θα παρουσιάζει
βλάβη ή ελάττωμα και δεν θα οφείλεται σε κακή
χρήση του μηχανήματος.
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Τα μηχανήματα πρέπει να συνοδεύονται κατά την
παράδοση τους από εγχειρίδια εγκατάστασης και
λειτουργίας (έντυπο ή CD) στην ελληνική καθώς και
ένα set αναλωσίμων

