Příloha č.6

Specifikace multifunkčních zařízení
2 ks multifunkčních zařízení podle specifikace viz níže
Prodloužená záruka 3 roky

Specifikace multifunkčního zařízení
Název vlastnosti
Funkce

Definice vlastnosti
Požadované funkce zařízení

Požadovaná hodnota
tisk, kopírování, skenování, faxování

Tisková technologie

Použitá tisková technologie

laser

Formáty tisku

Velikosti papíru, na které je zařízení schopné tisknout

A4, A5, A6

Tiskové rozlišení

Maximální tiskové rozlišení

minimálně 600 x 600 dpi

Rychlost tisku – černobílý tisk

Počet vytištěných černobílých stran za minutu

minimálně 27

Rychlost tisku – barevný tisk

Počet vytištěných barevných stran za minutu

minimálně 27

Paměť

Velikost paměti tiskárny

minimálně 256 MB

Tisk - duplexní tisk

Automatický oboustranný tisk

ano

Tisk - kapacita zásobníku

Kapacita zásobníku papíru

minimálně 1 x 250 listů

Tisk – tiskové jazyky

Podporované tiskové jazyky

HP PCL 6, HP PCL 5

Skenování – podavač

Automatický podavač originálu

ano

Skenování – oboustranné skenování

Automatické oboustranné skenování originálu

ano

Skenování – kapacita podavače

Kapacita podavače originálu

minimálně 50 listů

Skenování – formáty souborů
Skenování – pokročilé funkce

Formáty souborů, do kterých je zařízení schopné skenovat
Požadované funkcionality skeneru

Bezdrátové připojení

Druh bezdrátového připojení

PDF, JPG, TIFF
skenování do e-mailu; skenování do síťové
složky ; skenování do cloudu; skenování na
USB
Wi-Fi 802.11b/g/n

Rozhraní

Požadovaná rozhraní zařízení

Zdroj energie

Parametry zdroje, který dodává energii, potřebnou pro
činnost položky

Další specifické údaje

Další jinak nespecifikované údaje a charakteristiky, které
mohou být důležité pro popis, funkci nebo použití komodity
Vyjádřená doba probíhajícího času, během kterého bude
položka pracovat na interní zdroj (akumulátor).

Doba provozu/činnosti/chodu
Celková délka

Číselný údaj o rozměru měřeném v podélné ose mezi
definovanými body na nejvzdálenějších koncích položky

Celková šířka

Celkový číselný údaj o rozměru kolmém na délku položky,
na rozdíl od tloušťky
Číselný údaj o vzdálenosti naměřené lineárně od spodního k
hornímu okraji položky

Celková výška
Hmotnost položky bez obalu
Rozsah rozšíření
Speciální charakteristické znaky/vlastnosti/prvky
Externí příslušenství

Číselný údaj o čisté hmotnosti položky (bez obalu nebo
balicího materiálu)
Rozsah rozšíření paměťové kapacity - možnost/požadavek
Specifické znaky nebo vlastnosti položky/služby, které
nejsou pokryty ostatními požadavky
Externí příslušenství používané pro práci se zařízením

1 ks vysokorychlostní port USB 2.0; 1 ks
hostitelský port USB; 1 ks port Gigabit
10/100/1000T Ethernet

Prodloužená záruka 3 roky

Specifikace multifunkčního zařízení
Funkce

Název vlastnosti

Definice vlastnosti
Požadované funkce zařízení

Požadovaná hodnota
tisk, kopírování, skenování, faxování

Tisková technologie

Použitá tisková technologie

laser

Formáty tisku

Velikosti papíru, na které je zařízení schopné tisknout

A4, A5, A6

Tiskové rozlišení

Maximální tiskové rozlišení

minimálně 600 x 600 dpi

Rychlost tisku – černobílý tisk

Počet vytištěných černobílých stran za minutu

minimálně 30

Rychlost tisku – barevný tisk

Počet vytištěných barevných stran za minutu

minimálně 30

Paměť

Velikost paměti tiskárny

minimálně 256 MB

Tisk - duplexní tisk

Automatický oboustranný tisk

ano

Tisk - kapacita zásobníku

Kapacita zásobníku papíru

minimálně 1 x 250 listů

Tisk – tiskové jazyky

Podporované tiskové jazyky

Skenování – podavač

Automatický podavač originálu

HP PCL 6, HP PCL 5, emulace HP Postscript
úrovně 3, PDF (v 1.7), kompatibilní s
AirPrint™
ano

Skenování – oboustranné skenování

Automatické oboustranné skenování originálu

ano

Skenování – kapacita podavače

Kapacita podavače originálu

minimálně 50 listů

Skenování – formáty souborů

Formáty souborů, do kterých je zařízení schopné skenovat

Skenování – pokročilé funkce

Požadované funkcionality skeneru

Bezdrátové připojení

Druh bezdrátového připojení

Rozhraní

Požadovaná rozhraní zařízení

Zdroj energie

Parametry zdroje, který dodává energii, potřebnou pro
činnost položky

Další specifické údaje

Další jinak nespecifikované údaje a charakteristiky, které
mohou být důležité pro popis, funkci nebo použití komodity
Vyjádřená doba probíhajícího času, během kterého bude
položka pracovat na interní zdroj (akumulátor).

Doba provozu/činnosti/chodu
Celková délka

Číselný údaj o rozměru měřeném v podélné ose mezi
definovanými body na nejvzdálenějších koncích položky

Celková šířka

Celkový číselný údaj o rozměru kolmém na délku položky,
na rozdíl od tloušťky
Číselný údaj o vzdálenosti naměřené lineárně od spodního k
hornímu okraji položky

Celková výška
Hmotnost položky bez obalu
Rozsah rozšíření
Speciální charakteristické znaky/vlastnosti/prvky
Externí příslušenství

Číselný údaj o čisté hmotnosti položky (bez obalu nebo
balicího materiálu)
Rozsah rozšíření paměťové kapacity - možnost/požadavek
Specifické znaky nebo vlastnosti položky/služby, které
nejsou pokryty ostatními požadavky
Externí příslušenství používané pro práci se zařízením

PDF, PDF s podporou vyhledávání, JPG, RTF,
TXT, BMP, PNG, TIFF
skenování do e-mailu; skenování do síťové
složky ; skenování do cloudu; skenování na
USB
Wi-Fi 802.11b/g/n
1 ks vysokorychlostní port USB 2.0; 1 ks
hostitelský port USB; 1 ks port Gigabit
10/100/1000T Ethernet; 1 ks port RJ-11 (fax);
1 ks port RJ-11 (telefon)

Specifikace tiskárny
1 ks tiskárny podle specifikace viz níže
Prodloužená záruka 3 roky

Specifikace tiskárny
Název vlastnosti
Funkce

Definice vlastnosti
Požadované funkce zařízení

Požadovaná hodnota
tisk

Tisková technologie

Použitá tisková technologie

inkoust

Formáty tisku

Velikosti papíru, na které je zařízení schopné tisknout

A4, A5, A6, B5, C6 (obálka), DL (obálka)

Tiskové rozlišení

Maximální tiskové rozlišení

minimálně 4.800 x 1.200 dpi

Rychlost tisku – černobílý tisk

Počet vytištěných černobílých stran A4 za minutu

minimálně 7

Rychlost tisku – barevný tisk

Počet vytištěných barevných stran A4 za minutu

minimálně 4

Paměť

Velikost paměti tiskárny

Tisk - duplexní tisk

Automatický oboustranný tisk

Tisk - kapacita zásobníku

Kapacita zásobníku papíru

Tisk – tiskové jazyky

Podporované tiskové jazyky

Skenování – podavač

Automatický podavač originálu

Skenování – oboustranné skenování

Automatické oboustranné skenování originálu

Skenování – kapacita podavače

Kapacita podavače originálu

minimálně 1 x 20 listů

Skenování – formáty souborů
Skenování – pokročilé funkce

Formáty souborů, do kterých je zařízení schopné skenovat
Požadované funkcionality skeneru

Bezdrátové připojení

Druh bezdrátového připojení

Rozhraní
Zdroj energie

Požadovaná rozhraní zařízení
Parametry zdroje, který dodává energii, potřebnou pro
činnost položky

Další specifické údaje

Další jinak nespecifikované údaje a charakteristiky, které
mohou být důležité pro popis, funkci nebo použití komodity
Vyjádřená doba probíhajícího času, během kterého bude
položka pracovat na interní zdroj (akumulátor).

Doba provozu/činnosti/chodu

Wi-Fi Direct, Bezdrátová síť LAN IEEE 802.11
b/g/n
1 ks USB 2.0 typu Mini-B
Integrovaná baterie

Celková délka

Číselný údaj o rozměru měřeném v podélné ose mezi
definovanými body na nejvzdálenějších koncích položky

Celková šířka

Celkový číselný údaj o rozměru kolmém na délku položky,
maximálně 160 mm
na rozdíl od tloušťky
Číselný údaj o vzdálenosti naměřené lineárně od spodního k maximálně 65 mm
hornímu okraji položky

Celková výška
Hmotnost položky bez obalu
Rozsah rozšíření
Speciální charakteristické znaky/vlastnosti/prvky
Externí příslušenství

Číselný údaj o čisté hmotnosti položky (bez obalu nebo
balicího materiálu)
Rozsah rozšíření paměťové kapacity - možnost/požadavek
Specifické znaky nebo vlastnosti položky/služby, které
nejsou pokryty ostatními požadavky
Externí příslušenství používané pro práci se zařízením

maximálně 310 mm

maximálně 1,6 kg

