
 

 

Załącznik nr 1  

Wymagania techniczne dotyczące urządzeń wielofunkcyjnych  kolorowych 
 

Lp. Parametr 

Wymagane, minimalne parametry techniczne 

lub funkcjonalne 

 

1 Typ urządzenia Wielofunkcyjne, kolorowe 

2 Funkcje urządzenia Drukowanie, kopiowanie, skanowanie 

4 Prędkość kopiowania /drukowania A4 (mono i kolor) Minimum 26 stron na minutę 

5 Zoom 25-400% 

6 Dwustronne kopiowanie/ drukowanie (duplex) Automatyczne, wbudowane w korpus urządzenia 

7 
Źródła papieru 

2 kasety uniwersalne obsługujące format papieru 

SRA3 + podajnik boczny 

8 Rozdzielczość drukowania (optyczna) 1200 x 1200 dpi 

9 Pojemność kaset na papier (80g/m2) 1100 arkuszy 

10 Pojemność podajnika dokumentów (80g/m2) Minimum 300 arkuszy 

11 Pojemność tacy odbiorczej 400 arkuszy 

12 Format papieru obsługiwanego w obydwu kasetach A4-SRA3 

13 Format papieru obsługiwanego w podajniku 

bocznym 
A6-SRA3 

14 Gramatura papieru – kasety (również przy druku 

obustronnym) 
Obejmująca zakres 60 – 256 g/m
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15 
Podajnik dokumentów 

Dwustronny, automatyczny, jednoprzebiegowy o 

pojemności minimum 150 ark. (80 g/m2) 

16 Sortowanie z przesunięciem (przy pobieraniu 

papieru z jednej kasety) 
Tak 

17 
Panel operatorski 

Kolorowy, dotykowy, o przekątnej minimum 10 

cali. 

18 Dysk twardy O pojemności minimum 128 GB SSD 

19 
Interfejsy 

Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, 

USB 2.0, USB 3.0,  

20 
Obsługiwane systemy operacyjne 

Windows 7/8/8.1/10 oraz Server2008/ 

Server2008R2/ Server2012/ Server2012R2 

21 
Obsługiwane protokoły 

TCP/IP dla funkcji drukowania oraz SMTP SMB, 

FTP dla funkcji skanowania 



22 Język drukarki PCL6,  

23 
Moduł skanera 

Płaski (szybowy) oraz automatyczny dwustronny 

podajnik  z jednoprzebiegowym skanerem 

24 Prędkość skanowania Minimum 240 stron A4 

25 

Inne funkcje skanera 

Możliwość dodawania skanowanym plikom 

atrybutów: nazwy oraz daty, a także wpisy treści 

wiadomości podczas skanowania do e-mail 
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Funkcje bezpieczeństwa 

1. Urządzenie musi zapewniać funkcję 
wielokrotnego minimum  3-krotnego 
nadpisywania danych dyskowych. 

2. Urządzenie musi zapewniać funkcję 
nadawania hasła oraz szyfrowania 
dokumentu w formacie PDF, podczas 
skanowania. 

3. Urządzenie musi zapewniać szyfrowanie 
komunikacji do serwera SMTP przy 
użyciu SSL w standardzie AES. 

4. Urządzenie musi być wyposażone w 
mechanizm szyfrowania danych na 
dysku twardym, kluczem AES 256 bit. 

5. Urządzenie musi posiadać możliwość 
ustawienia kont z prawami administratora 
z hasłem (długość hasła minimum 10 
znaków). 

27 Pamięć RAM 5 GB 

 

 


