Załącznik nr 1

Specyfikacja techniczna sprzętu: ……………….

Lp.

Nazwa parametru lub
wymagań Zamawiającego

Minimalne parametry

1 Typ skanera

Dokumentowy z automatycznym
podajnikiem dokumentów ADF i
płaskim modułem skanującym
(Flatbed)

2 Skaner płaski (flatbed)

A4 zintegrowany lub jako oddzielny
moduł

3

Automatyczny podajnik
papieru (ADF) o pojemności

4 Rozdzielczość optyczna

200 kartek 80g/m2
600 dpi (z możliwością ustawienia
od 100)
ADF: 64mm/74mm - A3

5

Format skanowanych
dokumentów

6

Prędkość skanowania
dokumentów A4

50 strony/min jednostronnie (ppm)

7

Skanowanie automatyczne
dwustronne (duplex)

TAK

8

Obsługa (tryb) długich
dokumentów

TAK

9 Ultradźwiękowe wykrywanie
podwójnych wciągnięć
papieru

Flatbed: A8 - A4

TAK

10 Usuwanie kolorów tła (colour
TAK
dropout)
11

Imprinter

Tak jako opcja (możliwość
rozbudowy)

12 Obciążenie

15 000 stron/dzień

13

Monochromatyczny, czarno biały
ze skalą szarości, kolorowy,
mieszany

Tryby skanowania
14 Interfejs

USB 2.0 lub USB 3.0

15

MS Windows 7 (32bit i 64bit) lub
nowszy

Obsługiwany systemy

16 Głośność pracy - operacyjna

<60 dB(A)

Parametry techniczne oferowanego
sprzętu
/wpisać model, symbol, producenta sprzętu/

/wpisać model, symbol, producenta sprzętu/

17

Zestaw powinien zawierać
oprogramowanie do obróbki obrazu
z profesjonalną technologią
obejmującą:
•

•

•
Oprogramowanie do
skanowania i optymalizacji
obrazu skanowanego

•

•
•
•
•
•
•

prostowanie skanowanych
dokumentów bez
uszkodzenia czcionki,
automatyczne ustawianie
jasności optymalnej dla
danego dokumentu,
wzmocnienie kontrastu dla
niewyraźnej zawartości
dokumentu,
tłumienie wyrazistości tła i
zanieczyszczeń dla
zmniejszenia rozmiaru pliku
obrazu,
usuwanie plam i
zanieczyszczeń,
prostowanie i przycinanie
krawędzi,
automatyczne wykrywanie
kolorowych dokumentów,
usuwanie pustych stron,
wygładzanie tła obrazu,
rozpoznawanie kodów
kreskowych

18 Wydajność jednego zestawu
materiałów eksploatacyjnych

Zestaw eksploatacyjny na ~ 300 000
stron

19 Kabel zasilający oraz
przewody połączeniowe

TAK

20 Sterowniki Windows

TWAIN oraz ISIS

21 Skaner zgodny z normą
Energy Star

TAK

22 Deklaracja zgodności CE

TAK

23 Gwarancja

36 miesięcy

24 Oświadczenie producenta, że
w przypadku nie wywiązania
się z obowiązków
gwarancyjnych oferenta
TAK
przejmie na siebie
wszelkie zobowiązania
związane z serwisem
urządzeń.
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