
Digitálne multifunkčné zariadenie bizhub 225i
  popis, stroj, príslušenstvo a spotrebný materiál

Technické údaje

Číslo tovaru Označenie tovaru Poznámky

ACN2021 bizhub 225i
čiernobiele multifunkčné zariadenie: 22 str.A4/min., GDI, USB 2.0, pamäť 256 MB, 
zásobník na 250 listov, ručný podávač na 100 listov, fotovalec a štartér na 55 000 strán 
,CD s ovládačmi, sieťový kábel

štandardne: GDI tlačiareň, USB 2.0,bez krytu originálu OC-512 alebo DF-633, 1x zásobník 250 listov, 1-listový ručný podávač, pamäť 256 MB

prenájom

Prenájom zariadenia / mesiac v cene 1.000 vyhotovených strán  49 Eur/ netto
dovoz, inštalácia, zaškolenie        1 Eur

   Cena vyhotovenej kópie nad program čiernobiela  0,02 Eur

Rozsah služieb poskytnutých odberateľovi zo strany spoločnosti Reficier  s.r.o.: 
1. bezplatné servisné práce a cestovné náklady
2. dodávka všetkých originálnych spotrebných materiálov , tonerov a opotrebiteľných náhradných dielov,
s výnimkou spiniek do zošívačky a papiera ,ak nie je inak dohodnuté v zmluve

4. zabezpečenie základnej inštalácie zariadenia (na 1 užívateľský PC) a základné školenie obsluhy
5. zabezbečenie linky pomoci v pracovné dni v čase od 7:30 hod. do 16:30 hod. na tel. č. 02/43415594
6. zabezpečenie dispečerského strediska na nahlasovanie porúch v Po-Št v čase od 8:00 hod. do 16:00 hod.
v Pi v čase od 8:00 hod. do 13:30 hod.
7.využívanie systému diaľkovej správy na hlásenie porúch dispečerskému stredisku ( u modelov zariadení, ktoré to podporujú )
8. zabezpečenie všetkých nárokov vyplývajúcich z poskytnutej záruky ( na zariadenia v rozsahu záručného listu )
počas trvania zmluvy

počet výstupov zahrnutých v programe
1000
1500
2000
2500

                                                           s viazanostou 24 mesiacov 

Rozsah všetkých vyššie uvedených služieb je zahrnutý v cene.
Zmena viazanosti zmluvy

3. príchod servisného technika nasledujúci pracovný deň alebo neskôr po dohode so zákazníkom,

Všetky ceny bez 20% DPH

pri nahlásení poruchy na dispečerské pracovisko do 12:00 hod.,

24 mesiacov
36 mesiacov
48 mesiacov
60 mesiacov

Rýchlosť kopírovania/tlače:
Kopírovací proces: 

Formát kóp./originál:
Rozsah zväčšenia:

Zásoba papiera/vstup:
Zásoba papiera/výstup:

Funkcie kopírovania:

Systémová pamäť/pevný disk:
Rozlíšenie tlače / kopírovania:

Jazyk tlače:
Rozhranie: 

Operačné systémy: 

Režimy výstupného spracovania:

Rýchlosť skenovania ČB/Farebne:
Rozlíšenie / formáty súborov: 

Fax:

Vlastnosť systému: 

22/15 strán/min. A4, 8 strán/min. A3
Laserový
A5 - A3 , 64-157 g/m² pre štandardný-hrubý papier ,obálky
25 - 400% v krokoch po 0,1%
štandartne: 350 listov A4, maximálne: 1350 listov
štandartne: 250 listov A3

pamäť reprofaktora, kopírovanie knihy, kombinácia 2v1, 
otáčanie obrazu, pamäť pracovného postupu

štandartne: 256 MB
600x600 dpi / 600x600 dpi
GDI (štandartne), PCL 6/5e (voliteľne)
USB 2.0 (štandartne); 10-Base-T/100-Base-T Ethernet; 
Wi-Fi 802.11 b/g/n (voliteľne)
Windows 7 ;8.1 ;10 (32/64bit) ,Windows Server 2008 R2 
;2012 ;2012 R2 ;2016 ;2019

skupinkovanie; triedenie odsadením ;offine zošívanie 
(volitelne)

až 55/20 strán/min. jednostranne
600x600 dpi; JPEG ,TIFF,PDF
štandart faxu: Super G3, rozlíšenie: štandart, jemné, super 
jemné
až 50 užívateľských účtov účtovania 


