
PŘÍLOHA č. 3 

Technická specifikace tiskových a kopírovacích strojů: 

1) Dodávka 3ks tiskových a kopírovacích strojů s finišerem a podstavcem s těmito 

parametry: 
- možnost kopírování, tisku, skenování, odesílání 

- podstavec se 2 dalšími zásobníky na papír - celkem 4 zásobníky na papír A3-A5 

- vnitřní sešívací finišer 

- barevný dotykový displej v češtině 

- specifikace tisku:  

o rychlost tisku minimálně: 25 str./min (A4), 15 str./min (A3), 20 str./min (A4R), 25 

str/min (A5R) 

o rozlišení tisku: 1200 dpi x 1200 dpi, 600 dpi x 600 dpi 

o možnost oboustranného tisku, tisku z paměťového média (USB), možnost 

zabezpečeného tisku 

o možnosti dokončování: třídění, dělení do skupin, sešívání 

o podporované rozměry médií:  

 kazeta na papír 1: A4, A3, B5 

 kazety na papír 2, 3 a 4: A4, A4R, A3, A5R, B5, libovolná velikost: 139,7 

mm x 182 mm až 304,8 mm x 457,2 mm. 

 víceúčelový zásobník: A4, A4R, A3, SRA3, A5, A5R, B5, libovolná 

velikost: 99 mm x 140 mm až 320 mm x 457 mm. Obálky: č. 10 

(COM10), Monarch, ISO-C5, DL 

o tiskové jazyky UFRII a PCL5e/6 

- specifikace kopírování: 

o možnost vícenásobného kopírování: až 999 kopií 

o možnost zmenšení /zvětšení: 25 – 400%, odstupňováno po 1% 

- specifikace skenování: 

o jednotka plochého barevného skeneru a duplexní automatický podavač 

dokumentů na 50 listů 

o rozlišení skenování: 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 200 dpi 

x 400 dpi, 400 dpi, 600 dpi 

o rychlost skenování: Jednostranné: 51/51 obrazů za minutu (ČB/barevně); 

oboustranné: 19,6/19,6 obrazů za minutu (ČB/barevně) 

- specifikace odesílání:  

o místa určení: E-Mail/Internet FAX (SMTP), PC (SMB, FTP), WebDAV 

o formáty souborů: TIFF, JPEG, PDF, XPS, PDF/XPS s vysokou kompresí, PDF/A-

1b, PDF/XPS s možností prohledávání, Office Open XML (PowerPoint) 

2) Dodávka 2ks tiskových a kopírovacích strojů s podstavcem s těmito parametry: 
- možnost kopírování, tisku, skenování, odesílání 

- celkem 2 zásobníky na papír A3-A5 

- součástí podstavec pod stroj 

- barevný dotykový displej v češtině 

- specifikace tisku:  

o rychlost tisku minimálně: 25 str./min (A4), 15 str./min (A3), 20 str./min (A4R), 25 

str/min (A5R) 

o rozlišení tisku: 1200 dpi x 1200 dpi, 600 dpi x 600 dpi 

o možnost oboustranného tisku, tisku z paměťového média (USB), možnost 

zabezpečeného tisku 

o možnosti dokončování: třídění, dělení do skupin 

o podporované rozměry médií:  

 kazeta na papír 1: A4, A3, B5 



 kazety na papír 2, 3 a 4: A4, A4R, A3, A5R, B5, libovolná velikost: 139,7 

mm x 182 mm až 304,8 mm x 457,2 mm. 

 víceúčelový zásobník: A4, A4R, A3, SRA3, A5, A5R, B5, libovolná 

velikost: 99 mm x 140 mm až 320 mm x 457 mm. Obálky: č. 10 

(COM10), Monarch, ISO-C5, DL 

o tiskové jazyky UFRII a PCL5e/6 

- specifikace kopírování: 

o možnost vícenásobného kopírování: až 999 kopií 

o možnost zmenšení /zvětšení: 25 – 400%, odstupňováno po 1% 

- specifikace skenování: 

o jednotka plochého barevného skeneru a duplexní automatický podavač 
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o rozlišení skenování: 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 200 dpi 

x 400 dpi, 400 dpi, 600 dpi 

o rychlost skenování: Jednostranné: 51/51 obrazů za minutu (ČB/barevně); 

oboustranné: 19,6/19,6 obrazů za minutu (ČB/barevně) 

- specifikace odesílání:  

o místa určení: E-Mail/Internet FAX (SMTP), PC (SMB, FTP), WebDAV 

o formáty souborů: TIFF, JPEG, PDF, XPS, PDF/XPS s vysokou kompresí, PDF/A-

1b, PDF/XPS s možností prohledávání, Office Open XML (PowerPoint) 

3) Parametry stávajících tiskových a kopírovacích strojů zadavatele: 

Značka a typ stroje Výrobní/sériové číslo Datum instalace 
Stav počítadla 

k 30.9.2014 

Canon iR 3225 DFK 10270 14.7.2009 213 108 

Canon iR 1018 THW 36488 30.6.2008 66 503 

Canon iR 2025i MXE 04329 18.6.2010 106 872 

Canon iR 1018 THW 37772 27.5.2008 50 963 

Canon iR 2018 MWM 63759 5.3.2009 84 250 

Canon iR 2380i DCF 67815 8.6.2010 
Total black: 222 331 

Total color: 35 868 

Canon iR-ADV C2020i * FAK 03643 1.4.2011 
Total black: 79500 

Total color: 18 850 

 

* K tomuto stroji požaduje zadavatel uzavření Servisní a materiálové smlouvy s platností od 1.3.2015. 


