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Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ 

Λειτουργία 
Ασπρόμαυρο πολυλειτουργικό σύστημα 

εκτύπωσης 

Ταχύτητα φωτοαντιγραφής 
Τουλάχιστον 50 ασπρόμαυρα αντίγραφα 

ανά λεπτό 

Τροφοδοσία χαρτιού 
Τουλάχιστον 2κασέτες χαρτιού 2x 550φ 

/ 1 Bypass 100φ 

Σμικρύνσεις  
Σμικρύνσεις: 50% 65% 71% 82% 87% 93% 

τουλάχιστον 

Μεγεθύνσεις 
Μεγεθύνσεις: 115% 122% 141% 200% 

τουλάχιστον 

Αυτόματη διπλή όψη Standard 

Αυτόματος τροφοδότης προτύπων 

με αναστροφή 
Standard: τουλάχιστον 50 φύλλων 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 

Ταχύτητα εκτύπωσης  
Τουλάχιστον 50 ασπρόμαυρες εκτυπώσεις 

ανά λεπτό 

Διασύνδεση  

Standard: USB 2.0. 

Ethernet 10 base - Τ/100 base - TX. 

Wireless. 

Bluetooth 

Υποστηριζόμενα λογισμικά 

Windows 95/98/2000/XP/vista/7/8 

/8.1/10/ server 2003. 

macintosh 8.6 or later. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ SCANNER 

Ταχύτητα σάρωσης τουλάχιστον 30 πρωτότυπα A4 το λεπτό  

Ανάλυση σάρωσης Τουλάχιστον 600 dpi Έγχρωμη σάρωση  

Μορφή εξόδου Τουλάχιστον PDF/JPEG/T1FF 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ FAX 

Type  Super G3 Transceiver 

 
TONER με δυνατότητα αναπαραγωγής τουλάχιστον 25.000 σελίδων. 

Το φωτοαντιγραφικό συνοδεύεται από: 

 Τροχήλατη στιβαρή βάση ντουλαπάκι ικανού ύψους για τη 

εργονομική λειτουργία του φωτοαντιγραφικού. 

 Τόνερ/τύμπανο και λοιπά αναλώσιμα για την πρώτη λειτουργία 

αναπαραγωγής ικανότητας 25.000 σελίδων. 

Ο μειοδότης δεσμεύεται για πλήρη ανάλυση των τεχνικών χαρακτηριστικών 

κατά τη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση του χειριστού του 

φωτοαντιγραφικού στην έδρα του Ιδρύματός μας. 

Η μεταφορά και τοποθέτηση του φωτοαντιγραφικού βαρύνουν αποκλειστικά 

το μειοδότη του διαγωνισμού. 

Ελάχιστη εγγύηση 2 ετών καλής λειτουργίας, διαθέσιμο πλήρες συνεργείο 

του προμηθευτή, συντήρησης και επισκευών, από ειδικά εκπαιδευμένους 

τουλάχιστον δύο τεχνικούς. 

Χρόνος παράδοσης άμεσα. 

Ισχύς προσφοράς τουλάχιστον για 30 ημέρες. 

 
Σας παρακαλώ να μας αποστείλετε την προσφορά σας εντός 

κλειστού φακέλου, που αφορά σε ανάθεση προμήθειας με τη 



διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” (με τα ως άνω 

χ α ρα κ τη ρι σ τι κά  π ρ οδ ι αγ ρα φ ές ), συνολικής προϋπολογιζόμενης 

μέγιστης δαπάνης ποσού 806,01€ με Φ.Π.Α. Οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν να κατατεθούν προσφορές, μέχρι τη Δευτέρα 13.11.2017. 

Ο μειοδότης μαζί με το τιμολόγιο πώλησης θα υποβάλει και 

δικαιολογητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.  

 

 

Ο Συντάξας 

 

 

 

Δημοσθένης Παππάς 
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