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1. Objecte del contracte
L'objecte d'aquest plec és fixar les condicions tècniques que han de regir per a la
contractació de l’arrendament sense opció de compra i manteniment de vuit equips digitals
multifuncionals i una premsa digital per al funcionament de l’Idescat
El subministrament es divideix en dos lots:
- LOT 1. Equips digitals multifuncionals. Amb dos models de màquines.
o MODEL 1. Equips digitals multifuncionals impressió en negre i color.
o MODEL 2. Equips digitals multifuncionals impressió en negre.
- LOT 2. Premsa digital.

2. Àmbit d’aplicació i abast d’actuacions
Àmbit d’aplicació
L’àmbit d’aplicació és l’equipament d’oficina de l’Idescat.
Abast d’actuacions
L’abast és el servei d’impressió, escaneig i fax.

3. Introducció
El parc de fotocopiadores amb què compta avui l’Idescat inclou 5 aparells multifunció,
instal·lats a cadascuna de les plantes que l’Idescat ocupa a l’edifici de Via Laietana 58, de
Barcelona, d’utilització comuna per tot el personal de la planta, sotmeses a un ús intensiu, 31
fotocopiadores en blanc i negre i 6 més en color, de format més petit i de menys prestacions,
pensades per fer jocs de fotocòpies de poc embalum, d’ús restringit a les àrees de treball a
les que estan adscrites i per a comandaments que gestionen dades personals i que per
aquesta raó convé la ubicació de la fotocopiadora dins de despatx tancat i dues fotocopiadores
més, d’alt rendiment, una en blanc i negre i una altra a color, per al taller de reprografia.
El conjunt de totes elles es va contractar a partir de l’any 2010 i següents i es poden considerar
actualment obsoletes, ja que l’empresa que les va subministrar ja no fa el manteniment ni
subministra peces de recanvi.
En conseqüència, esdevé necessari renovar tota la xarxa de fotocopiadores i el seu
manteniment.
L’estructura i funcionament del parc de fotocopiadores, que ha posat de manifest durant
aquests anys la necessitat d’introduir alguns canvis per optimitzar-ne l’ús i els costos,
conjuntament amb la circumstància de la nova reglamentació de la protecció de dades de
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caràcter personal -que exigeix que només les persones autoritzades a imprimir recullin els
documents impresos-, ha portat la direcció de l’Idescat a optar per la substitució de tot el parc
per un conjunt de vuit aparells digitals multifuncionals d’alt rendiment perquè siguin utilitzades
pel conjunt de totes les persones de l’Idescat mitjançant l’ús de codis pin (PIN) per evitar que
les fotocòpies es puguin retirar per qui no està autoritzat per a retirar-les -reforçant d’aquesta
manera la confidencialitat de les dades que es gestionen- més una premsa digital.
L’Idescat té 110 usuaris i 38 equips d’impressió/còpia, amb un volum anual aproximat de
4.000.000 de còpies en blanc i negre i 600.000 en color.
La distribució per lots i la ubicació és la següent:

4. Dimensionament
Ubicació proposada
LOT 1.
MODEL 1. Equips digitals multifuncionals
impressió en negre i color.

6

1 Planta baixa.
1 Planta segona.
2 Planta tercera.
1 Planta quarta.
1 Planta setena.

MODEL 2. Equips digitals multifuncionals
impressió en negre.

2

1 Planta segona.
1 Planta quarta.

LOT 2.
Premsa digital

1

1 Planta soterrani.

Veure els annexos 1 i 2 amb el número de còpies estimat i les característiques tècniques
mínimes que haurà de complir l’equipament ofertat.

5. Subministraments i serveis que inclou l’oferta
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Arrendament, instal·lació, posada en funcionament i manteniment preventiu, correctiu,
predictiu i de millora, fins i tot la substitució de màquines d'impressió/copiadores, amb els
requisits i les característiques que s’especifiquen a continuació:
- Arrendament de l’equipament
- Instal·lació i configuració
- Formació d’usuaris i personal tècnic de l’Idescat
- Manteniment preventiu, conductiu i correctiu de maquinari i programari
- Programari (d’ús amb les llicències necessàries)
- Suport tècnic (dubtes, consultes i reclamacions)
- Seguretat
- Acords de nivells de servei (ANS/SLA)
- Provisió de tots els consumibles que necessiti l’equipament per funcionar
- Retirada de l’equipament actual
- Assegurar tant les tasques necessàries en el dia a dia en l’àmbit i abast del servei
contractat com l'evolució de la instal·lació segons l’evolució tecnològica o els
requeriments de l’Idescat

6. Obligacions específiques
Tots els equips han de ser nous, sense cap utilització prèvia, actuals i no descatalogats.
Tots els complements dels equips han de ser originals del fabricant, així com els
consumibles i material de les reparacions derivades d’avaries.
La interfície d’accés a l’equipament ha de ser en llengua catalana, opció per defecte.
Els materials i el seu muntatge han de complir els requeriments de les especificacions
tècniques indicades, s’han d’ajustar a la normativa vigent i han de disposar dels certificats de
conformitat amb les normes UNE, EN, CEI i CE.
L’empresa adjudicatària es compromet a complir els següents requisits mínims:
- Serà responsable de garantir el bon funcionament, l’ús racional de l’energia i
salvaguardar la durada i la seguretat de l’equipament subministrat.
- Estarà especialment capacitada per donar una resposta directa als assumptes relacionats
amb l’objecte del contracte i haurà d’aportar solucions tècniques i homogènies que
facilitin l’organització, direcció, execució i control de la gestió del servei.
- Aportarà el personal qualificat necessari. Aquest personal es desplaçarà a les
dependències de l’Idescat per efectuar el manteniment, comptant amb el suport de la
seva pròpia organització i amb els seus programes informàtics per actuar en la direcció,
control, gestió i execució de la conducció i manteniment.

4/17

- Haurà d’utilitzar tecnologies d’avantguarda, optimitzant les prestacions de confort,
seguretat i imatge, respecte mediambiental, eficiència energètica i minorant els costos
fins a nivells raonables, d’acord amb els objectius quantitatius i qualitatius determinats per
la direcció de l’Idescat.
Tot l’equipament ha de permetre:
- L’ús del programari habitual de l’Idescat (Windows, IOS, Microsoft Office, Linux RedHat,
programes estadístics, bases de dades, etc.), programari corporatiu de la Generalitat de
Catalunya (ATRI, PICA, e-VALISA, etc.), amb compatibilitat amb tots els llenguatges de
comandaments d’impressores, protocols i formats.
- Aplicar polítiques i quotes d’impressió, en funció de la tipologia de l’usuari, com per
exemple: restricció del tipus d’impressió, equipament al qual té accés, on enviar o desar
documents escanejats.
- Impressió segura. Identificació de tots els usuaris per codi (PIN), retenció del document
imprès fins a la recollida per la persona autoritzada. Esborrar impressions no recollides
passat un termini de forma automàtica.
- Recollida d’impressió des de qualsevol dispositiu o equipament, a partir d’una identificació
prèvia i triatge d’aquest.
- Enviament dels documents escanejats a una adreça de correu o carpeta de xarxa.
- Transmissió segura de les dades a través de la xarxa amb sistemes d’encriptació i
compactació compatibles amb els sistemes de l’Idescat.
- Utilització fàcil per als usuaris i tècnics designats per l’Idescat.
- Gestió d’usuaris directament per l’Idescat.
- Registre de treballs i extracció d’informes periòdics.
- Sistema de gestió centralitzada de l’equipament.
Només es permetrà a l’adjudicatari l’ús d’eines d’accés remot per al monitoratge i
administració dels sistemes de l’equipament, amb l’autorització prèvia i inexcusable de la
Sub-direcció General d’Informació i Comunicació o la Sub-direcció General d’Administració i
Serveis Generals de l'Idescat.
Per poder accedir in situ a les instal·lacions de l’Idescat, l'adjudicatari haurà de gestionar els
permisos d'accés amb una anticipació suficient per facilitar la gestió amb els serveis de
seguretat i sempre segons la normativa de seguretat vigent.
Tots els materials emprats seran resistents a l’acció dels elements amb el quals estiguin en
contacte i no es deterioraran en condicions normals d’utilització.
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L’Idescat s’encarregarà de reposar només els consumibles de tòner. La resta de
components (tambors, paquets de transferència, etc.) els haurà de canviar el servei tècnic
de l’adjudicatari.

7. Accessibilitat
Amb l’objectiu d'eliminar les barreres que dificulten l'accés a l’ús dels mitjans que es posen
al servei de les persones, l’equipament disposarà dels requisits funcionals necessaris per
facilitar l'accés a l’ús dels dispositius, independentment de les seves capacitats, físiques,
sensorials o intel·lectuals, i del context tècnic d'ús .
Totes les impressores multifuncionals s’instal·laran de manera que quedin a l’alçada del lloc
de treball i garanteixin un fàcil accés i localització per a persones amb mobilitat reduïda.
Al costat de cada equip, l’adjudicatari col·locarà un cartell amb la informació bàsica de
funcionament. Ha de ser en català.

8. Acords de nivells de servei (ANS/SLA)
S’entendrà com a incidència qualsevol esdeveniment, no controlat, que provoqui la
interrupció o la reducció de rendiment o de funcionalitats de l’equipament.
Segons el tipus d’incidència i servei afectat, l’interlocutor designat per l’Idescat per a aquest
servei en valorarà i determinarà la gravetat.
Gradació de les incidències
Crítica o molt urgent. És aquella incidència que impedeix el funcionament de la totalitat del
sistema i que atura la producció.
Urgent. És aquella incidència que afecta el funcionament del servei de forma parcial i genera
una disfunció a una unitat de l’Idescat, però pot continuar treballant.
Normal. Actuacions preventives, substitució de consumibles o incidències que impedeixen el
funcionament d’alguna part del sistema, però no aturen el funcionament del servei.
Temps de resposta i de resolució
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Els temps seran comptats de dilluns a divendres laborables, entre les 8.00 i les 20.00 hores i
segons el calendari laboral de l’Idescat, sempre amb la coordinació del personal tècnic
designat per l’Idescat.
Temps de resposta. És el temps transcorregut des que el responsable de l’Idescat comunica
la incidència i tipus al servei d’atenció a l’usuari de l’empresa adjudicatària i comença a
treballar en la seva resolució.
L’empresa adjudicatària disposarà d’un Servei d'Atenció d’Usuaris (SAU) que permetrà la
recepció de les incidències per diferents canals, com telèfon, web, e-mail o qualsevol altre
que es pugui afegir en un futur.
Temps de resolució. És el temps transcorregut des de la comunicació de la incidència fins a
la solució definitiva o temporal, amb la recuperació del servei.
A continuació s’especifiquen els temps mitjans previstos per a la resolució d’incidències:

Tipus d’incidència

Temps de resposta

Temps de resolució

Crítica o molt urgent

Immediat (SAU)

Màxim 4 hores

Urgent

Immediat (SAU)

Màxim 24 hores

Normal

Immediat (SAU)

Màxim de 24 a 48 hores

Lliurament de consumibles

Immediat (SAU)

Màxim 48 hores

Pla de contingència
Si el temps màxim de resolució d’una incidència supera el previst o no es disposa de les
peces necessàries per fer la reparació, l’adjudicatari ha de disposar de procediments
alternatius per garantir la continuïtat del funcionament de l'organització davant de qualsevol
eventualitat, ja siguin materials o personals.
Podrà substituir l’equip per un altre de característiques iguals o superiors a les indicades en
aquest plec, sempre amb l’autorització prèvia i inexcusable de la Sub-direcció General
d’Informació i Comunicació o la Sub-direcció General d’Administració i Serveis Generals de
l'Idescat.
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9. Pla de formació
L’adjudicatari impartirà la formació necessària per utilitzar correctament el maquinari i
programari facilitats.
La formació haurà de ser com a mínim de 8 hores i haurà de diferenciar entre usuaris i
formació específica per als tècnics designats per l’Idescat. La formació es farà sempre en
dependències a la pròpia seu.
Per als usuaris:
- Familiarització amb l'equip: ús del tauler de control, safates d'entrada i sortida, càrrega de
paper, embussos de paper, neteja del vidre d'exposició, etc.
- Coneixement de les funcionalitats de l'equip: impressió en negre i color, impressió
confidencial, ús del fax, còpia, escaneig, enviament de documents al correu electrònic,
etc.
Per al personal tècnic:
- Manteniment bàsic: substitució de tòner.
- Coneixement de les funcionalitats de l'equip igual que per als usuaris.
- Relació d’avaries o incidències, tipus i gravetat.
- Eines d’administrador del sistema, com per a comprovació del funcionament, configuració
de seguretat, anàlisi i explotació de les dades, alta/baixa d’usuaris, accés a servidors, etc.

10. Retirada de l’equipament actual
Es retirarà l’equipament actual, propietat de l’Idescat, sense cost addicional.
L'adjudicatari haurà de treure tots els distintius i etiquetes dels equips que es retirin i també
eliminar tota la informació existent en el disc dur dels equips formatant a baix nivell, sense
que el servei es vegi afectat, de manera que la impressió estigui disponible en tot moment
per als usuaris.
Relació d’equipament a retirar
Marca i model

Quantitat

Ubicació

OCE. VP2110N.
Impressora gran volum impressió en negre

1

1 planta soterrani

OCE. CS620.
Impressora gran volum impressió en negre i
color

1

1 planta soterrani
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OCE. VL2221.
Equips digitals multifuncionals impressió en
negre

5

1 planta baixa
1 planta segona
1 planta tercera
1 planta quarta
1 planta setena

Documentació a aportar
Característiques tècniques dels equips.
Documentació tècnica dels equips i dispositius instal·lats.
Manuals de funcionament dels equips instal·lats.
Certificat de retirada de l’equipament, en el qual ha de constar: marca, model i número de
sèrie de cada màquina.

11. Fases i durades previstes per a l’execució del servei
Es preveuen 4 fases en la vida del servei:
Fase 1. Planificació de la implementació del servei
Fase 2. Implantació del servei
Fase 3. Prestació del servei
Fase 4. Devolució del servei
Les fases d’implementació i d'implantació no es facturen i, per tant, no formen part del
termini del servei. L'inici del servei i del contracte es considera un cop acceptada la
instal·lació.
El seguiment de l’execució del contracte correspon al Servei d'Organització i Recursos
Humans.
Es crearà un equip de seguiment integrat per personal de l’Idescat i un representant de
l’empresa adjudicatària, per a les diferents fases d’execució.
Fase 1. Planificació de la implementació del servei
Durada prevista per a la planificació de la implementació: no ha de superar els 15 dies.
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L’adjudicatari:
- Adquirirà el coneixement necessari prèviament a la data d'inici de la prestació del servei.
- Recollirà informació.
- Identificarà els llocs concrets on s’instal·laran els equips i assegurarà el compliment dels
requeriments necessaris.
- S’encarregarà de preparar l’arribada del nou equipament, com connexions elèctriques,
bancades o qualsevol altre mitjà necessari.
- Instal·larà els servidors, programari i comprovarà les funcionalitats, si escau.
- Prèviament a la retirada de l’equipament a substituir, executarà una prova pilot de
funcionament dels nous equips amb validació de les funcionalitats sol·licitades.
- Planificarà les actuacions en la fase d’implantació i prepararà les tasques a realitzar.
Aquesta informació, que presentarà a l’Idescat, ha d’incloure: metodologia, recursos,
procediments, protocols, seguiment i calendari on s’indicaran els temps previstos per a
cada tasca.
- Posarà a disposició de l’Idescat un tècnic responsable que vetllarà per l’execució correcta
de les fases de preparació de la implementació i la implantació del servei.
Fase 2. Implantació del servei
Durada prevista per a la implantació del servei: no ha de superar els 15 dies.
L’adjudicatari:
- Ubicarà els equips als llocs previstos, coordinadament amb els serveis de l’Idescat.
- Minimitzarà I’impacte, procurant la mínima afectació als usuaris.
Els canvis s'efectuaran en horaris pactats expressament amb l’Idescat, en funció de les
casuístiques dels diferents llocs de treball.
- Ubicarà al costat de cada equip un recull d’informació bàsica de funcionament. La
informació serà en català.
- Paral·lelament i prèviament a la instal·lació de l’equipament es farà la formació,
possiblement com a sessió als usuaris i personalitzada al personal tècnic de l’Idescat.
Fase 3. Prestació del servei
Durada: la del contracte.
Ha de començar un cop acceptades les dues fases anteriors.
Com en tot servei, una vegada iniciat pot plantejar-se alguna modificació molt concreta, com
pot ser un canvi d’ubicació d’algun equipament.
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L’equip de seguiment supervisarà l’execució del contracte i resoldrà els eventuals conflictes
que puguin sorgir, a més de comprovar el compliment dels nivells de servei establerts.
Fase 4. Devolució del servei
Durada: 15 dies previs a l’acabament del contracte.
En aquesta fase continua el servei prestat, però cal preparar la seva substitució pel nou
contracte.
L’adjudicatari:
- En les setmanes prèvies a la finalització del servei, prestarà la màxima col·laboració
possible.
- Es compromet a facilitar tota la documentació generada i a no rebaixar els serveis
prestats d'impressió en els seus equips fins que no comenci el nou contracte.

El director de l’Idescat

F. Xavier Cuadras Morató
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Annex 1
LOT 1. Equips digitals multifuncionals
Estimació de còpies o impressions
Per 48 mesos
LOT 1. Equips digitals multifuncionals

NEGRE

2.400.000 còpies

COLOR

240.000 còpies

Requeriments tècnics específics de l’equipament
Característiques mínimes
MODEL 1
Nombre d’equips:
Funcions:
Impressió:
Sistema d’impressió:
Velocitat mínima d’impressió:
Mides de paper:
Capacitat mínima d’entrada de paper:
Tipus de paper:
Gramatges de paper admesos:
Doble cara
Temps màxim de sortida primera còpia:
Memòria de treball (RAM):
Disc dur intern:
Llenguatge de comandament d’impressió:
Alimentador d’originals:
Escaneig:
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6.
Escàner, còpia, impressió i fax
Digital en negre i color
Làser
35 pàgines per minut
DIN A4 i DIN A3
1.000 fulls
Fibra verge i fibra reciclada
De 60 a 120 grams/m²
Sí
6 segons
Mínim 3 GB
Mínim 250 GB
PCL6 i PostScript 3
Doble cara automàtic d’una sola passada
Capacitat mínima de 150 fulls
Velocitat mínima: 150 ppm (doble cara)
Mida màxima d’original: DIN A3
Resolució: des de 100 ppi x 100 ppi fins a
600 ppi x 600 ppi (píxels per polzada)
Formats de sortida: TIFF, JPG i PDF
Destí d’enviaments: adreça de correu interna
o carpeta compartida localitzada als
servidors de l’Idescat

Seguretat:
Connectivitat:

Servidor impressió:
Idioma pantalla:
Sistema impressió segura:

Fax:

Alimentació elèctrica:
Altres:

Filtrat d’adreces IP/Mac o seguretat del
protocol d'Internet (IPSEC)
Sí. Protocol TCP/IP
Interfície de connexió placa
10/100/1000BASET i xarxa sense fils
Integrat en el servidor d’impressió de
l’Idescat
La interfície d’accés a l’equipament serà en
llengua catalana. Opció per defecte
Autentificació per poder utilitzar l’equip
Amb codi numèric secret (PIN), que
identifiqui l’usuari i li permeti alliberar els
treballs en memòria
2
Tots els dispositius multifuncionals han de
suportar l’opció de fax, que només serà
implantada en dos d’aquests
Monofàsica 220/230 V, 50/60 Hz
Moble
Recuperació dels treballs des de qualsevol
equip
Comptadors diferenciats per a impressions
en negre i color
Nivell de soroll baix

Característiques mínimes
MODEL 2
Nombre d’equips:
Funcions:
Impressió:
Sistema d’impressió:
Velocitat mínima d’impressió:
Mides de paper:
Capacitat mínima d’entrada de paper:
Tipus de paper:
Gramatges de paper admesos:
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2
Escàner, còpia, impressió
Digital en negre
Làser
50 pàgines per minut
DIN A4
1.000 fulls
Fibra verge i fibra reciclada
De 60 a 120 grams/m²

Doble cara
Temps màxim de sortida primera còpia:
Memòria de treball (RAM):
Disc dur intern:
Llenguatge de comandament d’impressió:
Alimentador d’originals:
Escaneig:

Seguretat:
Connectivitat:

Servidor impressió:
Idioma pantalla:
Sistema impressió segura:

Alimentació elèctrica:
Altres:
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Sí
6 segons
Mínim 2 GB
Mínim 250 GB
PCL6 i PostScript 3
Doble cara automàtic d’una sola passada
Capacitat mínima de 100 fulls
Velocitat mínima: 100 ppm (doble cara)
Mida d’original: DIN A4
Resolució: des de 100 ppi x 100 ppi fins a
600 ppi x 600 ppi (píxels per polzada)
Formats de sortida: TIFF, JPG i PDF
Destí d’enviaments: adreça de correu interna
o carpeta compartida localitzada als
servidors de l’Idescat
Filtrat d’adreces IP/Mac o seguretat del
protocol d'Internet (IPSEC)
Sí. Protocol TCP/IP
Interfície de connexió placa
10/100/1000BASET i xarxa sense fils
Integrat en el servidor d’impressió de
l’Idescat
La interfície d’accés a l’equipament serà en
llengua catalana. Opció per defecte
Autentificació per poder utilitzar l’equip
Amb codi numèric secret (PIN), que
identifiqui l’usuari i li permeti alliberar els
treballs en memòria
Monofàsica 220/230 V, 50/60 Hz
Moble
Recuperació dels treballs des de qualsevol
equip
Comptadors diferenciats per a impressions
en negre i color
Nivell de soroll baix

Annex 2
LOT 2. Premsa digital
Estimació de còpies o impressions
Per 48 mesos
LOT 2. Premsa digital

NEGRE

800.000 còpies

COLOR

240.000 còpies

Requeriments tècnics específics de l’equipament
Característiques mínimes

LOT 2. Premsa digital
Nombre d’equips:
Funcions:
Impressió:
Sistema d’impressió:
Velocitat mínima d’impressió:
Resolució mínima d’impressió:
Gradació del color:
Doble cara:
Precisió de registre “tira-retira”:
Mides de paper:

Impressió de sobres:
Temps màxim de sortida primera còpia:

1
Escàner, còpia i impressió
Digital en negre i color
Làser
60 pàgines per minut
2.400 x 2.400 ppp
256 nivells. Ajust automàtic
Sí
+/- 1 mm
Estàndard: DIN A5, DIN A4, DIN A3, A3R,
SRA3
Mida lliure: entre DIN A5 i SRA3
Mida d’impressió full de 350 x 650 mm
5.000 fulls
Fibra verge i fibra reciclada
De 60 a 350 grams/m²
En qualsevol tipus d’impressió (una cara o
doble cara)
Sí
Inferior a 10 segons

Acabats incorporats:

Plegats

Capacitat mínima d’entrada de paper:
Tipus de paper:
Gramatges de paper admesos:
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Escaneig:

Velocitat mínima d’escaneig:

Servidor d’impressió:
Eines d’ajuda a l’usuari.
Gestió del color i comprovació del color
imprès:

Eines d’ajuda a l’usuari.
Maquetació i imposició de documents:

Connexió a xarxa:
Servidor impressió:
Idioma pantalla:
Memòria de treball (RAM):
Disc dur intern:
Llenguatge de comandament d’impressió:
Alimentador d’originals:
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Engrapats (de forma lateral o apaïsada)
Tipus: color
Alimentador: automàtic i manual
Nombre de passos del document: 1
Mida màxima d’original: lliure entre DIN A5 i
DIN A3
Gramatge de l’original: de 60 a 220 grams/m²
Resolució: des de 300 ppi x 300 ppi fins a 600
ppi x 600 ppi (píxels per polzada)
Formats de sortida: TIFF, JPG i PDF
Per a un resolució de 300 x 300 ppi
- Una cara DIN A4 negre 100 ppm i color
100 ppm
- Doble cara DIN A4 negre 200 ppm i color
120 ppm
Per a un resolució de 600 x 600 ppi
- Una cara DIN A4 negre 100 ppm i color 50
ppm
- Doble cara DIN A4 negre 120 ppm i color
70 ppm
Sí. Basat en tecnologia EFI FIERY
Calibradors de l’equip (p. e.
espectrofotòmetre)
Perfils que descriguin els atributs de color del
dispositiu (estàndards ICC).
Comprovadors d’estàndards com la ISO
12647-8 o FOGRA PRINT CHECK.
Funcions de composició
Funcions d’edició de documents (millora
d’escanejats, eliminar taques, formats, etc.)
Marques de tall
Sí. Protocol TCP/IP
Integrat en el servidor d’impressió de l’Idescat
La interfície d’accés a l’equipament serà en
llengua catalana. Opció per defecte
Mínim 3 GB
Mínim 250 GB
PCL6 i PostScript 3
Doble cara automàtic d’una sola passada
Capacitat mínima de 150 fulls

Seguretat:
Connectivitat:

Servidor impressió:
Idioma pantalla:
Sistema impressió segura:

Alimentació elèctrica:

Altres:
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Filtrat d’adreces IP/Mac o seguretat del
protocol d'Internet (IPSEC)
Sí. Protocol TCP/IP
Interfície de connexió placa
10/100/1000BASET i xarxa sense fils
Integrat en el servidor d’impressió de l’Idescat
La interfície d’accés a l’equipament serà en
llengua catalana. Opció per defecte
Autentificació per poder utilitzar l’equip
Amb codi numèric secret (PIN), que identifiqui
l’usuari i li permeti alliberar els treballs en
memòria
S’admetrà monofàsica o trifàsica
Monofàsica 220/230 V, 50/60 Hz
Trifàsica 380/400 V, 50/60 Hz (3P+N+T)
Moble
Comptadors diferenciats per a impressions en
negre i color
Nivell de soroll baix

