Nr.inreg 562.05.07.2012
Stimata Doamna, Stimat Domn,
1. Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi Cercetării, Dezvoltării şi Inovării
doreste să folosească o parte din fondurile alocate in cadrul proiectului „Politici publice fundamentate în
Învăţământul Superior: o premisă necesară pentru dezvoltarea României”, Programul Operational
Dezvoltatarea Capacitatii Administrative, Axa prioritara 1 “Îmbunătăţiri de structură şi proces ale
managementului ciclului de politici publice”, Domeniul Major de Interventie 1.2 “Creşterea
responsabilizării administraţiei publice” pentru achizitia de „echipamente birotică, și software aferent
și alte obiecte de inventar.”
Codurile CPV aferente acestei achiziţii:
38652120-7 Videoproiectoare;
30195400-6 Table de scris cu ştergere uscată sau accesorii;
38651000-3 Aparate de fotografiat;
30121400-7 Copiatoare automate;
38653400-1 Ecrane pentru proiecţii
2. În cele ce urmează sunteţi invitaţi să depuneţi oferta Dumneavoastră de preţ pentru furnizarea
produselor menţionate mai sus.
3. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică: achiziţie directă.
Legislaţia aplicabilă:
- ORDONANŢA DE URGENŢĂ Nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de
servicii, cu modificările şi completările ulterioare.
- HOTĂRÂREA nr. 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
34/2006
- LEGEA nr. 337 din 17 iulie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr.
34/2006
4. Oferta trebuie exprimată ca preţ unitar, în LEI sau EURO cu valoarea TVA exprimată separat şi va
include toate costurile aferente furnizarii produselor descrise. Ofertele vor fi evaluate pentru pretul total
ofertat, fara TVA, iar contractul va fi acordat firmei care oferă cel mai mic preţ total ofertat, fara TVA.
Ofertanţii pot depune o singură ofertă.
5. Se acceptă oferte prin poştă, curier, e-mail sau fax, urmând a prezenta oferta în original la sediul
UEFISCDI pana la data limita de deschidere a ofertelor, respectiv 11 iulie 2012.
6. Oferta Dumneavoastră trebuie să respecte formatul de mai jos şi va fi adresată şi trimisă la:
Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior a Cercetării, Dezvoltarii si Inovarii
În atenţia: Gabriela POPA – Responsabil Achiziţii
Adresa/Locatia de Implementare a proiectelor: Calea Plevnei, nr. 3, Bucureşti, România
Tel. 021/307.19.86
Fax: 021/307.19.19
E-mail: office@uefiscdi.ro; luciana.bratu@uefiscdi;
7. Se va lua în considerare oferta pentru toate elementele solicitate. Ofertele adecvate din punct de vedere
al specificaţiilor tehnice vor fi evaluate prin compararea preţurilor. Contractul se va acorda firmei care
oferă cel mai mic preţ evaluat şi care îndeplineşte standardele obligatorii în ceea ce priveşte capacităţile
tehnice şi financiare. Cerintele minime prezentate, trebuiesc îndeplinite in totalitate de către ofertant în
vederea calificării ofertei sale. Ofertele incomplete sunt considerate neconforme.

8. Oferta tehnica se va intocmi confom FORMULAR 4, in tabel de corespondenta pentru a facilita procesul
de evaluare a ofertelor.
9. Oferta trebuie să fie valabilă timp de minim 30 zile de la data limită pentru depunerea ofertelor si va fi
insotita de o copie „conform cu originalul” al Certificatului de Inregistrare Fiscala eliberat de Oficiul
Registrului Comertului..
10. Data limită pentru depunerea ofertelor la adresa menţionată la aliniatul 5 este 11 iulie 2012, ora 10.00
A.M. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: cu 1 zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.
11. Ofertanții vor depune odată cu oferta și declarațiile anexate: Formularele 1– 2
12. Contractul/Comanda se va încheia până la data de 16 iunie 2012. Valoarea maximă a produselor
incluse în contract/comanda nu va putea depăşi suna de 59.435 lei fără TVA. De asemenea nu se poate
depasi valoarea estimata pe fiecare produs in parte, adica:
PRODUS
Video-proiector
Flip chart
Aparat foto cu acumulatori si card de memorie
Copiator multifuncţional digital de reţea cu încărcător
pentru documente si funcţie de scanare, format A3
Ecran de proiecţie tripod pentru prezentări

buc
buc
buc

1
5
1

Valoare estimate
maxima/bucata
4.300
790
1.975

buc

2

24.000

buc

1

1.200

Cantitate

Numar bucati

13. Oferta financiara se va intocmi conform Formularului 3.
14. Plata se va efectua cu ordin de plată, dupa furnizarea produselor, în baza facturii emise de Furnizor.
15. Toate documentele ofertei vor fi completate, ștampilate și semnate de reprezentantul legal.

Coordonator Achiziţii
Luciana Bratu

FORMULAR 1
Operator economic,
DECLARATIE
privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 si 181 din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
1. ............................. in calitate de ofertant la procedura de achizitie directa pentru atribuirea contractului
de achizitie publica de furnizare produse ................ reprezentata prin ............................, declar pe
propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ne aflam in niciuna
dintre situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006, privind
atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a
contractelor de concesiune de servicii aprobata cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv ca:
a) nu suntem in stare de faliment ca urmare a hotarârii pronuntate de judecatorul-sindic;
b) ne-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre
bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare
in Romania pâna la termenul limita de depunere al ofertei;
b^1) in ultimii 2 ani nu ne-am indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile
ofertantului in cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor
acestuia;
c) nu am fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotarâre definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o
fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala;
d) nu prezentam informatii false sau prezentam informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in
scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie.
2. Subsemnatul declar pe proprie raspundere ca in ultimii 5 ani, nu am fost condamnat prin hotarârea
definitiva a unei instante judecatoresti, pentru participare la activitati ale unei organizatii criminale,
pentru coruptie, pentru frauda si/sau pentru spalare de bani.
3. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor
si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare privind eligibilitatea noastra, precum
si experienta, competenta si resursele de care dispunem.
4. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane
juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante – Unitatea Executivă
pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării, cu privire la orice aspect
tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.
5. Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.
Data: ..................
..........................,
in calitate de ………………….., legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele
.......................................
(Operator economic)

FORMULAR 2

Operator economic,
...................................

DECLARATIE
privind neincadrarea in prevederile art.69¹
(evitarea conflictului de interese)
Subsemnatul ....................(numele si prenumele),....................(functia) al .............................. in
calitate de ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant/tertul sustinator la procedura de achizitie
directa pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect furnizarea de produse –
..............................., organizata de Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a
Cercetării, Dezvoltării şi Inovării, declar pe propria raspundere ca nu ma aflu in niciuna dintre situatiile
prevazute la art. 691 din O.U.G. nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare:
- nu am drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de
supervizare si/sau nu am actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul
al patrulea inclusiv sau nu ma aflu in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art.69 lit.a)
din O.U.G. nr.34/2006, cu persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante
Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării,
despre care am luat la cunostinta din anexa – tabel cu persoanele care detin functii de decizie in cadrul
Autoritatii Contractante.

Data completării ......................

Operator economic,
.........................................
...................
...................

Anexa a declarației privind evitarea conflictului de interes

Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii

TABEL
CU PERSOANELE CARE DETIN FUNCTII DE CONDUCERE
IN CADRUL INSTITUTIEI

Nr.
crt.

Numele si Prenumele

Functia

1.

Adrian CURAJ

Director General

2.

Magdalena SUSANRESIGA

Director General Adjunct

3.

Daniela ANGHEL

Director General Adjunct

4.

Gabriela JITARU

Director Directie Finantarea Invatamantului
Superior

5.

Elena TITA

Director Economic

FORMULAR 3
Operator economic,
________________________
(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTA
Catre: Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii,
Adresa: Str.Mendeleev nr.21-25, Sect.1, Bucuresti
Telefon: +04021.307.19.18
Fax:
+04021.307.19.19
Doamnelor/Domnilor,
1.
Examinând
documentatia
de
atribuire,
subsemnatii,
reprezentanti
ai
ofertantului
__________________________________________, ne oferim ca, in
(denumirea/numele ofertantului)
conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa prestam serviciile de
consultanta – managementul achizitiilor publice in vederea implementarii proiectului „Politici publice fundamentate în
Învăţământul Superior: o premisă necesară pentru dezvoltarea României” cod SMIS 34912, cod CPV ...............
.........................., pentru suma de [X.XXX,XX] LEI, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de
[X.XXX,XX] LEI,.
2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita câstigatoare, sa prestam serviciile in graficul de
timp anexat.
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de______________________zile, respectiv
pâna la data de ___________________________, si
(durata in litere si cifre)
(ziua/luna/anul)
ea va ramâne obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricând inainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pâna la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea
transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita câstigatoare, vor constitui un contract angajant intre
noi.
5. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind câstigatoare, sa constituim
garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.
6. Alaturi de oferta de baza:
_
|_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in mod clar
"alternativa";
_
|_| nu depunem oferta alternativa.
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)
7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti
primi.
Data _____/_____/_____
_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez
(nume si semnatura)
oferta pentru si in numele ____________________________________.
(denumirea/numele ofertantului)

Operator economic,
________________________
(denumirea/numele)
PROPUNEREA FINANCIARA DETALIATA

NR.
CRT

PRODUS
Video-proiector
Flip chart
Aparat foto cu acumulatori si card de
memorie
Copiator multifuncţional digital de reţea cu
încărcător pentru documente si funcţie de
scanare, format A3
Ecran de proiecţie tripod pentru prezentări
TOTAL FARA TVA
TOTAL CU TVA

Cantitate

Pret bucata fara
TVA

buc
buc

1
5

buc

1

buc

2

buc

1

Data completarii :[ZZ.LLLL.AAAA]
Operator economic,……....………………………..
(nume, semnatura autorizata si stampila)

Numar
bucati

Pret Total fara TVA

FORMULAR 4

Modul de prezentare a criteriilor solicitate

Criterii solicitate

1
2
…

Ofertant, Data
........................
Reprezentant/Reprezentanţi legali
(semnaturi, stampila)

Criterii oferite

CAIET DE SARCINI
Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau
de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a
tipului de produs şi NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor
produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de « sau echivalent ».

1. Aparat foto cu acumulatori si card de memorie:
Rezolutie sensor
Format fisier imagine:
Compatibil:
Stabilizator de imagine:
Rezolutii imagine
Lentile:
Distanta de focalizare:
Blitz integrat:
Diafragma:
Sensibilitate
Efecte foto:
Altele:

Huse Aparate Foto
Culori
Altele
Dimensiuni

14.2 MP
NEF (RAW)+JPEG, JPEG
carduri Eye-Fi
Automat
4608 x 3072, 2304 x 1536, 3456 x 2304
18-55 mm f/3,5-5,6
18-55 mm
Da
3.5 - 5.6
ISO: ISO 100 pana la 3200 in pasi de1 EV. Se
poate seta si la aprox. 2 EV mai sus ISO 3200
(echivalent ISO 12800)
Neutru, monocrom, standard, intens
Compresie video: H.264/MPEG-4, sistem de
reducere a prafului, cupla accesorii ISO 518
cu sincronizare si contacte de date si cu
piedica de siguranta, vizor cu o singura lentila
pentru reflexie cu pentaoglinda la nivelul
ochilor, rotire automata a imaginii, format fisier
video: MOV, montura Nikon F (cu contacte
AF), active D-Lighting, format inregistrare
audio: PCM linear, sistem Nikon de iluminare
creativa (CLS), ecran de focalizare tip B
BriteView Clear Matte
Negru
600D polyester
Dimensiuni interioare: 16x7.5x17

2.Video-proiector:
Rezolutie
Luminozitate
Contrast - X:1
Tehnol.
Viata lampa(norm-eco)
Conectori: Input / Output

XGA (1024*768)
3200
5300
DLP
5000 ore
Input:
PC: Analog RGB: D-sub 15 pin x 2
LAN networking: RJ-45 x1 (LAN Display)
USB connector:

- Type A x1 (USB thumb drive, mouse/ keypad
control)
- Type mini B x1 (USB display)
A/V: HDMI x1 S-Video: Mini Din 4 pin x 1
BrilliantColor
Blank
VIDI
Panel Key Lock
3D Colo
Quick Start Guide
Manual CD
Remote Control w/battery
VGA Cable
Power Cord
Soft Carry CaseQuick Start Guide
Manual CD
Remote Control w/battery
VGA Cable
Power Cord
Soft Carry Case
Wireless, adaptor WiFi inclus
Soft Carry Case

Functii

Accesorii incluse

Altele
Husa video-proiector
3.Flip chart:
Suprafata magnetica (permite scrierea cu
markere speciale)
Inaltime reglabila
Tavita pentru markere
Prindere cu clema rabatabila
Brate aeriane mobile
Dimiensiuni minim 105 x 70
Baza de sustinere
Avantaje

Da
175 si 200 cm.
Da
Da
Da
105 x 70 cm
diametru = 64 cm
5 roti ( 3 blocabile)

4. Copiator multifunctional digital de retea cu incarcator pentru documente si functie de
scanare, format A3
Tip 1:
Specificatiile corpului de
imprimare:

Tip aparat: Digital tip consola
Tehnologie: Sistem de copiere/imprimare laser (transfer
electrostatic)
Toner: Monocomponent
Format maxim originale: A3
Marimi original: A5R-A3
Viteza de copiere:
- A4 – 55 cpm;
- A3 – 32 cpm;
- A4R – 40 cpm;
- A5R – 35 cpm;
Timp de incalzire de la pornire: max. 38 sec.

Specificatii functie copiator:

Specificatii functie
imprimanta:

Specificatii functie scaner
color:

Timp de iesire a primei copii: max. 3,3 sec.
Alimentare cu hartie (standard):
- 2 casete x 1500 coli
- 2 casete x 550 coli
- tava manuala (100 coli)
Greutate hartie acceptate:
- Caseta (54-220 g/m2)
- Tava manuala (52-256 g/m2)
- Duplex (52-220g/m2)
Procesor imagine: 1.2GHz
Memorie: 1.5GB (optional 512MB pentru scanarea color la 600
dpi)
Unitate Hard Disk: 80GB (optional HDD 250GB)
Restrictii acces pentru 100 de utilizatori pe baza de parola
Panou de comanda de tip touch-screen color 8,4” TFT SVGA
(optional ecran tip touch-screen 10,4” TFT SVGA)
Contor electronic programabil
Micsorare-marire: 25% - 400% (in pasi de 1% sau presetate:
25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400% )
Copiere multipla: 1-9999 de coli
Rezolutie de scanare: 600x600dpi
Rezolutie copiere: 1200x1200dpi
Selectie tip original: Text, Photo sau Text & Photo
Selectie grad contrast
Functii de copiere: colationare, colationare, combinare 2-1,
separare pe 2 pagini, stergere automata cadru
Mod de economisire toner
Mod de asteptare (Stand-by)
Viteza de imprimare:
A4 – 55 cpm;
A3 – 32 cpm;
A4R – 40 cpm;
A5R – 35 cpm;
Rezolutie imprimare: 1200x1200dpi
Limbaje de imprimare:
UFRII (Ultra Fast Rendering II)
PCL 5e/6 (optional)
Adobe PostScript Nivel 3 (optional)
Memorie: 1.5GB (optional 512MB pentru scanarea color la 600
dpi)
Interfata de imprimare:
USB 2.0
Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000BaseT
Conector D-sub cu 15 pini
Sisteme de operare suportate: Windows 2000 (numai driverul
de imprimare) /XP/2003 Server/Vista/7/2008 Server/2008
Server R2/; MAC OS X (10.4.9 sau o versiune ulterioara)
Interfata WEB pentru configurare aparat
Scanare A/N si color si transmisie direct de la consola de
comanda a aparatului
Scanare catre E-mail/SMTP (Internet Fax), PC (FTP, SMB,
NCP), WebDAV
Format de salvare al fisierelor: TIFF, JPEG, PDF/XPS cu nivel
înalt de compresie, PDF/A-1b, PDF optimizat pentru Web

Viteza de scanare pe o singura fata: 120 imagini / minut AN; 85
imagini / minut color (300 dpi, A4);
Viteza de scanare fata-verso: 200 imagini / minut AN; 100
imagini / minut color (300 dpi, A4);
Tip 2:
Specificatiile corpului de
imprimare:

Specificatii functie copiator:

Specificatii functie
imprimanta:

Tip aparat: Digital tip consola
Tehnologie: Sistem de copiere/imprimare laser (transfer
electrostatic)
Toner: Monocomponent
Format maxim originale: A3
Marimi original: A5R-A3
Viteza de copiere:
- A4 – 55 cpm;
- A3 – 32 cpm;
- A4R – 40 cpm;
- A5R – 35 cpm;
Timp de incalzire de la pornire: max. 38 sec.
Timp de iesire a primei copii: max. 3,3 sec.
Alimentare cu hartie (standard):
- 2 casete x 1500 coli
- 2 casete x 550 coli
- tava manuala (100 coli)
Greutate hartie acceptate:
- Caseta (54-220 g/m2)
- Tava manuala (52-256 g/m2)
- Duplex (52-220g/m2)
Procesor imagine: 1.2GHz
Memorie: 1.5GB (optional 512MB pentru scanarea color la 600
dpi)
Unitate Hard Disk: 80GB (optional HDD 250GB)
Restrictii acces pentru 100 de utilizatori pe baza de parola
Panou de comanda de tip touch-screen color 8,4” TFT SVGA
(optional ecran tip touch-screen 10,4” TFT SVGA)
Contor electronic programabil
Micsorare-marire: 25% - 400% (in pasi de 1% sau presetate:
25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400% )
Copiere multipla: 1-9999 de coli
Rezolutie de scanare: 600x600dpi
Rezolutie copiere: 1200x1200dpi
Selectie tip original: Text, Photo sau Text & Photo
Selectie grad contrast
Functii de copiere: colationare, colationare, combinare 2-1,
separare pe 2 pagini, stergere automata cadru
Mod de economisire toner
Mod de asteptare (Stand-by)
Viteza de imprimare:
A4 – 55 cpm;
A3 – 32 cpm;
A4R – 40 cpm;
A5R – 35 cpm;
Rezolutie imprimare: 1200x1200dpi

Specificatii functie scaner
color:

Accesorii incluse in
configuratie:

Limbaje de imprimare:
UFRII (Ultra Fast Rendering II)
PCL 5e/6 (optional)
Adobe PostScript Nivel 3 (optional)
Memorie: 1.5GB (optional 512MB pentru scanarea color la 600
dpi)
Interfata de imprimare:
USB 2.0
Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000BaseT
Conector D-sub cu 15 pini
Sisteme de operare suportate: Windows 2000 (numai driverul
de imprimare) /XP/2003 Server/Vista/7/2008 Server/2008
Server R2/; MAC OS X (10.4.9 sau o versiune ulterioara)
Interfata WEB pentru configurare aparat
Scanare A/N si color si transmisie direct de la consola de
comanda a aparatului
Scanare catre E-mail/SMTP (Internet Fax), PC (FTP, SMB,
NCP), WebDAV
Format de salvare al fisierelor: TIFF, JPEG, PDF/XPS cu nivel
înalt de compresie, PDF/A-1b, PDF optimizat pentru Web
Viteza de scanare pe o singura fata: 120 imagini / minut AN; 85
imagini / minut color (300 dpi, A4);
Viteza de scanare fata-verso: 200 imagini / minut AN; 100
imagini / minut color (300 dpi, A4);
1. Cititor de imagini duplex color
 Format hartie suportata: A5R – A3
 Greutate hartie suportata:
 O singura fata – 38-220 g/mp
 Fata/verso – 64-220 g/mp
 Numarul maxim de originale acceptate: 300 coli (80 g/mp)
2. Tava cu decalare
3.









4.









Dispozitiv de finisare cu capsare
Numar de tavi: 3
Capacitate tavi:
Tava 1 – 250 coli A4/A5R; 125 coli A3/A4R
Tava 2 – 1300 coli A4/A5R; 650 coli A3/A4R
Tava 3 – 2450 coli A4/A5R; 1700 coli A3/A4R
Grutate hartie acceptata: 64-105 g/mp
Pozitionarea capsei: colt, dubla
Capacitate capsare: 50 coli A4; 30 coli A3/A4R
Placă FAX Super G3
Compatibilitate: Super G3
Sisteme de compresie: MH, MR, MMR, JBIG
Viteza modem 33.6Kbps
Viteza de transmisie: maxim 3 sec/pagina
Destinatii pentru transmisie: maxim 200
Transmisie intarziata la ora programata, rapoarte de
activitate
Functie PC Fax (pentru transmisie)
Conexiune telefon aditional de la care se poate comanda

inceperea receptiei documentului.
5. Perforator extern cu 2/4 găuri
2 găuri, 4 găuri (francez)

5. Ecran de protectie tripod pentru prezentari
Tip
Latime (cm)
Inaltime (cm)
Suprafata de proiectie
Altele

Ecran cu trepied gama profesionala
213
213
matte white cu unghi larg de vizualizare
bordura neagra pe laterale 2,5 cm pentru
contrast ridicat, intaritor de culoare neagra pe
spate

