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Cenová nabídka digitální multifunkční
kopírka pro: Obec Psáry. I



Obchodní jméno:
Právní forma:
51db:
ič:
olč:
Statutární orgán:
Osoba oprávněná jednat
Telefon:
e-mail:
Počet zaměstnanců:
Telefon:
Fax:
e-mail:

bankovní spojení:
číslo účtu:

OFFICE-CENTRUM s.r.o.
společnost s ručením omezeným
českobrodská 53, 19011 Praha 9
27143S62
CZ27143562
Tomáš Liška, jednatel společnosti
Roman Konečný, ředitel společnost!
281 930 287
ko necny@ office-centru m cz
12
281 930 288
281 865 339
obchod(~office-centrum.cz; helpdesk~office
centrum.cz
Moneta Money Bank, as.
18 24 3 5 02 0/06 00

1 IdentifIkační údaje I 2 Cenová nabídka barevný multifunkční stroj Ineo
÷227 (A3)~



Rychlost tísku/koplrováníA4:
Rychlost tísku/koplrováníA3:
MČsíční maximální výkon:
Rozlišení:
Max. velikost popít“:
Max. velikost kopie:
Paměť standard:
Harddisk:
Měřítko kopírování:
Zósoba papíru standard:
Zásobu papíru moximum:
Doba prvnl kopie:

Předvolbo počtu kopíh

SRfl
SRAB
2 000MB
250 GB
25-400%
2 150
3 650
8,4 sekund /borevná
6,8 sekund/černobilá
1-9999

DWELOP

biahub C227, 200 RAM, tiskový řadič Into, bočnivstup, 2 kazety na papír
(2x500 listů), HOD 25MB. duplel‘, stylus pen, vývojnice a fotoválce C, M,
Y. t; COJDVD a ovladači a nivoden

Autorský popl.-zák126/200655.

likvidace alektroodpadu

TN-221K toner černý na 24.000stran

TN-Z2lytoneržlutý na 21000 stran

TN-221M toner purpurový na 21000 stran

TN-22lCtonerazurovýna2t000stran

DF-628 automatický podavač ori8inělú

DK-514 stolek pod stroj
OCR-POP/A skenovšrsiv barvě do e-mailu, výstupy POP (OCR). P0F/A, WC. TIFF

3 Cena spotřebního materiálu včetně servisu a
reakční doba servisního technika,

instalace stroje ZDARMA

:~
Záruční doba na stroj je 24 měsíců.

Dc,
. office centrum

; digitální plnobrsrevný multifunkční systém
: : (kopírka/tiskárncs/skenn/uk!ógfóni dokumentů)

INEO +227
Formát AB/M
Základnftechnické údaje

22 stan za minutu/černobíle! barevně
14 stanza minutu/černobíle ibarewiě
25000
1800x 600

t~‘obrazend kampfem! konfiqurace stroíe

Reakční doba servisního technika je 4 hodiny od nahlášení závady na firemní Helpdesk.

Cena za hodinu práce servisního technika na barevném stroji je 590,-Kč, bez DPH

ZdrúČní doba stroje je 24 měsíců

Předpokládaná životnost stroje jel 000 000 kopIí

cenova nabídka vcetně kapacity spotřebního materialu viz prilozená tabulka

Prodeje. ‚on a be, Poe drin.‘,, a
KonfIgurace DPH vteint DPH

A795021

#AUTPR3 300

5NC
ASK3 100

AS (32 DO

AS K33 DO

A8X3400

A?VlWY2
9967004600

[~ Volitelné příslušenství

Sešívací finišer FS-533 včetně kitu MK-GOZ, pro stroj lneo 4277

cena finišeru P5-533 včetně kitu MK-GOZ, je 18500,-Kč, bez DPH

Sešívání SOlistů, maximální „stup 500 listů,

orFIcE,taswaMa.ra.
(‚.00b.,d.kS 51 15355 PlWo O
0:271 d3 531
cit. CflTIOa‘1
„aii,,voO MS ema‘ ‚dd1~ „amoleto

žal 020 205
;2a1 055320

‚TOL 110111 111
aad‘TaceTeTalemv.a

—dreteeseav‘=



J 4 Závěrečné prohlášenĺ I
Cenovou nabídku vytvořil: Radek Hlavnička
Obohodni manažer pro kancel~řskou techniku
Kontakt: gsm: 606 736 074
E-mail:~

Radek Hlavnička

1fl2055 poNSibnĹhs.tisďáli~
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www.develop.cz Navrzeno

ine&227
pro jednoduchý

mobilní tisk
Budoucnost spočívá v mobilitě. Všudepřítomné smartphony a taMety určují nový
pracovní směr. Firmy stále častěji využívají politiky BYOD (Bring Your Own
Device). Ta zaměstnancům umožňuje využívat k práci svá vlastni mobilu
zařízení. Stále je však potřeba dokumenty tisknout a skenovat. V mnoha
společnostech je tisk možný jen ze stolních počitačů. Nebylo by ale pohodlnější
mít možnost vytisknout třeba přílohu firemního mailu přímo ze svého mobilu?
Develop tuto možnost přináší. Nové barevné multifunkční kancelářské zařízeni
íneo± 227 podporuje všechny současné mobilní technologie.

Tiskr‘ěte a mobilu a tabletu
Multihankřní zalíceni podpoeujl všechny moderní
technologie mobilniho tisku. Tisknout můžete přes
Wi-Fl z iPhonua ipadu Airprint) nebo mobilu a tabletu

Androidem (Moprial. A dokonce není ani potřeba
instalovat žádné ovladače nebo dopinkový software.
Služba Google cloud Prínr dále umožňuje tisk vašich
dokumentě odkudkoliv z internetu. Třeba z domu nebo
ze služební cesty.

Technologie NF~ zabudovaná přímo do panelu zajišťuje,
že dokumenty z vašeho Android zalíceni vytisknete
nebo naskenujete pouhým přiložením mobilu. Pro
Apple zařízeni hoje zase Bluetooth LE. Diky oběma
technologiím se můžete niobilemtaké přihlásit. Váš
mobilní telefon tak zcela dokáže nahradit fireonni
čipovou kartu.

ieee‘ OsFspedanřeMooigielslŮ(OF.6lil,veatavěaslsntlahšerem
IPS-SaSI, nlkekapaoiiei bodes lPC-414l. peseossi deskou pen-seti
sklesne Iekoeeeeroesolosřodlodo,etkeu IAU.ze2l

barevně I 22 str/min
černobíle I 22 str/min



Veškeré funkce,
které potřebujete

Nahlédněte blíže na široký výběr standardních a volitelných
funkci tohoto zařízení a zjistíte, proč je ineo± 227 dobrou
investicí.

Rychleji, než řeknete švec
Naše zauzeni jsou rychlá ve všech ohledech, tiky probuzeni
stroje do 20 vteřin nebudete ráno nikdy čekat. Prvni kopii
pofidite již za necelých 6 sekund. Skenováni rychlosti až 45
stran za minutu vyhovuje každodenní kancelářské práci.

Hned na první dotek vite, co máte dělat
velký barevný dotykový displej a ovladače jsou

češtině a nabizi jednotný systém intuitivnflao
ovládáni celé produktové řady Develop. Jeho
obsluha je jednoduchá. jakou chytrého telefonu
nebo tabletu. oblibené funkce si můžete nastavit
na vlastni záložku vtiskovém ovladači
a na vyhrazená t1ačitka na displeji. Stiskem
jediného tlařitka tak můžete třeba naskenovat obě
strany průkazu na jedinou stránku a odeslat
do svého počítače.

Jednotně intuitivní ovládáni
Af už si zvolíte černobílý nebo barevný stroj
Develop ineo, rjiatite, že se všechny ovládají stejně.
Diky tomu cc uživatel nemusi nic nového učit.
Stači, když zvládnete jeden stroj a jakmile přijdete
k jinému, okamžité se budete cítit jako ryba
ve vodé.

Ekologie
Osporná elektronika a okamžité vypinání části stroje,
které nejsou právě použivány, zajišťují jeité
podstatně null spottebu energie, než vyžadují
ekologické atandardy Energy Star a Blue Angel.
Provoz stroje vás tak vyjde na méně nei 1Kč denně.
vail kapsu i přirodu letu také další funkce, jako
napliklad automatické odstraněni prázdných stránek.
zabradujici zbytečnému kopírováni a plýtváni
papírem. Používaný toner obsahuje biomasu a diky
své nižli zapékací teplotě je velmi šetrný k životnímu
prostředí.

ineo~227—

Napojeni na firemní systémy
) U každého uživatele je možné aledovat vyuiivéni

zauzeni. Zlekáte tak kontrolu nad tiskovými náklady,
které můžete správně rozúčtovat na oaoby nebo
oddileni, Dokumenty budou zároveň chránéné před
zoseutitim, protože se vytisknou až po autorizaci PiNem
nebo fireossni čipovou kartou pumo na stroji. Pro
autentizaci můžete použit také avůj mobilní telefon
(NEC a Bluetooth LE~ nebo biometrický skener‘ kapilár
prstu. Svoji tiskovou úlohu si dokonce mŮžete -
vyzvednout na jalcéznlcoliv stroji ve tmě ber nutnosti
ji znovu píepoallat‘. -
Působivé výtisky ostré jako břitva

? ‘a

) Tisková znecjssnika a inovativní HO toner vlastni
výzoby jsou jenmé dotadénytak. aby poskytovaly
profesionálovi výtisky a rozlišením 600 dpi, brilantními
barvami a snadno čitelnými malými písmeny. To vie
pit ožili spotřebě tonem. vysoká odolnost výtisků
pzota vlhkosti aU\f zarens umoznuje jejoch pouzati
v extenérech a pro archivaci Absence oleje zsrucu1e
matný povrch výtisku. kteaý je popisovatelný avýbooně
se hodí pro použiti vkanceláii.usnadňuje každodenní práci



Možnost
Chceme ušetřit vaše penize Ke spokojenosti vašeho IT správce

Zatizeni můžete spravovat vzdálené z libovolného
počítače pomocí webového prohliřeie. Můžete
spravovati vice zařiceni v celé žirová centralizovaně.
Diky dálkovému ovládáni displeje ice uživateli
okamžitě pomocí napiilelad a nastavertim tiskové
úlohyato jr mobilu nebo tabletu‘, ať už se tiekáma
nachází kdekoliv budové.

Bezpečnost především
Multiáonkčeoi zařízení splňují mezinárodní
bespečnostni standardy ISO 15408 FALl a [El! 2S0o.1.

Také všechna data, uložená na pevném disku, jsou
chráněna pied neoprávněným pilstupem pomoci
technologie íifrováni dat a v p‘dpsdé potřeby š jejich
vynsszánin‘ a přepisem podle stsndsrdu NATO. žádné
důvěrné dokumenty ae tak nikdy nedostanou -
do nepovolaných rukou

vylepšit
vaši práci s dokumenty!

Vyrobíte jakýkoliv druh dokumentu
Neomezujte re formátem a gramáži papíru. Můžete
tisknout na obálky, recyklovaný papír, předtištěný papír,
projektorové fólie a mnoho dalších médii o gramáži
až PSi g/m‘ Ve výborné kvalitě lze potisknout širokou
škálu formátů psplru od At až po As nebo uživatelsky
delínovsné formáty a papíry dlouhé až 1,2m, oiky
širokému výbéru dokončovacích funkci jako je vytvářeni
až šoetranových brožur‘, sešíváni‘, děrováni‘ a depisni
skla& můžete vyrobit téniěřjrkýkoliv druh dokumentu,

Napojeni na firemní systémy
Nová multifunkini zauzeni umožňuji přímé napojeni
na různé firemní systémy. Přímo na displeji
onultifurikce tak můžete napžiklad vybrat typ dokladu
jako je faktura nebo dodací list, jeho dodavatele,
a doklad rovnou naakenujete do vašeho účetního nebo
dokumentového systému ke schváleni.
Skenovat můžete pflmo do Wordu‘ a Excelu‘ e možností
následné editace dokumentu, do prezentace
PowerPointu nebo do azrhivovstelného
a prohledávatelného Pop/A‘.

Provozní náklady na kompletni tiskové služby
budou nižší, než byste zaplatili za tonery do běžné
stolni tiekámy. Diky oboustrannému tisku
ušetříte až S0% nákladů na papira poštovné.
Barevný tisk můžete povolit jen tém uživatelům,
kteří ho potřebuji. Sledováni účtů uživatelů
zaručuje jejich odpovédný přistup k tisku a je
prokázáno, že diky tomu dojde ke sníženi nákladů
na tisk minimálně o 10%. Diky etužbé CS Remote Care‘ se nemusíte atarat

o objednávky pottebnfl‘o materiálu, hlášeni
servlrnich požadavků ani o odečitáni počitadel. Váš

tiskový syatém bude spojen přimo Se servisnim
centrem vašeho dodavatele Develop, kterému stroje
automaticky předávají všechny své požadavky.

Způsob autentizace je na vás
> zabezpečený přístup k multifunkčnímu zařízeni je

zajiitén proettrdnictvim různých apůžobů
autentizace: zadání uživatelského jména a heals,
oaobnflso PlNu, skeneru kapilár prstu‘, bezkontaktní
karty‘, vestavěné NFC autentizace pro Android nebo
Blurtooth LE‘ pro áphone/ipad. To iirnmená, ie váš
mobilni telefon podporující 11K můžete klidně pouiít

- - pro přihláieni místo čipové karty.

loao‘zz7spedaeačeoaeoieislijůwp.ezel
beetevaeioe einhieremtez.so4zoí,depnnsiiedn,ok,elau.tl4l,
pttpeíovaeim meéeíem pro ltodieey ls‘oc‘eool. évě,so pfldaeo‘ýnsl
kazetami lpc.zast aére&ee bezkentakhsleh Siest

‘ dostupnost uvedených parametrů a funkci Sr liii v závislosti
nakenilguraci oašizeni
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