Projekt pn. „Częstochowa silna dzielnicami” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

załącznik nr 2 do SIWZ

MINIMALNE

PARAMETRY

TECHNICZNE

Część 1 – Komputery przenośne typu laptop wraz z akcesoriami i oprogramowaniem (13 sztuk)
Zastosowanie

Komputer będzie wykorzystywany do standardowych aplikacji komputerowych, edytowania tekstu, arkuszy kalkulacyjnych,
tworzenia prezentacji multimedialnych, obliczeń, grafiki oraz korzystania z zasobów Internetu.

Procesor

Procesor zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, osiągający w teście PassMark CPU Mark (Average CPU Mark)
wynik nie mniejszy niż 3100 punktów, według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

Pamięć operacyjna RAM

minimum 4 GB.

Dysk twardy

1 dysk twardy o pojemności minimalnej 500 GB HDD

Ekran

Wyświetlacz o przekątnej 15,6 cala i rozdzielczości Full HD (1920 x 1080) z powłoką przeciwodblaskową i podświetleniem LED.

Płyta główna

Płyta główna umożliwiająca pracę procesora z maksymalną wydajnością, wyposażona co najmniej w:
• 1 złącze VGA
• 1 wyjście HDMI
• 1 złącze RJ-45
• 1 złącze Audio (Combo)
• min. 2 porty USB 3.0
• min. 1 port USB 2.0

Karta dźwiękowa

Zintegrowana, zgodna z High Definition

Napęd optyczny

Wbudowana nagrywarka DVD +/- RW

Gniazda

Wbudowany czytnik kart SD
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•
•
•

Komunikacja

WiFi 802.11
Bluetooth
Ethernet

Wbudowane głośniki

2

Dodatkowe wyposażenie

Kamera HD, wbudowany mikrofon
•
•
•

System operacyjny

zainstalowany na komputerze w wersji polskiej,
interfejsy użytkownika dostępne w kilku językach do wyboru – minimum w polskim i angielskim,
możliwość uruchamiania użytkowanego przez Organizacje Społeczności Lokalnej programu Adobe Photoshop bez
dodatkowego oprogramowania pośredniczącego,
• wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów
USB, Plug&Play, Wi-Fi),
• możliwość skonfigurowania przez administratora regularnego automatycznego pobierania ze strony internetowej
producenta systemu operacyjnego i instalowania aktualizacji i poprawek do systemu operacyjnego,
• możliwość tworzenia wielu kont użytkowników o różnych poziomach uprawnień,
• wyposażony w graficzny interfejs użytkownika oraz zintegrowaną zaporę sieciową,
• wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi
aktualizacjami,
Licencja na zaoferowany system operacyjny musi być:
• w pełni zgodna z warunkami licencjonowania producenta oprogramowania,
• być nieograniczona w czasie,
• pozwalać na instalację zarówno 64- jak i 32-bitowej wersji systemu
• pozwalać na użytkowanie komercyjne i edukacyjne,
• pozwalać na instalację na oferowanym sprzęcie nieograniczoną ilość razy bez konieczności kontaktowania się
z producentem systemu lub sprzętu.

Normy / certyfikaty

Deklaracja zgodności CE, Energy Star 5.X

Gwarancja

24 miesiące
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Mysz bezprzewodowa
radiowa:

•
•
•
•
•
•
•

mysz pełnowymiarowa do komputera typu desktop,
mysz wyposażona w ślizgacze, działająca na drewnianym stole,
mysz laserowa lub optyczna na złączu USB,
minimum 3 przyciski,
rolka do przewijania w pionie,
profil dla prawo i leworęcznych,
zasilana z 1 lub 2 baterii AA

Torba do laptopa 15,6”:

•
•
•
•

standardowa torba dla komputera przenośnego z ekranem 15,6”
umożliwiająca bezpieczne przenoszenie i transport
min. 1 komora na komputer przenośny wyposażona w paski
wytrzymała rączka

Dodatkowe wymagania

akumulator, zasilacz, instrukcja
Część 2 – Urządzenia wielofunkcyjne (13 sztuk)

Typ
Ekran
Procesor
Pamięć (RAM)
Podajnik wielofunkcyjny
Odbiornik papieru
Czas wydruku
Interfejs

Drukarka laserowa, wielofunkcyjna, kolorowa
Dotykowy,kolorowy , min. 8cm
Min. 667 MHz
Min. 512 MB
Min. 50 arkuszy
Min. 150 arkuszy
Max. 15 sekund
USB 2.0, Ethernet Base, TX, WIFI,
Mono-30 str./min.
Prędkość druku (minimum)
Kolor- 30 str./min
Rozdzielczość druku
Min. 1200x600 dpi
Automatyczne drukowanie
Tak
dwustronne
Kopiowanie
Prędkość min.30 str/min (mono i kolor)
Rozdzielczość skanowania Optyczna, Min. 600x600 dpi
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Rodzaj skanera
Faks

CIS
Tak
1.Tonery dostarczone z urządzeniem czarny na min. 1500 stron i kolorowe min. na 1500 stron każdy
2. Kabel zasilający
Standardowe wyposażenie 3. Kabel drukarkowy USB
5. Wbudowane WiFi
4. Instrukcja w języku polskim, oprogramowanie dokumentacja, płyta DVD.
Normy / certyfikaty
Deklaracja zgodności CE, Energy Star 5.X
Gwarancja
Co najmniej 24 miesiące
Część 3 – Sprzęt multimedialny
Projektor multimedialny – 13 sztuk
Technologia wyświetlania: DLP
Język obsługi / menu
polski
Rozdzielczość natywna
1920 x 1080 (FHD)
Rozdzielczość
1920 x 1080 (FHD)
maksymalna
Jasność
co najmniej 3100 ANSI lumen
Kontrast
co najmniej 15000:1
Żywotność lampy
co najmniej 3500h
(tryb normalny)
Żywotność lampy
co najmniej 9000h
(tryb ekonomiczny)
Moc lampy
Co najmniej 230 W
Korekcja kształtu
zakres +/- 30 stopni lub szerszy
Wielkość rzutowanego
28" – 301"
obrazu
Złącza
HDMI, D-Sub 15pin, wejście kompozytowe, audio we/wy, USB
Głośnik/i
Tak
Gwarancja
24 miesięcy / 12 m-cy dla lampy
Wyposażenie
pilot z bateriami, kabel VGA, kabel zasilający, karta gwarancyjna, instrukcja obsługi
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Normy / certyfikaty
Przeznaczenie
Typ
Mocowanie
Powierzchnia projekcyjna
Wysokość
Szerokość
Format
Wyposażenie dodatkowe
Gwarancja

Deklaracja zgodności CE
Ekran projekcyjny– 13 sztuk
Sale konferencyjne, sale szkoleniowe
Wysuwany (ręczny)
Ścienne, sufitowe
Biała, matowa
co najmniej 114
co najmniej 203 lub więcej
16:9 lub 4:3
Automatyczny system blokujący ekran
Płynne zwijanie ekranu
24 miesiące
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