Załącznik nr 3 do specyfikacji BPM.ZZP. 101 ..2014

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE „Notebook-2”
Sprzęt musi być zgodny, równoważny lub o wyższych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniżej:
Notebook-2 *
Producent……………………………………… Model…………………………… Numer Katalogowy Komputera (Producenta): ……………………………
spełniający niżej wymienione wymogi:
lp.
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I.

Minimalna wydajność CPU na przykładzie PassMark

1

http://www.cpubenchmark.
PassMark CPU min 2800 pkt. (minimalna ilość punktów wg. tabeli na dzień 23.01.2014r)
net/laptop.html

2

Ilość rdzeni CPU

II.

Pozostałe Parametry

1

Pamięć, Dysk twardy

Min. 4GB RAM , SSD flash pojemność minimum 128GB

2

Grafika/Ekran

11.6” <= Ekran przekątna =< 14.2”, podświetlanie LED lub IPS.

3

Łączność

Bluetooth, WiFi 802.11 a/b/g/n, Karta sieciowa Ethernet

4

Złącza

Złącze dla zewnętrznego monitora/projektora (z przejściówką na jedno z złącz: micro HDMI lub DVI lub mini D-SUB)
Ethernet (może być na adapterze), Minimum 1x USB 3.0, minimum 1x USB 2.0, Gniazdo Audio, Czytnik kart SD,SDHC

5

Klawiatura, wskaźniki

Touchpad, Przycisk włączenia/wyłączenia, Klawiatura wyspowa

6

Multimedia

Wbudowane: głośniki stereo, mikrofon, Kamera internetowa

7

Akumulator

Min. 4 ogniw Li-Ion lub Li-pol

8

Inne:

Maks. waga ultrabooka < 1,4 kg; obudowa aluminium lub stop magnezu

9

Parametry inne,
równoważne lub
wyższe **

System operacyjny

Minimum dwa rdzenie, przeznaczony dla 64bit systemów operacyjnych

Zainstalowany lub preinstalowany system operacyjny 64bit, wersja polska systemu operacyjnego; system operacyjny
musi poprawnie współpracować z posiadanym oprogramowaniem aplikacyjnym: MS Office 2010, komunikacja i
poprawna współpraca z kontrolerem domeny Windows AD; dostarczona licencja systemu operacyjnego oraz nośnik z
systemem operacyjnym (moŜe być wygenerowany przez producenta).

System*
……………………

Dodatkowe informacje o
24 m-ce dla konsumenta, załączona karta gwarancyjna (wydrukowana), naprawy gwarancyjne realizuje serwis
gwarancji
producenta na terenie Polski
Instrukcja wypełniania:
*) należy wskazać oferowany produkt: nazwa producenta + typ/model
**) należy wypełnić w przypadku jeżeli oferowany towar posiada parametry inne, przynajmniej równoważne lub wyższe
III.

.......................................................................................................
Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy
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