
   

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

       Załącznik nr 1  

Specyfikacja sprzętowa, parametry minimalne. 

1. Tablica szkolna biała. 

Wymiary minimum 180x120 cm  

Powierzchnia biała, suchościeralna, magnetyczna  

Rodzaj pisaka Markery zmywalne do tablic 

2. Tablica interaktywna z oprogramowaniem i piórem elektronicznym . 

Rozmiar tablicy 82.0 cali(e)   

Rozdzielczość  8192 x 8192   

Format obrazu 4:3   

Przekątna powierzchni aktywnej 78,5   

Interfejs użytkownika Palec, pisak lub wskaźnik   

Dołączone urządzenia wskazujące 2 pióra nauczycielskie   

Technologia digitalizacji Touch Sensitive   

Powierzchnia tablicy Matowa przystosowana do pisania markerami suchościeralnymi   

Zasilanie Urządzenie zasilane bezpośrednio z portu USB   

Interfejs do PC USB 2.0   

Sposób montażu Dołączone uchwyty do montażu naściennego; 

Dołączone oprogramowanie Tak   

Informacje dodatkowe    

Okres rękojmi (gwarancji) w miesiącach 60   

3. Laptop z oprogramowaniem.  

Procesor osiągający w teście cpu benchmarks minimum 1045 punktów 

(http://www.passmark.com/index.html) 

Częstotliwość szyny QPI/DMI 5 GT/s  

Pojemność pamięci podręcznej 2 MB  

Technologia Hyperthreading Tak  

Pojemność dysku (HDD) •500 GB•8 GB 

 Rodzaj dysku SSHD  

Zainstalowana pamięć 4 GB  

Rodzaj pamięci SODIMM DDR3  

Częstotliwość szyny pamięci 1600 MHz  

Przekątna ekranu LCD 15,6 cali  

Typ ekranu TFT HD [LED] AntiGlare  

Maksymalna rozdzielczość LCD 1366 x 768  

Typ karty graficznej Intel HD Graphics (układ zintegrowany w procesorze)  

Dodatkowe informacje n/t zainst. pamięci Przydzielana dynamicznie  

Karta dźwiękowa High Definition Audio  

Napędy wbudowane (zainstalowane) DVD±RW  

Urządzenia wskazujące TouchPad  

Rodzaj baterii Li-Ion (6 Cells, 2200mAh)  

Złącza zewn. •2x USB 3.0 
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•1x USB 2.0 - Sleep-and-Charge 

•1x combo audio (mikrofon/słuchawki) 

•1x DC-In (wejście zasilania) 

•1 x HDMI 

•1x RJ-45 (LAN) 

•1x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor) 

 Bezprzewodowa karta sieciowa Tak  

Typ bezprzewodowej karty sieciowej IEEE 802.11b/g/n  

Bluetooth Tak  

Czytnik kart pamięci Tak  

Wyposażenie standardowe •Czytnik linii papilarnych 

•Głośniki stereo 

•Mikrofon  

•Kamera internetowa 

•zasilacz sieciowy 

•1x10/100/1000BaseT Gigabitethernet (RJ45) 

 Zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 8  

Zainstalowane oprogramowanie typu Office w wersji edukacyjnej. 

Program antywirusowy typu IS. 

Dodatkowe informacje o gwarancji 12 miesięcy . 

4.  Projektor multimedialny . 

Łatwe w obsłudze, lekkie projektory 3D Ready, oferujące obraz o znakomitej jakości, 

 sprawdzą się w salach konferencyjnych oraz zastosowaniach edukacyjnych i biznesowych 

• Technologia BrilliantColor™ i pięciosegmentowe koło kolorów gwarantują znakomitą jakość 

reprodukcji kolorów 

• Uniwersalny obiektyw z regulacją wielkości obrazu 1,2 x 

• Możliwość wymiany lampy przez użytkownika. 

• Złącze zabezpieczające Kensington i dodatkowy wspornik ułatwiają ochronę przed 

kradzieżą 

• Funkcje wspomagające obsługę prezentacji bezpośrednio z pilota . 

• Hermetyczny układ optyczny DLP  

• Zgodność z systemem projekcji trójwymiarowej dzięki nowej technologii DLP. 

•Układ DMD (TI) (800 x 600 pikseli)  

•Jasność (2800 AL)  

•Zgodność ze standardami DTV/HDTV  

•Standard 3D Ready  

•Korekcja efektu trapezowego w pionie  

 

  

 

 


