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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki Komputera typu tablet – element 

mobilnego stanowiska laboratoryjnego do projektowania i programowania płytki prototypowej 

z układem programowalnym o minimalnych parametrach technicznych przedstawionych w 

tabeli:  

Lp. Nazwa 
komponentu 

Wymagane minimalne parametry techniczne 

1 Ekran min. 12,6”  

2 Rozdzielczość 
ekranu 

min. 2160x1440 

3 Współczynnik 
proporcji 

3:2  

4 Dotyk min. 10 punktów dotykowych 

5 
Procesor Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest 

(wynik dostępny: http://www.cpubenchmark.net) co najmniej wynik 5214 
punktów Passmark CPU Mark (wynik na dzień 23.11.2017). 

6 Pamięć masowa min. 512 GB 

7 Pamięć RAM min. 8 GB 

8 

Komunikacja Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac); 
technologia Bluetooth 4.1; 
dwa aparaty  przedni min 2Mp i tylny min 8 Mp 
mikrofon; 
głośniki stereofoniczne; 

9 

Porty i złącza Pełnowymiarowy port USB 3,0 Type-C - 1 szt. 
Pełnowymiarowy port USB 3,1 Gen. 1 (USB 3.0) - 1 szt. 
Gniazdo na kartę microSD; 
Gniazdo zestawu słuchawkowego; 
Pełnowymiarowy port HDMI; 

10 

Funkcjonalności czujnik światła otoczenia; 
przyspieszeniomierz; 
żyroskop; 
podświetlana klawiatura 
Rysik 

11 Zasilacz min. 45 W 

12 
Obudowa Obudowa metalowa 

zintegrowana podpórka 
min. przyciski fizyczne – regulacja głośności, zasilanie  

13 Dodatkowe 
informacje 

Pełna klawiatura QWERTY (stacja dokująca - odpinana) 
Touchpad z technologią Multi-Touch (stacja dokująca - odpinana) 

14 Masa max. 0,99 kg 

15 

System operacyjny • Obsługa do 192 GB ramu (wersja 64-bitowa)  
• Obsługa do dwóch procesorów (dowolna liczba rdzeni) 
• Wielozadaniowość, poruszanie się po wielu otwartych oknach  
• Obsługa zaawansowanych funkcji sieciowych (np. łączenie z domeną) 
• Dołączanie do sieci bezprzewodowych za pomocą trzech kliknięć  
• Drukowanie na jednej drukarce z wielu komputerów w sieci  
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• Przeglądanie dokumentów w sieci  
• Zaawansowane opcje kopii zapasowej 
• Pomoc w zabezpieczeniu i ochronie danych, oraz obsługa szyfrowania 

EFS 
• Rozpoznawanie bieżącej lokacji użytkownika na potrzeby drukowania 

dokumentów foldery offline 
• Obsługa technologii Multi-Touch, Interfejs dotykowy 
• Funkcje multimedialne (odtwarzanie i nagrywanie DVD, Oglądanie telewizji 

i nagrywanie kanałów telewizyjnych), zawarte oprogramowanie typu media 
center  

• Udostępnianie multimediów i dokumentów, połączenie z domową biblioteką 
spoza domu 

• Funkcja rozpoznawania pisma odręcznego 
• Obsługa spakowanych archiwów 
• Wbudowane programy do obróbki grafiki, klient poczty e-mail i IM  
• Otwieranie najczęściej używanych aplikacji jednym lub dwoma kliknięciami  
• Personalizacja pulpitu za pomocą schematów i zdjęć  
• Wbudowana ochrona przeciw spyware'owi i malware'owi  
• Zarządzanie użyciem komputera przez dzieci i monitorowanie go 
• Zarządzanie energią, przechodzenie w stan czuwania i wzbudzanie 
• Funkcja szybkiego tworzenia i udostępniania filmów i pokazów slajdów 
• Obsługa bibliotek sterowników medialnych typu direct x do wersji 11 
• Strumieniowanie multimediów do innych komputerów i urządzeń zgodne z 

UnPNP 


