Załącznik A do SIWZ

Część I - Urządzenia elektryczne

LP

Nazwa
zestaw komputerowy

1
urządzenie wielofunkcyjne

2
nawilżacz powietrza
3
lampa bakteriobójcza
4
zestaw multimedialny
5
6 oczyszczacz powietrza
odkurzacz
7
8 zestaw żelazko + deska do prasowania
9 odtwarzacz CD
sterylizator do butelek i smoczków
10
11 podgrzewacz

ilość (szt.)
Opis
zestaw komputerowy umożliwiający pracę dydaktyczną. W skłąd zestawu wchodzi: komputer
(Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 6000 punktów (Wyniki testów na
podstawie zestawienia publikowanego na stronie
https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html w dniu 31.12.2020r.). Pamięć operacyjna min.
8GB, Dysk półprzewodnikowy o pojemności min. 256 GB, karta graficzna zintegrowana, zainstalowany
stytem operacyjny Windows 10 w polskiej wersji językowej lub równoważny zainstalowany pakiet
biurowy Microsoft Office PL (min. Word, Excel, PowerPoint,) lub równoważny – Dobór
oprogramowania podyktowany jest koniecznością zapewnienia pełnej zgodności z aktualnie
użytkowanym oprogramowaniem w placówce ), min. 4 wejścia USB, monitor (przekątna min 23 cale,
rozdzielczośc min. 1920 x 1080, Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz] min. 75, podświetlenie LED,
matowa powłoka matrycy) mysz bezprzewodowa, klawiatura bezprzewodowa, wszystkie nizbedne
1
przewody do zmontowania zestawu.
• Kolorowa drukarka wielofunkcyjna A4,• Drukowanie/Kopiowanie/Skan/Faks ,• Automatyczny druk
dwustronny ,• Maksymalny rozmiar nośnika A4 ,• Szybkość drukowania - 26 str./min w formacie A4 w
kolorze, 30 str./min w formacie A4 w czerni ,• Rozdzielczość drukowania - 600 x 1200 dpi,• Interfejs 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, USB 2.0 (High Speed), Host USB 2.0 (High Speed), (opcjonalnie)
bezprzewodowa sieć LAN (IEEE802.11a/b/g/n), RJ-11 ,• Pamięć (Std./Maks.) - 1GB / 1GB ,•
1
Rozdzielczość skanowania - Maks. 600 × 600 dpi ,
• czas pracy: do 7 godzin (po całkowitym napełnieniu zbiornika na wodę),• zasilanie sieciowe ,•
2
wym.min. 25,6 × 25,3 × 23,8 cm,
Lampy bakteriobójcze bezpośredniego działania,skuteczna metoda dezynfekcji powietrza i
powierzchni.
2
Tablica interaktywna dotykowa,projektor krótkoogniskowy,uchwyt ścienny do projektora
krótkoogniskowego. Wymiary dopuszczalne do całkowite:173 × 124 cm
1
automatyczna kontrola jakości powietrza,czujniki cząstek, różne typy pracy
2
Profesjonalny odkurzacz przeznaczony do zbierania kurzu i małych osadów. Niewielkie rozmiary,
2
poziom hałasu max. 59 db.
2
zestaw żelazko + deska do prasowania
2
odtwarzacz płyt CD, z wejściem USB, połączeniem bluetooth oraz radiem FM/AM
Skuteczny i prosty w użyciu,uniwersalny,kompatybilny ze wszystkimi butelkami dostępnymi na polskim
4
rynku.
zapewnia równomierne podgrzanie pokarmu do odpowiedniej temperatury
4

