
Załącznik  Nr  3

Opis  przedmiotu  zamówienia  -  część  Il

Tablet:  I szt.

Wymagania  minimalne

Właściwość  lub

cecha Parametry  wymagane

Procesor

Exynos  5260,  6-rdzeni  lub  wyższy  model

Matryca

@ 911

*  osiągająca  rozdzielczość  min. 2560x1600
*  dotykowy  ekran

*  10punktowydotykowywyśwetIaczzantyodbIaskiem(wyposażonyw

powłokę  przeciwdziałająca  powstawaniu  refleksów  świetlnych  )
Pamięć  RAM min.  2 GB  DDR  3

Pamięć

wewnętrzna
min.  16  GB

Pamięć

zewnętrzna
obsługa  min.  32  GB

Komunikacja
WiFi  802.11.b/g/n

Bluetooth  4.0

Wymagane

zintegrowane

złącza

*  microUSB

*  wyjście  słuchawkowe  stereo  3,5  mm

Wyposażenie

*  Przednia  kamera:  5 Mega  Pixel,
*  Tylnia  kamera:8  Mega  Pixel  z lampąbłyskową
*  Wyjście  HDMI:  HDMI  1.4  Typ  D

*  Wejście  HDMI:  HDMI  1.4  Typ  C (max  rozdzielczość  1920x1080p  przy
30Hz)

*  Wejście  AV  (analog):  wparcie  PAL  i NTSC
*  Rozdzielczość  AV::  640x480,  720x576
*  Micro  USB  2.0

*  Jack  3.5mm  (słuchawkowy)

*  Głośnik  min  O.5W

Waga Maksymalnie  do  O,7 kg

System

operacyjny
ANDROID  ver.  min  4.4.2  lub  równoważny

Dodatkowe

wymagania

-  Moźliwość  aktualizacji  przy  użyciu  dedykowanego  darmowego
oprogramowania  producenta  lub  bezpośrednio  z sieci  Internet  za
pośrednictwem  strony  www  producenta,  automatycznie  lub  po
podaniu  numeru  seryjnego  lub  modelu  urządzenia.



Pamięć  pendrive-IO  szt.

Właściwość  lub
cecha

Parametiy  wymagane

Pojemność *  Min 16GB

Typ podłączenia *  USB 3.1 lub USB 3.O kompatybilny  z USB 2.0

Transfer

*  maks.  prędkość  odczytu  co najmniej  80 MB/s  (według  danych

producenta)

*  maks.  prędkość  zapisu  co najmniej  40 MB/s  (według  danych

producenta)

Informacje
dodatkowe

*  Kompatybilnyzwin10,win8.1,

*  Obsługujący  funkcję  szyfrowania  BitLocker

Waga *  Maksymalnie  20g

Wymiary *  Kształt  sześcianu  lub zbliżony  nie większy  niż 1 0x22x65  mm

Pamięć  pendrive  -  20 szt.

Właściwość  lub
cecha

Parametry  wymagane

Pojemność *  Min 8 GB

Typ podłączenia *  USB 3. 1 lub USB 3.O kompatybilny  z USB 2.0

Transfer

*  maks.  prędkość  odczytu  co najmniej  80 MB/s  (według  danych

producenta)

*  maks.  prędkość  zapisu  co najmniej  40 MB/s  (według  danych

producenta)

Informacje
dodatkowe

*  KompatybiInyzwin10,win8.1,

*  Obsługujący  funkcję  szyfrowania  BitLocker

Waga *  Maksymalnie  20g

Wymiary *  Kształtsześcianulubzbliżonyniewiększyniż10x22x65mm

- Dostarczony  tablet,  jak i dostarczone  wraz z nim oprogramowanie  muszą  pochodzić

z oficjalnych  polskich  kanałów  dystrybucyjnych  producenta,  zapewniających  w szczególności

realizację  uprawnień  gwarancyjnych.

- Okres  gwarancji  min. 24 miesięcy,  realizowanej  w miejscu  instalacji  sprzętu  na terenie  całej

Polski,  licząc  od dnia podpisania  protokołu  końcowego.  Zamawiający  wymaga,  aby serwis

przedmiotu  umowy  był  realizowany  przez  producenta  oferowanego  sprzętu  lub

autoryzowanego  partnera  serwisowego  producenta  sprzętu.  Koszt  dojazdu  obciąża

Wykonawcę.  Czas usunięcia  awarii  nie może  przekroczyć  14 dni. od chwili  zgłoszenia  awarii

przez  zamawiającego.

Jeżeli naprawa  nie  będzie  możliwa  do wykonania  w wymaganym  czasie, Wykonawca

zobowiązany  jest  do dostarczenia  sprzętu  zastępczego  na czas naprawy  o parametrach  nie

gorszych  niż urządzenie  podlegające  naprawie.


