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Załącznik 4c do SIWZ 
 
Dostawa sprzętu dydaktycznego do pracowni budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych 
Część.3 Dostawa sprzętu komputerowego 
 

Lp. 
Nazwa wybranego 

elementu 
wyposażenia  

Parametry i cechy wybranego elementu wyposażenia stanowiska (przedmiotu) 

1 

Drukarka 
laserowa ze 
skanerem 
i kopiarką A4 

Drukarka 
Technologia druku  - Laserowa monochromatyczna 
Prędkość druku - czerń [str/min]   min. 20 
Rozdzielczość druku - czerń [dpi]  min. 1200 x 600 
Czas wydruku pierwszej strony - czerń [s]  max. 9 
Automatyczny druk dwustronny  
Kopiarka 
Kopiarka   Monochromatyczna 
Prędkość kopiowania - czerń [str/min]  min. 20 
Czas uzyskania pierwszej kopii [s] max. 14 
Zmniejszanie/powiększanie [%]   min. 25 - 400 
Funkcje kopiowania  Autodopasowanie, Dokumenty tożsamości , Łączenie 2 w 1 , Łączenie 4 w 1, Plakat 
Kopiowanie wielokrotne min 1-99 stron 
Skaner 
Rozdzielczość optyczna [dpi]  min. 600 x 600 
Techniczne 
Poziom hałasu [dB]  max. 55 
Wspierane  systemy  operacyjne  
minimum: Windows 7, Windows 8, Windows 10 (również wersje 64-bitowe) 
Wyświetlacz  - Tak 
Pobór mocy wyczekiwanie [W]   max. 50 
Pobór mocy drukowanie [W]  max. 400 
Obciążenie [str/mies]  min. 12000 
Obsługa papieru  Automatyczny podajnik dokumentów  na  min. 40 arkuszy , Kaseta na min.250 arkuszy , Odbiornik na  min. 120 arkuszy , Wielofunkcyjny podajnik na 
1 arkusz 
Pamięć  min. 16  MB 
Maksymalny rozmiar nośnika  A4 
Rodzaje nośników  
Etykiety , Kartony , Koperty , Papier archiwalny , Papier bawełniany , Papier cienki , Papier ekologiczny , Papier gruby , Papier kolorowy , Papier przezroczysty , Papier 
typu bond , Papier wstępnie zadrukowany , Papier zwykły 
Złącza 
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Interfejs   min. USB 2.0 oraz LAN / Ethernet  
Waga [kg]   max. 15 
Z przewodem zasilającym  o długości min. 1,5 m i przewodem do połączenia z komputerem  o długości min.2 m. 
Zasilanie: 230 V/50 Hz. 

2 

Zestaw 
komputerowy 
(jednostka 
centralna, mysz, 
klawiatura, 
oprogramowanie 
systemowe, pakiet 
programów 
biurowych, 
program 
antywirusowy, 
monitor) 

1. Jednostka  centralna, klawiatura, mysz  spełniająca następujące warunki: 
1) Procesor. Procesor powinien uzyskiwać w rankingu procesorów opublikowanym na stronie internetowej   https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php wynik 

nie mniejszy niż 6500., może posiadać zintegrowany układ graficzny, który w rankingu kart graficznych  opublikowanym  na stronie 
https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php  Passmark 3DMark musi osiągać  wynik nie mniejszy niż 1000,  

2) Karta graficzna (jeżeli dotyczy- tzn.  jeżeli Wykonawca nie oferuje  zintegrowanego układu graficznego) w rankingu kart graficznych  opublikowanym  na stronie 
https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php  Passmark 3DMark  musi osiągać wynik nie mniejszy niż 1000, 

3) Pamięć operacyjna:  nie mniej niż 4 GB z  możliwością rozszerzenia do 32 GB 
4) Komunikacja  Karta sieciowa o parametrach nie gorszych niż  [Mbps] 10/100/1000 
5) Porty wejścia/wyjścia:  Słuchawkowe, Mikrofonowe,  Wejście zasilania (AC-in),  USB  min. 6sztuk (4xUSB 3.0, 2xUSB 2.0),  VGA,  HDMI lub  Display port 
6) Czytnik kart pamięci 
7) Dysk twardy: pojemność nie mniej niż 320 GB; wynik w rankingu dysków twardych (Disk rating) dostępny na stronie 

https://www.harddrivebenchmark.net/hdd_list.php nie mniejszy niż 1000 (jeden tysiąc) 
8) Napęd optyczny: z możliwością nagrywania płyt CD/DVD 
9) Mysz:  optyczna USB z klawiszami oraz rolką   
10) Klawiatura:  USB w układzie QWERTY  
2. Oprogramowanie systemowe  wersja OEM  lub BOX  spełniające następujące wymagania: 
1) 64 bitowy system operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez natywne dla niego mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 
2) Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek; 
3) Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet -witrynę producenta systemu; 
4) Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być 

dostarczane bez dodatkowych opłat) -wymaganie podanie nazwy strony serwera WWW; 
5) Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim; 
6) Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych;  
7) Zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; 
8) Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych ( drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug & Play, WiFi); 
9) Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym w polskiej wersji językowej; 
10) Możliwość zdalnej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu; 
11) Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu; 
12) Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji;  
13) Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzie zwalczające złośliwe oprogramowanie; 
14) Aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych i licencyjnych; 
15) Wbudowany system pomocy w języku polskim; 
16) Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych ( np. słabo widzących); 
17) Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji -możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem;  
18) Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia 

systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową; 
19) Rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację; 

https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php
https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php
https://www.harddrivebenchmark.net/hdd_list.php
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20) Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji. 
21) Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe. 
22) Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji 

wcześniejszej. 
23) Możliwość podłączenia do domeny. 
24) Licencja na oprogramowanie systemowe musi pozwalać na przenoszenie oprogramowania pomiędzy komputerami uczniowskimi/nauczycielskimi w przypadku 

wymiany komputera. 
25) System musi być w ostatniej aktualnej wersji dostępnej na rynku. 

3) Monitor dostosowany do oferowanej jednostki centralne komputerowa o parametrach nie gorszych niż: 
1) Format ekranu monitora:; Panoramiczny 
2) Przekątna ekranu: nie mniej niż 24 cali 
3) Technologia podświetlenia: LED/WLED 
4) Rozdzielczość obrazu:  Nie mniej niż 1920 x 1080 pikseli; 
5) Czas reakcji matrycy:;  Nie więcej niż 5 ms 
6) Jasność:  Nie mniej niż 250 cd/m2; 
7) Kontrast:  Nie mniej niż 1000:1; 
8) Kąt widzenia poziomy:  Nie mniej niż 160 stopni; 
9) Kąt widzenia pionowy:  Nie mniej niż 160 stopni; 
10) Liczba wyświetlanych kolorów:  Nie mniej niż 16,7 mln; 
11) Regulacja cyfrowa (OSD):  Tak; 
12) Głośniki  Tak; 
13) Wbudowany zasilacz         Tak; 
14) Złącza wejściowe:; VGA, HDMI lub Display Port, 3,5mm Audio Jack  

(podłączenie monitora do jednostki centralnej ma być zrealizowane złączem HDMI lub Display Port) 
15) Pobór mocy (praca):  nie więcej niż 80 Wat;     
16) Możliwość pochylenia panelu (tilt):  Tak; 

4) Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych - (wersja BOX lub OEM), składa się z następujących aplikacji:  
a) edytora tekstów,  
b) arkusza kalkulacyjnego,  
c) narzędzia do przygotowywania i prowadzenia prezentacji,  

1) Edytor tekstów umożliwia:  
a) edycję i formatowanie tekstu w języku polskim, przy czym zapewniona jest obsługa języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności 

gramatycznej oraz funkcjonalność autokorekty i słownika wyrazów bliskoznacznych,  
b) wstawianie i formatowanie tabel i obiektów graficznych, powiększanie obiektów na cały ekran, wstawianie obrazów i klipów wideo online, prowadnice 

wyrównania ułatwiające zestawianie wykresów, zdjęć i diagramów z tekstem,  
c) wstawianie tabel i wykresów z arkusza kalkulacyjnego, w tym tabel przestawnych,  
d) wykonywanie korespondencji seryjnej bazującej na danych adresowych, np. pochodzących z arkusza kalkulacyjnego, bazy danych, narzędzia do 

zarządzania informacją prywatną,  
e) automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel, rysunków, automatyczne tworzenie spisu treści,  
f) określenie układu stron (pionowa/pozioma), formatowanie nagłówków i stopek stron, wydruk dokumentów,  
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g) nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności,  
h) praca zespołowa, śledzenie i porównywanie zmian wprowadzonych w dokumencie przez użytkowników, prosta adiustacja zapewniająca przejrzysty 

widok dokumentu z zachowaniem oznaczeń miejsc wprowadzenia śledzonych zmian, komentarze z możliwością oznaczania ich jako gotowe i 
dodawania odpowiedzi,  

i) pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003, Microsoft Word 2007, Microsoft Word 2010, Microsoft Word 2013 i Microsoft 
Word 2016, z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu,  

j) otwieranie plików PDF i edytowanie ich zawartości (w tym akapitów, list, tabel),  
k) zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji,  
l) wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go jako środowiska udostępniającego 

formularze bazujące na schematach XML z centralnego repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych (o którym mowa w art. 19b ustawy z dnia 
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 1114), które po wypełnieniu 
umożliwiają zapisanie pliku XML,  

m) wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go jako środowiska udostępniającego 
formularze i pozwalające zapisać plik wynikowy zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wymagań 
technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci 
elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych (Dz. U. z 2011 r., Nr 289, poz. 1699),  

2) Arkusz kalkulacyjny umożliwia:  
a) tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, 

statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu, zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku, formatowanie czasu, daty i 
wartości finansowych z polskim formatem,  

b) tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych, automatyczne polecanie wykresu odpowiedniego do wprowadzonych 
danych,  

c) wyszukiwanie i zamianę danych, wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania  
d) warunkowego, nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie,  
e) tworzenie raportów tabelarycznych,  
f) tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice), 

możliwość osadzania fragmentów arkusza na stronie sieci Web,  
g) obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych; narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę 

wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych,  
h) tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych, 

automatyczne polecanie sposobów podsumowania danych, korzystanie z możliwości tworzenia układu tabeli przestawnej wykorzystującej jedną lub 
wiele tabel z wykorzystaniem tej samej listy pól, tworzenie relacji między tabelami, tworzenie osi czasu tabeli przestawnej w celu interaktywnego 
filtrowania dat,  

i) nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności,  
j) zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2003, Microsoft Excel 2007, Microsoft Excel 

2010, Microsoft Excel 2013 i Microsoft Excel 2016, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń,  
k) zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji,  

3) Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji umożliwia:  
a) przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą prezentowane przy użyciu projektora multimedialnego, na monitorze lub tablecie,  
b) drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek,  
c) zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu,  
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d) umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo, korzystanie z formatu panoramicznego i rozdzielczości 
HD, nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji, ułatwienia wyrównywania obiektów i stosowania jednakowych  

e) umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego, odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w 
źródłowym arkuszu kalkulacyjnym,  

f) możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów,  
g) prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki 

prezentera,  
h) pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007, MS PowerPoint 2010, MS 

PowerPoint 2013 i MS PowerPoint 2016,  
i) narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych umożliwia:  
j) tworzenie i edycję drukowanych materiałów informacyjnych, podział treści na kolumny, umieszczanie elementów graficznych,  
k) tworzenie materiałów przy użyciu dostępnych z narzędziem szablonów: broszur, biuletynów, katalogów,  
l) płynne przesuwanie elementów po całej stronie publikacji, tworzenie tła z obrazów, stosowanie efektów do obrazów i tekstu (np. cienia, odbicia, 

poświaty, obrotów 3-W),  
m) wydruk publikacji, wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej,  
n) eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF,  
o) możliwość przygotowywania materiałów do wydruku w standardzie CMYK, 

4.Wymagania ogólne 
1) Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania pakietów biurowych, programów i planów licencyjnych opartych o rozwiązania chmury oraz rozwiązań 

wymagających stałych opłat w okresie używania zakupionego produktu.  
2) Dla oprogramowania musi być publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta systemu i dotyczący rozwoju wsparcia technicznego – w 

szczególności w zakresie bezpieczeństwa. Wymagane jest prawo do instalacji aktualizacji i poprawek do danej wersji oprogramowania, udostępnianych 
bezpłatnie przez producenta na jego stronie internetowej w okresie co najmniej 5 lat.  

3) Licencje na oprogramowanie biurowe muszą pozwalać na przenoszenie oprogramowania pomiędzy komputerami uczniowskimi/nauczycielskimi w 
przypadku wymiany komputera.  

4) Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy oprogramowania biurowego oraz jego licencja pochodziły od tego samego producenta.  
5) Dostarczony pakiet biurowy musi spełniać niżej wymienione minimalne wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:  

a) interfejs użytkownika w pełnej polskiej wersji językowej,  
b) możliwość zdalnej instalacji pakietu oprogramowania poprzez zasady grup (GPO),  
c) możliwość automatycznej instalacji komponentów pakietu (przy użyciu instalatora systemowego),  
d) wykorzystanie tej samej licencji na komputerze stacjonarnym oraz na komputerze przenośnym użytkownika,  
e) prawo do instalacji udostępnianych przez producenta oprogramowania bezpłatnych aktualizacji w okresie co najmniej 5 lat,  
f) możliwość automatycznego odświeżania danych pochodzących z Internetu w wytworzonych dokumentach elektronicznych, np. w arkuszu 

kalkulacyjnym,  
g) możliwość dodawania do dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych podpisów elektronicznych pozwalających na stwierdzenie, czy dany dokument lub 

arkusz pochodzi z bezpiecznego źródła i nie został w żaden sposób zmieniony,  
h) możliwość automatycznego odzyskiwania dokumentów elektronicznych w wypadku nieoczekiwanego zamknięcia aplikacji, np. w wyniku wyłączenia 

zasilania komputera,  
i)  prawidłowe odczytywanie i zapisywanie danych w dokumentach w formatach: .DOC, .DOCX, .XLS, .XLSX, .XLSM, .PPT, .PPTX, .MDB, .ACCDB, w tym 

obsługa formatowania, makr, formuł i formularzy w plikach wytworzonych w MS Office 2003, MS Office 2007, MS Office 2010, MS Office 2013 i MS 
Office 2016, bez utraty danych oraz bez konieczności reformatowania dokumentów,  
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j) automatyczne wyróżnianie i aktywowanie hiperłączy w dokumentach podczas edycji i odczytu,  
k) oprogramowanie zawiera narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język 

makropoleceń, język skryptowy),  
l) oprogramowanie umożliwia dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb symulacyjnego urzędu oraz udostępnianie narzędzia umożliwiające 

dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców,  
m) dostępna jest pełna dokumentacja w języku polskim do aplikacji, 
n) wszystkie aplikacje w pakiecie oprogramowania biurowego muszą być integralną częścią tego samego pakietu, współpracować ze sobą (osadzanie i 

wymiana danych), posiadać jednolity interfejs oraz ten sam jednolity sposób obsługi,  

5. Zainstalowany program antywirusowy wersja BOX, OEM  lub licencja na 5 lat z jednym nośnikiem na pracownię  do programów antywirusowych  
Wymagania ogólne 

1) Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania programów i planów licencyjnych opartych o rozwiązania chmury oraz rozwiązań wymagających stałych opłat w 
okresie używania zakupionego produktu.  

2) Dla oprogramowania musi być publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta systemu i dotyczący rozwoju wsparcia technicznego – w 
szczególności w zakresie bezpieczeństwa. Wymagane jest prawo do instalacji aktualizacji i poprawek do danej wersji oprogramowania, udostępnianych 
bezpłatnie przez producenta na jego stronie internetowej w okresie co najmniej 5 lat.  

3) Licencje na oprogramowanie antywirusowe muszą pozwalać na przenoszenie oprogramowania pomiędzy komputerami uczniowskimi/nauczycielskimi w 
przypadku wymiany komputera.  

Program antywirusowy powinien spełniać następujące funkcje 
1) Działać samodzielne bez  ingerencji (sterowania)  użytkownika.  
2) Automatycznie instalować na komputerze nowe wersje przez min 5 lat, w celu zabezpieczenia komputera przed nowymi wirusami Zabezpieczać  system 

komputera  przed wszystkimi znanymi wirusami.  
3) Chronić   wiadomości poczty elektronicznej, dane przenoszone z płyt, pamięci USB i innych nośników. 
4) Powiadamiać o istniejących zagrożeniach i wirusach. 
5) Stosować proaktywną  ochronę komputera ( kontrolować i analizować zachowanie wszystkich programów zainstalowanych na komputerze oparciu o akcje 

programu i jeśli jest  on szkodliwy powiadamiać użytkownika lub automatycznie usuwać go  z powiadomieniem użytkownika).  
6) Chronić komputer  przed instalowanymi bez wiedzy użytkownika aplikacjami szpiegującymi i reklamowymi. 
7) Automatyczne wykrywać i usuwać oprogramowanie szpiegujące.  
8) Zapewnić pełną ochronę danych, bez dodatkowego skanowania plików i dysków twardych .  
9) Automatycznie segregować wiadomości przychodzących na konto e-mail i oddzielać „niechcianą pocztę” (spam) od poczty użytecznej. 
10) Prowadzić stałą kontrola reguł sterujących pocztą przychodzącą .       
11) Samoczynnie usuwać przedawnione wiadomości - „śmieci”. 
12) Prowadzić ciągły monitoring i filtrować całość ruchu związanego z korzystaniem z Internetu.   
13) Realizować skuteczną ochronę przed nieautoryzowanym dostępem do komputera , zabezpieczać  przed kradzieżami danych, atakami hakerów, trojanami, 

robakami sieciowymi i innymi złośliwymi aplikacjami. 
14) Automatycznie powiadamiać o zagrożeniach i próbach ingerowania w system komputerowy. 
15) Prowadzić  filtrację treści internetowych i blokować  dostęp do niepożądanych stron WWW .      
16) Prowadzić ocenę treści stron według ich zawartości . 
17) Posiadać funkcję samodzielnej klasyfikacji witryn WWW, która pozwala dodatkowo zablokować treści niebezpieczne dla uczniów. 
18) Prowadzić stałą kontrola nad odwiedzanymi stronami i automatycznie zapisywać listę stron WWW .  
19) Posiadać możliwość określenia limitu czasu dostępu do Internetu. 
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3 
Projektor 
multimedialny 

Podstawowe parametry urządzenia: 
Rozdzielczość  min  1.920 x 1.080 (FullHD) 
Kontrast min 5000:1 
Jasność  min  2000 ANSI lm 
Poziom szumu (hałasu)   - nie więcej niż 35 dB 
Zużycie energii  - nie więcej  niż 300W  
Żywotność  - źródła światła  min 2.000 h  
Odległość  od ekranu   minimalna  nie więcej niż  1,5 m, maksymalna nie mniej niż 6 m, 
Złącza:  minimum  1 x HDMI , USB, 1 x D-Sub,  1 x RS232,  
Waga nie więcej niż .5 kg  
Wyposażenie minimalne: Instrukcja obsługi na CD, Kabel zasilający, Pilot 
Zasilanie: 230 V/50 Hz 

4 
powiększalnik 
tekstu 

Podstawowe parametry 
1) możliwość zmiany wielkości i koloru czcionki 
2) czytane wyrazy  podświetlane w kolorowej ramce, 
3)  wbudowany syntezator mowy 
4) wbudowany program OCR do rozpoznawania tekstu 
5) udźwiękowione menu 
6) obsługiwany format dokumentów:– A4 
7) złącze USB 
8) zasilanie: 220 -240 V ( 50 -60 Hz) lub pobierane z komputera przez USB 
9) obsługiwane systemy operacyjne: minimum Windows 7, Windows 8, Windows 10(również wersje 64-bitowe) 

 


