
Załącznik nr 5 do zaproszenia do złożenia oferty 

 

ZADANIE 5 

 

1. TABLICA MULTIMEDIALNA 

Opis produktu 

Tablica interaktywna wykonana w technologii IR (pozycjonowania w podczerwieni), 

obsługiwana specjalnym pisakiem zakończonym gąbką lub możliwość obsługi palcami przez 

4 osoby jednocześnie. Przekątna tablicy wynosi 88" a obszar roboczy to 164.9 x 115.7 cm. 

Posiada paski skrótów po obu stronach tablicy, matową, suchościeralną powierzchnię. 

  

Dołączone do tablicy interaktywne oprogramowanie Qomo Flow!Works dodatkowo zwiększa 

możliwości interaktywnej prezentacji. Posiada wiele elastycznych funkcji, które można 

dopasować do tematyki zajęć i poziomu zaawansowania słuchaczy. Dzięki temu tablica 

interaktywna staje się narzędziem, które może być wykorzystywane podczas całego procesu 

kształcenia. 

Wysokość 132,5 cm; szerokość 181,8 cm; Obszar roboczy 164,9 x 115,70 cm;  Powierzchnia: 

częściowo odporna na uszkodzenia, magnetyczna, matowa, suchościeralna. Przekątna 88 cal, 

kolor powierzchni- biały, sposób mocowania- na ścianie, Rozdzielczość 4096 x 4096. 

Oprogramowanie: Flow!Works PL 

 

2. LAPTOP 

 

Procesor: Intel Core i3-6100U (2 rdzenie, 2.30 GHz, 3 MB cache) 

  Pamięć: 4 GB (SO-DIMM DDR3, 1600 MHz) 

  Dysk: 1000 GB SATA 5400 obr. 

  Grafika: Intel HD Graphics 520 

  Microsoft Windows 7 Professional PL (wersja 64-bitowa) 

  24 miesiące (gwarancja producenta) 

 



3. PROJEKTOR 

Podstawowe cechy: 

 Złącza komputerowe: 2 x HDMI 1x D-Sub RJ-45 

 Jasność ANSI [lumen]: 3000 

 Rozdzielczość optyczna: FHD (1920 x 1080) 

 Proporcje obrazu: 16:9 

 Wbudowane głośniki: Tak 

 Głośność pracy [dB]: 33 

 Technologia obrazu: DLP 

 3D ready: Tak 

 Typ projektora: Lampowy 

 Łączność WiFi: Nie 

 Krótkoogniskowy: Tak 

 Odtwarzanie z USB: Nie 

 Żywotność lampy w trybie normalnym [h]:4000 

 

 

4. URZADZENIE WIELOFUNKCYJNE 

Opis produktu 

 Rozdzielczość druku - czerń [dpi] 1200 x 1200 

 Prędkość druku - czerń [str/min] 46 

 Prędkość druku - kolor [str/min] Nie dotyczy 

 Automatyczny druk dwustronny tak 

 Kopiarka Monochromatyczna 

 Skaner tak 

 Rozdzielczość optyczna [dpi] 1200 x 1200 

 Odbiornik na 250 arkuszy 

 Podajnik na 520 arkuszy 

 Interfejs  

 Ethernet 

 USB 2.0 

 Wi-Fi 

 Załączone wyposażenie  

http://www.morele.net/komputery/monitory-i-projektory/projektory-46/,,,,,,,,,,14561O331961/
http://www.morele.net/komputery/monitory-i-projektory/projektory-46/,,,,,,,,,,14561O516695/
http://www.morele.net/komputery/monitory-i-projektory/projektory-46/,,,,,,,,,,14561O517706/
http://www.morele.net/komputery/monitory-i-projektory/projektory-46/,,,,,,,,,,14529O332272/
http://www.morele.net/komputery/monitory-i-projektory/projektory-46/,,,,,,,,,,14526O332490/
http://www.morele.net/komputery/monitory-i-projektory/projektory-46/,,,,,,,,,,14531O516672/
http://www.morele.net/komputery/monitory-i-projektory/projektory-46/,,,,,,,,,,14536O516676/
http://www.morele.net/komputery/monitory-i-projektory/projektory-46/,,,,,,,,,,14552O517347/
http://www.morele.net/komputery/monitory-i-projektory/projektory-46/,,,,,,,,,,28214O893945/
http://www.morele.net/komputery/monitory-i-projektory/projektory-46/,,,,,,,,,,30531O952299/
http://www.morele.net/komputery/monitory-i-projektory/projektory-46/,,,,,,,,,,30215O983173/
http://www.morele.net/komputery/monitory-i-projektory/projektory-46/,,,,,,,,,,30500O1015374/
http://www.morele.net/komputery/monitory-i-projektory/projektory-46/,,,,,,,,,,30533O1016512/
http://www.morele.net/komputery/monitory-i-projektory/projektory-46/,,,,,,,,,,30612O1023548/
http://www.morele.net/komputery/monitory-i-projektory/projektory-46/,,,,,,,,,,30906O1054767/


 Bęben 

 Instrukcja obsługi 

 Kaseta z czarnym tonerem 
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