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Dział  II SIWZ 
DA.ER.232.34.2020 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  
dla części 1 i części 2  

 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego i nieużywanego sprzętu 
komputerowego oraz audiowizualnego na potrzeby uczniów niepełnosprawnych Akademickiego 
Liceum Ogólnokształcącego przy Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku. 
 
Zaoferowany sprzęt musi spełniać europejskie wymogi bezpieczeństwa w tym certyfikat CE oraz 
pochodzić z oficjalnych kanałów sprzedaży producenta. 
Zamawiający dopuszcza złożenie ofert na sprzęt o parametrach nie gorszych niż wyspecyfikowane 
poniżej. 
 
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych w rozumieniu art. 83 ust.2 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub dowolne 
lub wszystkie części zamówienia. W związku z tym każdą wyspecyfikowaną część należy 
traktować jako oddzielny przedmiot zamówienia (oddzielne zamówienie), wszelkie zapisy 
znajdujące się w SIWZ, dotyczące oferty należy rozumieć jako oferty częściowej.  
Zamówienie zostało podzielone na dwie następujące części: 
 

Część 1 
 

Na Część 1 zamówienia składają się 3 następujące pozycje: 
 
 

1. Komputer przenośny typu Laptop - 12 szt. 
 

laptop konwertowany spełniający poniższe minimalne parametry: 
Specyfikacja: 

Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 

Typ Komputer przenośny typu laptop konwertowalny z dotykowym 
ekranem.  

Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb, aplikacji edukacyjnych, 
aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty 
elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna. 

Płyta głowna Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta 
komputera, trwale oznaczona na etapie produkcji logiem producenta 
oferowanej jednostki dedykowana dla danego urządzenia; 

Procesor Procesor Klasy x86-64  z technologią czterordzeniową z rozszerzeniem 
64-bitowym, pozwalający osiągnąć wydajność w  teście nie mniejszej niż 
- PassMark - CPU Benchmarks min.7102 

Pamięć RAM 16 GB (SO-DIMM DDR4, 2666MHz) 
Dysk SSD PCIe NVMe M.2 SSD 512 GB 

Typ ekranu LED, IPS, dotykowy 
Przekątna ekranu 17,3" 
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Rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 (FullHD) 

Karta graficzna zintegrowana i 
zewnętrzna 

- Pierwsza Karta graficzna: jednostka graficzna zintegrowana z  
procesorem  powinna uzyskać w teście 3DMark Ice Storm Standard 
Graphics – 61757 punktów.  
- Druga Karta graficzna zewnętrzna powinna uzyskać w teście 3D Mark 
Ice Storm Extreme Graphics w rozdzielczości 1920 x 1080,  min. 81895 
punktów. 

Pamięć karty graficznej 2048 MB GDDR5 (pamięć własna) 

Multimedia Wbudowane głośniki stereo 
Wbudowany mikrofon                                                                                               
Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z Intel HighDefinition Audio 
Kamera internetowa min. 1.0 Mpix 

Łączność Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) 
Moduł Bluetooth 

Złącza USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt 
USB Typu-C (z Thunderbolt 3) - 1 szt. 
HDMI - 1 sz 

Czytnik kart pamięci microSD - 1 szt. 

Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. 

DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. 

Bateria 4-komorowa, 8900 mAh, Li-Ion 

Dołączone akcesoria Zasilacz 

Zainstalowany system operacyjny Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional Pl (64 bit) 
(System opracyjny zgody z wdrożoną infrastrukturą IT w ALO AD-DS), 
Windows 10 Professional musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać 
instalację systemu operacyjnego na podstawie ewentualnie 
dołączonego nośnika bezpośrednio z napędu lub zdalnie bez potrzeby 
ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. Oferowany dostarczony 
system nie może wymagać aktywacji klucza licencyjnego za 
pośrednictwem telefonu lub internetu. 

BIOS BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacją UEFI, 
wymagana pełna obsługa za pomocą klawiatury i myszy lub urządzenia 
wskazującego zintegrowanego (wmontowanego na stałe) w 
oferowanym urządzeniu. 
Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego 
komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych 
odczytania z BIOS informacji o:  

 wersji BIOS,  
 nr seryjnym komputera,  
 numerze wpisanym i nadanym przez administratora (o ile 

został wpisany, jeśli brak – wymaga się wolnego pola), 
 dacie produkcji komputera, 
 dacie wysyłki komputera z fabryki, 
 serwisowym kodzie dla komputera nadawanym na etapie 

produkcji w fabryce, 
 całkowitej wielkości zainstalowanej pamięci RAM, 
 dostępnej dla systemu pamięci RAM, 
 prędkości zainstalowanej pamięci RAM, 
 technologii wykonania pamięci RAM, 
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 sposobie obsadzenia slotów DIMM z rozbiciem na bank A i 
B (w przypadku obsadzenia tylko jednej kości pamięci 
drugi bank wolne pole),  

 typie zainstalowanego procesora,  
 liczbie rdzeni procesora, 
 numerze ID producenta procesora ( w celu weryfikacji 

partii zainstalowanych procesorów ), 
 minimalnej prędkości zegara procesora, 
 maksymalnej prędkości zegara procesora, 
 wielkości pamięci podręcznej procesora L2 cache, 
 wielkości pamięci podręcznej procesora L3 cache, 
 czy jest aktywna w zainstalowanym procesorze 

technologia wielowątkowości, 
 technologii xx-bit procesora, 
 zainstalowanym i podpiętym HDD (mini SSD), 
 kontrolerze video, 
 wersji BIOS kontrolera video, 
 pamięci kontrolera video przydzielonej na poziomie 

BIOS’u, 
 typie zainstalowanego w komputerze panelu LCD (wielkość 

matrycy w calach), 
 natywnej rozdzielczości zainstalowanego w komputerze 

panelu LCD, 
 kontrolerze audio, 
 zainstalowanej karcie Wifi (jeśli brak w wymaganiach 

specyfikacji dopuszcza się puste pole), 
 zainstalowanym Bluetooth (jeśli brak w wymaganiach 

specyfikacji dopuszcza się puste pole), 
 zainstalowanym modemie dla internetu 

bezprzewodowego (jeśli brak w wymaganiach specyfikacji 
dopuszcza się puste pole). 

Możliwość włączenia/wyłączenia wbudowanej karty sieciowej LAN. 
Możliwość włączenia/wyłączenia PXE. 
Możliwość włączenia/wyłączenia w dowolnej kombinacji (w tym też 
pojedynczej) zainstalowanych dysków twardych. 
Możliwość ręcznego ustawienia trybu pracy zintegrowanego kontrolera 
SATA w min. trybach: 

- wyłączony  
- AHCI 
- RAID – jeśli istnieje [funkcja zaimplementowana na stałe w BIOS, 
ale aktywna przy zainstalowanych dwóch dyskach twardych], 

Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanego kontrolera USB. 
Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanego kontrolera audio. 
Możliwość włączenia/wyłączenia podświetlenia wbudowanego w 
klawiaturę [funkcja zaimplementowana na stałe w BIOS, ale aktywna 
przy zainstalowanej klawiaturze z wbudowanym podświetleniem]. 
Możliwość włączenia/wyłączenia funkcjonalności Wake On LAN/WLAN: 
– zdalne uruchomienie komputera za pośrednictwem sieci LAN i WLAN, 
– min. trzy opcje do wyboru: tylko LAN, tylko WLAN, LAN oraz WLAN. 
Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas 
startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, 
natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są 
aktywne. 
Możliwość włączenia/wyłączenia funkcji tworzenia recovery BIOS na 
dysku twardym. 
 Możliwość włączenia/wyłączenia funkcji zdalnego czyszczenia 
zawartości dysku twardego przy ponownym bootowaniu. 
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Oferowany BIOS musi posiadać poza swoją wewnętrzną strukturą menu 
szybkiego boot’owania, które umożliwia min.: 
- uruchamianie z systemu zainstalowanego na HDD, 
- uruchamianie systemu z urządzeń zewnętrznych typu HDD-USB, USB 
Pendrive, CDRW-USB, 
- uruchomienie graficznego systemu diagnostycznego, 
- wejścia do BIOS, 
- upgrade BIOS bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego, 

Dołączone oprogramowanie Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku) 

Parametry funkcjnalne i użytkowe 
laoptpa (laptop konwertowalny) 

- aluminiowa obudowa, gładkie wykończenie krawędzi panelu 
dotykowego.  
- musi oferowaćcztery elastyczne warianty pracy.  
- „Inteligentne” zawiasy mszą umożliwić ustawienie ekranu pod 
dowolnym kątem i przekształć notebook w inny tryby pracy. Laptop 
odchylany o 360 stopni 
- Otwierana, zamykana lub obracana, podstawa i pokrywa notebooka. 

Wymiary Wysokość - Max. 20,6 mm 
Szerokość - Max. 398 mm 
Głębokość - Max. 271 mm 

Waga Max. 2,78 kg (z baterią) 

Kolor dominujący Srebrny 

Dodatkowe informacje Aluminiowa pokrywa matrycy                                                                                                
Aluminiowe wnętrze laptopa                                                                                               
Podświetlana klawiatura Białe podświetlenie klawiatury                                                                                               
Wydzielona klawiatura numeryczna                                                                                                
Wielodotykowy, intuicyjny touchpad                                                                                           
Wbudowany czytnik linii papilarnych                                                                                     
Szyfrowanie TPM 

Rodzaj gwarancji Next Business Day  

Gwarancja Co najmniej 24 miesiące  

Certyfikaty i standardy 
 

 Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu, 
 Deklaracja zgodności CE, 
 Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym 

zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji 
substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta 
jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii 
S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów 
środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych 
do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby 
zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w 
szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz 
elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 
gram, 

 Komputer znajduje się w wykazie europejskiego programu Energy 
Star 5.0 lub wyżej ( wydruk ze strony http://www.eu-energystar.org 
lub http://www.energystar.gov) lub innego dokumentu (np. 
oświadczenie) potwierdzającego, że sprzęt spełnia aktualne wymogi 
w zakresie efektywności energetycznej zgodnie do wymogów 
określonych w specyfikacjach technicznych programu Energy Star. 

Wyżej wymienione dokumenty Wykonawca będzie zobowiązany 
dostarczyć wraz ze sprzętem w dniu jego dostawy. 

Ergonomia Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz 
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 wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie 
pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 19dB.  

Warunki gwarancji 
 

Co najmniej 2-letnia gwarancja, świadczona na miejscu u klienta z 
czasem reakcji serwisu do końca następnego dnia roboczego. W 
przypadku wymiany dysku twardego uszkodzony dysk pozostaje u 
Zamawiającego – wykonawca przedstawi w dniu dostawy oświadczenie 
producenta potwierdzające świadczenie usług serwisowych w czasie 
gwarancji.  
Usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji urządzenia oraz 
możliwość szybkiego zgłaszania usterek przez portal internetowy: 
- Zamawiający wymaga dedykowanego portalu producenta sprzętu, 
który umożliwi zamawianie części zamiennych i/lub wizyt technika 
serwisowego, mający na celu przyśpieszenie i procesu diagnostyki i 
skrócenia czasu usnięcia usterki.  
- Portal ma zapewnić dostęp do bazy wiedzy i narzędzi wsparcia 
technicznego, indywidualne raporty ilości, częstotliwości i statusu 
wykonanych napraw, śledzenie zgłoszenia i procesu naprawy on-line. 
 
Serwis komputra musi być realizowany przez Producenta lub 
Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane jest 
dostarczenie w dniu dostawy oświadczenia potwierdzonego, że serwis 
będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego 
Producenta lub bezpośrednio przez Producenta. 

Wsparcie techniczne producenta 
 

Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej 
komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego lub 
innego kodu komputera bezpośrednio u producenta lub jego 
przedstawiciela. 
Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie 
producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej 
stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub innego kodu np. 
Service Tag laptopa, lub modelu komputera – w dniu dostawy przekazać 
link strony. 

Inne Torba do Laptopa : 
Dedykowana do laptopów przekątnej [cal] 17-18, dedykowana 
przegroda na laptop, miękko wyściełane wnętrze, odczepiany pasek na 
ramię, wewnątrz mniejsze kieszenie na drobne przedmioty 

 

 

2. Mysz profilowana (praworęczna) - 6 szt., spełniająca poniższe minimalne parametry: 
 
Specyfikacja: 

1. Typ myszy:     Klasyczna Mobilna 

2. Łączność:     Bezprzewodowa 

3. Sensor:      Optyczny 

4. Rozdzielczość:     min1600 dpi 

5. Liczba przycisków:    5 

6. Rolka przewijania:    1 

7. Interfejs:     2,4 GHz, USB 

8. Zasięg pracy:     do 10 m 

9. Zasilanie:     Bateria AA x1 

10. Czas pracy na baterii:    Do 12 miesięcy 
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11. Profil:      Praworęczna (profilowana) 

12. Dołączone akcesoria:    1x bateria AA, Nanoodbiornik 

13. Kolor:      dowolny  

14. Gwarancja:     24 miesięce  

 
 

3. Mysz uniwersalna – 6 szt., spełniająca poniższe minimalne parametry: 
 

Specyfikacja: 

1. Typ myszy:     Klasyczna Mobilna 

2. Łączność:     Bezprzewodowa 

3. Sensor:      Optyczny 

4. Rozdzielczość:     min1000 dpi 

5. Liczba przycisków:    3 

6. Rolka przewijania:    1 

7. Interfejs:     2,4 GHz, USB 

8. Zasięg pracy:     do 10 m 

9. Zasilanie:     Bateria AA x1 

10. Czas pracy na baterii:    Do 12 miesięcy 

11. Profil:      Uniwersalny 

12. Dołączone akcesoria:    1x bateria AA, Nanoodbiornik 

13. Kolor:      dowolny  

14. Gwarancja:     24 miesiące  
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Część 2 
 

Na Część 2 zamówienia składają się 2 następujące pozycje: 
 

1. Monitor interaktywny 75”– 5 szt., spełniający poniższe cechy i parametry: 
 
Specyfikacja: 
Współpraca z Windows Ink: 
(Szkoła posiada standard systemu 
operacyjnego win 10) 

Tak - Automatyczne rozpoznawanie narzędzi 

Rodzaj panelu: LED 

Porty USB: 
USB typ A x 5 ( 3 porty USB 2.0 Dynamiczne | 1 port USB 3.0 Dynamiczny | 
1 port Android ) | 

przekątna: 75 cali 

Wyjście DC 5V 2A: 1 szt. 

Strumieniowanie obrazu do 
urządzeń mobilnych: Tak- Broadcast do 200 urządzeń 

Aktualizacje z internetu (OTA): TAK 

Zarządzanie zdalne grupą 
monitorów: 

TAK – Display Managment 

Rozdzielczość: 4k (3840 x 2160 Pikseli) 

Wymiary wyświetlacza: 1651* 929mm 

Format: 16x9 

Technologia dotyku: (IR) Pozycjonowanie w podczerwieni 

Jasność: Min. 370 cd/m2 

Kontrast: Min. 4000 

Kąt widzenia: Min. 178 

Czas reakcji matrycy: Min. 6 ms 

Żywotność Panelu: Min. 50 000h 

Głębia kolorów: 1.07 mld (8bit+FRC) 

Rozdzielczość dotyku: 32767 x 32767 

Hartowane szkło: H7 

Wsparcie HID: TAK 
Ilość pkt dotyku: 20 pkt 
Dokładność: 1 mm 

Głośniki: 2 x 15W 

Pozycja głośników: Przód 

Komputer OPS: Posiada opcję podłączenia komputera 
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Powierzchnia Antyodblaskowa: TAK 

Android: 8.0 

WiFi Android: TAK 2.4 Ghz / 5 Ghz 

Tryb tablicy interaktywnej: TAK 

Formaty multimedialne: 
Image | JPEG. BMP. PNG Video | MPEG1. MPEG2. MPEG4. H.264. H.265. RM. 
RMVB. MOV. MJPEG. VC1. DivX. FLV (Support 1080P. 4K HD Decoding) Audio| 
MP3. M4A. (AAC) 

Chipset: MSM848 

CPU: ARMv8 A73*2+A53*2 ( A53 : 1.05-1.3GHz: A73 : 1.15-1.5GHz) 

RAM: 3 GB 

Bezprzewodowa komunikacja z 
urządzeniami przenośnymi: 

Aplikacja z funkcją Cast – do bezprzewodowego udostępniania ekranu 
w salach konferencyjnych, klasach szkolnych itp. Prezentacja i 
udostępnianie treści bezprzewodowo z dowolnego urządzenia za 
pomocą jednego kliknięcia. Aplikacja z funkcją Cast powinna działać 
ze wszystkimi nowoczesnymi laptopami, tabletami, telefonami i 
obsługiwać standardowe przeglądarki. 

ROM: 16 GB + 32 GB (Flash Memory)  

Wsparcie dla drukarek WIFI: TAK 

Wbudowany mikrofon: NIE 

Wbudowana kamera: NIE 

Czujnik światła: * 

Czujnik temperatury: TAK 

Wejścia HDMI: 3 szt. ( 2 x HDMI 2.0 . 1 x HDMI 1.4) 

Wyjścia HDMI: 1 szt. (HDMI 2.0) 

DisplayPort: 1 szt. 

Wejścia VGA: 1 szt. 

Wejście AV: Brak 

Wyjście AV: NIE 

Wyjście optyczne: 1 szt. 

Wejścia jack 3.5mm: 1 szt. 

Wejście mikrofonowe: 1 szt. 

Wejście na kartę pamięci: Nie 

USB (Dotyk): 5 szt. 

Obsługuje oprogramowanie   
dodatkowe bezpłatne  

Teach Infinity II | IdeaMax 

LAN: 2 szt. 
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RS232: 1 szt. 

Sposób montażu: Ścienny - wyposażenie do montażu na ścianie 

Komunikacja z komputerem: USB-AA 

W zestawie: 

Monitor x 1 | Kabel USB 5M x 1 | Pilot x 1 | Kabel HDMI x 1 ( dla 
profesionalnych rozwiązań instalacyjnych A/V dł. 15 m)| Kabel zasilający 
wersja europejska x 1 | Piórko x 1 | Instrukcja obsługi x 1 | 
Oprogramowanie | Kabel zasilający 5V 2A (Android box) | Karta WiFi x 1 | 

Adnotacje ekranowe: TAK 

VESA: 600 x 400 

Pobór mocy: Maximum 220W | Standby Mode 0.5W 

Zasilanie: AC 100-240V. 50/60Hz 
Wymiary zewnętrzne: 1770 x 1071 x 109mm 
Waga: Max. 57 Kg 

Gwarancja na elektronikę: Min. 36 miesięcy 

Gwarancja na panel: Min. 36 miesięcy  

 
 
 
 

2. Powiększalnik wideo – 5 szt., spełniający poniższe cechy i parametry: 

Przenośny powiększalnik wideo z funkcją rozpoznawania tekstu pełniący rolę urządzenia lektorskiego 
czytającego na głos powiększane dokumenty. Powinien umożliwić odsłuchiwanie lub samodzielnie 
czytanie drukowane dokumenty, powiększać zdjęcia, pismo ręczne oraz oglądanie niewielkich 
szczegółów i przedmioty.   

 
 Powiększalnik powinien  posiadać dwa rodzaje pracy: 
 

1. pierwszy to tryb typowego, stacjonarnego powiększalnika wideo, 
2. drugi to tryb urządzenia lektorskiego z zamontowaną kamerą OCR. 

 

Powiększalnik powinien  posiadać cztery tryby przeglądania dokumentu: 

1. Kolumnowy (tekst dopasowany do szerokości ekranu bez grafiki) 
2. wierszowy (tekst jako jedna, ciągła linia bez grafiki) 
3. strony w wysokim kontraście 
4. strony w pełnym kolorze 

 
 
Powiększalnik powinien  pozwalać między innymi na: 

1. Wykonanie zdjęcia drukowanego dokumentu widocznego na ekranie i przetworzenie go na 
tekst. 

2. Odsłuchiwanie przetworzonego tekstu. 
3. Pełno stronicowy podgląd dokumentu z wyraźnie oznaczonymi strefami tekstu, niebieskimi, 

numerowanymi punktorami; 
(pozwali to na szybką nawigację po dokumencie ponieważ stuknięcie na wybranym punktorze, 
spowoduje natychmiastowe odczytanie na głos tekstu, zawartego w tej części dokumentu; 
kolor punktora odczytywanej strefy powinien zmienić się na biały). 
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4. Rozpoznane dokumenty można zapisać na karcie SD (domyślnie) lub na zewnętrznym 
nośniku usb: 
dodawanie kolejnych stron do dokumentu oraz zapisanie pozyskanego dokumentu na karcie 
SD lub nośniku usb w wybranym przez nas formacie. 

5. Kamera OCR wysokiej rozdzielczości, pozwalająca na szybkie pozyskiwanie, rozpoznawanie i 
zamianę tekstu na mowę. 

6. Możliwość zapisu rozpoznanego tekstu na karcie SD lub nośnikach usb. 
7. Zapis w formacie docx z możliwością edycji na komputerach pc z pakietem Microsoft Office. 
8. Tworzenie plików audio z głosami Vocalizer, 
9. Tworzenie e-booków w formatach epub oraz daisy. 
10. Przeglądarka cyfrowa do zdjęć i slajdów. 
11. Oglądanie i powiększanie cyfrowych zdjęć zapisanych na karcie SD / nośniku usb, lub 

tworzenie pokazów slajdów. 
12. Zapisywany plik można zaopatrzyć w etykietę głosową zawierającą na przykład nazwę 

dokumentu 
13. automatyczne wykrywanie do pięciu języków w dokumencie lub na pojedynczej stronie 
14. dwa tryby OCR: optymalny (zalecany) oraz szybki (dla  tekstu bez grafik) 
15. OCR z algorytmem scalania niedokończonych kolumn tekstu (niezalecany) oraz bez scalania 

kolumn tekstu (zalecany) 
16. Gwarancja: 24 miesiące 

 
Specyfikacja techniczna 

1. Kamera wideo z autofokusem, duża wyrazistość obrazów 

2. kamera OCR o dużej rozdzielczości - 13 megapikseli 

3. zakres powiększenia: monitor 24-calowy: od 1.7 razy do 131 razy 

4. 24-calowy kolorowy wyświetlacz panoramiczny TFT 

5. funkcja 'dotknij i czytaj': intuicyjny interfejs dotykowy 

6. przeglądanie stron w pełnym formacie listowym 

7. wspomaganie czytania z automatycznym rozpoznawaniem strefy tekstowej 

8. szybkie rozpoznawanie tekstu (OCR) 

9. powinien umożliwić nie mniej niż 60 głosów lektorów w min. 31 językach 

10. zapisywanie i otwieranie dokumentów na karcie SD lub nośniku USB 

11. duże ikony i duże czcionki w menu 

12. kontrola głośności mowy 

13. kontrola szybkości głosu lektora 

14. cyfrowa przeglądarka zdjęć 

15. wbudowane głośniki stereo 

16. gniazdo kart SD 

17. port USB 

18. złącze słuchawkowe 

19. waga: z monitorem 24 calowym – max. 11,7 kg 

20. wysokość robocza pod kamerą OCR: około 41,6 cm 

21. temperatura pracy: dopuszczalny zakres od 10 do 40 stopni Celsjusza 

22. wyświetla strony w pełnym formacie listowym, a także dotykowe, dobrze widoczne elementy 
sterujące w paskach menu 

 

Kamera Video: 
1. montowana na stałej wysokości  41 cm nad pulpitem, pozyskuje i przekształca tekst na mowę 

z sfotografowanych dokumentów, 

2. widok własny - powiększone, rzeczywiste, zwierciadlane obrazy blisko położonych 
przedmiotów, 

3. widok autoprezentacji - widzimy siebie jak w lustrze, 

4. widok zdalny - możemy obserwować ze szczegółami nawet daleko położone obiekty, 
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5. widok dokumentu - Odczytywanie powiększanych drukowanych dokumentów, 

6. czytanie z dystansu, 

7. automatyczna ostrość zapewnia ostry obraz bez konieczności wykonywania dodatkowych 
regulacji, 

8. zwiększanie lub zmniejszanie jasności, 

9. cieniowanie i maskowanie, 

10. odczytywanie linii, 

11. zamrożenie obrazu, 

12. funkcja wyszukiwania do łatwego odnajdywania oddalonych obiektów, 

13. obrót ramienia kamery o 330 stopni, 

14. pochylenie kamery o 315 stopni i obrót 180 stopni. 
 
 


