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Nyilatkozat a közbeszerzésekrőlszóIó 2003.éviCXXIX. Törvény (Kbt')
60.$.(1)bekezdéstekintetében

Aiánlattevő:
clmel

Kft.
PRoFITEXPERT SámíLístechnikai

] l i 5 BudaDest.
Bartók Béla'ÚÍ152lH.

Alulírott,
mint ajánlattevőnyi]atkozattételrejogosult
képvise|ője
a Közbeszerzésekőlszóló 2003.évi
tekintetében
lirgyi aján|attétel
hogyaz általám
cxxlx. törvény60. s (1) bekezdés
soÍánnyi|atkozom'
vátla|koás:
képviselt
a)

nem á|l vége|sámolásalatt,vonatkoásábancsőde|jánás
e|rende|éséről
szóló bírósígivégzést
nemrendeltekel, il|ető|egszemélyesjoga
nemtettekközzé,ellenfelsámo|ási eljárástjogerősen
szeÍintihasonló e|jáÉs nincsen folyamatbanés szemé|yesjoga szerint sincsen hason|ó
helyzetben;

b) tevékenységét
nemftiggesztette
Íé|,
illetvenemÍiiggesztették
fe|;
c)

jogerős bírósági ítéletben
gazdasági, i|letőleg szakmai tevékenységév€kapcsolatban
|
bűncselekmén)'t
nem követett el, il|ető|ega t€ v ék€ n ységéta jogi személlyel
megá|lapitott
szembenalkalmazhatóbüntetójogi intézk€ d ésekrőlszóló 2001. évi clv' Tv. 5' s.a (2)
bekezdésének
b)' illetőlegg) pontjaalapjána bíróságjogerősítéletben
nemkorlátozta,illető|ega
tevékenységét
más
bíróság
hasonló
vállalkozás
okból ésmódonjogerősennemkorlátozta;

d)

jogerősenniDcselti|tva;
való részvételtő|
közbeszezésieljárásokban

e)

járulékfizetési
e&v évnéIrégebbenJejárt adó-, vámfizetésivagy !ársadalombiÍosítási
kötelezettségének
elegettett;

0

korábbi három évnéInem régebbenlezárull közbesze.zésieljárásbanhamis adatot nem
jogerősen
szo|gáItatott
é5ezértaz e|járásbólnem árták ki, illetőlega hamisadatszolgáItatását
nemállapították
meg;

g)

az államháztarlisró|szó|ó 199?.évi XXXVI|I. törvény l5.$-a (5) bekezdésének
a) pontjában
meghatározott'két évnélnem régebbenmeghozott' jogerós é5 végrehajthatóközigazgatási,
i||etől€ g bírós.ígihatározatban
megál|apított
ésmunkaüryi bíÍsággal
vagy az adóás rendjéről
szóló töÍvényszerintimulasz1ási
bírsággal
sújtottjogszabálysénést
nemkövetettel'

t

h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervez€ t ben részvéte| ideértvebűncselekmény
töÍténőelki'vetósét
is ' vesÍegetés,
vesá€ g etésnemzetközikapcso|atokban,
bűnsz€ r vezetben
az
európaiközösségekpénziigyiérdekeinek
megsértése,
i||etvepénzmosás
bűncselekmén}.t'
vagy
személy€ sjoga szerintihasonlóbiincse|ekményt
nemkövetette|, feltéve'hogya bűncselekmény

elkóvetésejogerós bírósági íte|etbenmeglállapíüístnyert' amíg a bi,intetettelóé|ethezffizódö
hátninyok alól nem mentesült'
i)

konábbi közbeszerzesi eÜánásban 2010' szeptember l5-ét követően kötött szerz.idésével
kapcso|atbana 7t. $ (I) bekezdésa)' b) pontjai szednti alqál|alkozó fe|éfennálló (vég-vagy
részszámlábólfakadó) fiz€tési köt€lezettsége lo%-ot meghaladó részetteljesítette,vas/ fizetési
késede|menem haladta meg a fizetesi határidót követö 15 napot _ annak el|enére,hos/ az
ajánlatkérőként
szerzaést kötő fé|a reszerehar]íridőbenfizetett-, éseztjogerös ésvégÍehajthaló
közigazgaüási, illetőleg bírósági hatarozat nem állapította meg, kivéve, ha a határozat
keltezesénekidőpontja regebbi az ajrín|atokdolkapcso|atoseÍedményhirdetést
megelőzó két
é\,né|'
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Nyilatkozat a ktizbeszerzésekről
szóló 2003'éviCXXIX. Törvény (Kbt.)
a)-c)pontjainaktekintetében
61.$.(l)bekezdés

Aiánlattevő:
neve:

lctme:

PROFITEXPERT sánítástechnikaiKft'

l l ] l5 BudaDest.
Bartók Bélaútl52lH.

mintajántattevő
nyilatkozattételrejogosult
képviselője
a Ki'zbeszerzésekről
szóló 2003'évi
A]Ulírott'
(])
CxX|x' törvény6l. s
bekezdés
a) c) pontjainak
tekintetében
tárg/iajáD|attétel
soráll
nyilatkozom,
hogyaz általamképvise|t
vá|la|koás:
a) 6l' $ (1)bekezdés
a)pont:
gazdasági,illetóIegszakmaitevékenységével
kapcsolatban.őtévnéI
nemrégebben
meghozotl
jogerös bífóságiitéletben
megállapítottjogszabálysértést
nemkövet€ t t el;
b) pont:
b) 61'$ (]) bekezdés
a TpVt'1l ' s.a, vagyaz EurópaiKi'zösséget|étrehozó
szerződés
8 1. cikke szerinti(2) - öt évnél
-jogeÍősésvégrehajtható
meghozott
veÍseny-felüs/e|eli
halirozatbanvagya
nemrégebben
verseny.felügye|etihatiirozat
bíróságife|ülvizsgá|ata
esetén
a bíróságjo8erős
ésvégrehajtható
hatáÍozatában
megállapított
ésbírsággal
sújtottjogszabálysértést
nemkövetettel; illetőlega
vá|Ialkoássalszembeni|yenjogszabályséítést
másve.senyhatóság
vagybiróság'tjt évnél
Íégebben-jogerősen
nemál|apítoÍ
megéseryútta|
bííságot
semszabottki;
c)

c) ponti
6l. s (] ) bekezdés
korábbiijt évnél
nemrég€ b benleárult. közbeszerzesie|járásalap.ján
vállaltszerződéses
jogeÍős
kötel€ z ettségének
megszegését
közigazgatási,il|ető|cgbiróságihatározat
Íemál|apítotla
mc8.

Budapest,
2011.január6'
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Nyilatkozat a pénzügyiésgazdaságialkalmasságró|(árbevételalakulása)

Áiónlatievó|

Icíme:
PRoFITEXPERT sámíListechnikaiKft.

I l l |5 Budap€st,Bartók Bé|aút|52lH.

jogosultképviselője
tárgyiközbeszerzési
euáÍásban
Alulírott,mintajánlattevönyilatkozattétel.e
eszközök
vál|alkoás informatikai'saímíLástechnikai
nyilatkomm,hos/ az általamképviselt
forca|maásábó|származóárb€véte|eaz alábbiakszerintalakult.
2008.évben:

398000000Fr

2009'évben:

301000000Fr
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TÁrgv:

Nyilatkozata közbeszerzésekrólszóló 2003.éviCXXIX. Tönény (Kbt.) ó3.
tekintetében
$ (3)bekezdésének

AiánIattevő'
nevei

lclmei

PRoFITEXPERT számíristechnikaiKft.

| 1l 15 Budapest,Bartók Bélaílt l52ft1.

jogosult képviselöje a Közbeszerlsekről
A|u|írottmint ajánlattevö nyilatkozattételre
cxxlx.

szó|ó 2003. évi

töÍvény63. $ (3) bekezdésének
tekintetében
társ/i aján|attétel
sonánnyi|atkozom'hogy az

á|ta|amképviseltváIalkoás a szerzódésteljesítéséhez
nemvesz igénytr olyan alvállatkoá! aki,
i||etölegame|ya Kbt. 60. s , il|ető|ega Kbt. 6l. $ szerinta kiáró okok harí|yaaIáesik.

Budapest.
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Tárcv:

Nvi|atkozata vá||alkozásKKVtv. szerinti besorolásáról

ÁiánlatteYó:
neve:

lcíme:

PRoFITEXPBRT számítástechnikaiKft'

| 1l15 Budapest,BaÍók Bé|aÍ!l152/|1.

jo8osultképviselője
táÍg/iajánlattétel
soÍánnyilatkozom,
Ahlírott,mintajánlattevőnyilatkozattételrc
hog/az általamképviseltvállalkoás
íámogatásá.ól''
szóló 2004.éviXxxIV. törvény
,,akis- ésközepvállalkozásokról'fejlődésiik
íKKvtv.) szerint
mikroválla|kozásnak / kisvállalkozásnak / kiizépvállalkozásnak* minósiil,
n€ m tartozik a KKTV hatályaa|á*

* megfelelő részaláhúzandó
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Nyi|atkozata közbeszerzésekrő|szótó 2003.éviCXXIX. Törvény (Kbt.) 70.
tekintetében
$ (2)bekezdésének

Áiánlattevő:
neve:

tclme:

PRoFITE)pERT sámítástechnikaiKft.

| 1l 15Budapest,BaÍók Bé|aút]52lH.

Kétegyháza
Nagyközség onkományzata által a ,'TIoP-1.1.1-09/1-2010-0155projekt k€retéb€n
számítást€chnikai eszkiizök beszerzésére',
indítotteg/szerűközbeszeÍzésieljánásajánlati
felhívásának,valamint ajiánlatkérési
dokumentációjiánakrészletesáttánDlmányoását követően
jogosult képviselőjea Kbt' 70. s (2) bekezdése
alulíott,mint Ájánlattevő nyilatkozattételre
tekintetében
nyilatkozom,hogy Ajánlattevő ajánlatátaz ajánlatkérési
dokumentációbanmeghatározott
követ€lményeknek megfelelőenkészitetteel ésnyújtottab€, az előíÍ feltét€leket fenntaltásokvagy
korlátoások nélkiil elfogadj4 magáranézvekötelezőnek ismeri el, a felolvasó lapon megadott
iisszegíí
ellenszolgáltaíásátkész-ésképesa szerződéshatfuidőretörténő teljesítésére.

Budapest,
2011. január6.
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Nyilatkozat a közbeszerzesekrő| szí|ó 2003. éviCXXD(. Törvény (Kbt.)
7l.$.(l) bekezdésa).d) pontjainak tekintetében

AiáD|áttevő:
neve:

|oíme:

PRoFITEXPERT sziÚní!ástechnikai
Kft.

I l l 15Budapest.BáÍók Bé|.út|52lH.

Alulírott Ínintajánlattevö nyilatkozttételrejogosu|tképviselőjea Közb€szeizésekről szo|ó 2003. évi
cxxx. tórvéíy71. s (1) bekezdésa) _ d) pon1jaináktekinteteb€n üáIryi aján|attétel
során
nyi|atkozom,ho8y az általam képviseltvállalkozás:
a)

7l- s (l) bekezdés
a) pont:
a közbeszerzésalábbi Észeinekteuesítéséhez
kíváí a közbesze|zés&tékénektíz szízÁ|ékátnem
megha|adómértékben
alvállalkozót igénybevenni;
Munkarészmegnevezése:
Nem kivánunk alvállr|kozóÍigénybevenni.

b)

7l' $ (1)bekezdés
b) pont:
a szerzödéstelj€sítésesoÍína k.jzbeszerzesértékének
tíz szÁz'|ék^|íneg|aladómértékben
a
közbeszerzeskövelkeó Íészeinek
teljesítéséhez
az alríbbia|váI|alkozokműkijdnekközre:

Munkarész

l 0 % felottialvállalkozó megrevezése

%-osanány

Nem kívÁnuík a|válla|kozót igénybeventri.
c) 7l. 5 (1)b€ k ezdésc) pont:
a sz€ródés teljesítéséhez
az a|ábbi erőfomist Íyújtószeryezetretámaszkodik:
Pénzügyiésgazdagigi alkalmasságköreben az ajánlati fe|hivás ..... pontjábanfoglaltak igazo|ása
érdekében:
körébenaz ajánlatifelhívás'. ' pontjábanfog|altak
Müszaki'illetőlegszakmaialkalmasság
igazollisaéídekében:
ll

Nem ldvánunk €róforníst Dyújtó szervezetetigénybeve|rni.
d) 71.$ (1)b€ k ezdésd) Pont:
líz szi:z^\ék^t
neÍÍ|
a Kbt' 69' $ (8) bek€zdése alkalmazisa esetén-a közbeszerzéséfiékének
méÍtékben
igénybe
veíni
kívánt
alvalakozó
meghaladó
ne!e:

-

cime: -

igénybevenni.
Nem khánuuk a|vá||a|kozót

Budapes!2011.január6'
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Nyi|atkozat a közbeszerzésekrőI szó|ó 2003. éviCXXD( Tiirvény (Kbt.)
62.$'(1)bekezdésa)-b)pontjainak tekintetében

Aiánlrttevő:
neve:

]címe:

PRoFITEXPERT sámitístechnikaiKft.

I l1 15Budap€ s t, BaÍtókBé|aútl52lH.

Alu|iÍotl mint ajánlattevónyilatkozattételÍejogosult
képviselőjea Közbeszerzésekó| szóló 2003. évi
(l)
pon1iainak
cx)(D<.tórvény62. $
bekezdésa) b)
tekintetében
táÍryi aján|attétel
sonán
nyilatkozom,hogy az általam képviseltvá|lalkoás:
a) pont:
a) 62.s (1)bekezdés
háIomévnélneÍnÉgebbensúlyos'jogszabálybanmeghat&ozottszakmai kötelezettségszegést
vagyszakmaiotikai szabályokbaütköző cs€lekedetet nem követett el;
b) 62. $ (1) bekezdésb) pont:
az eljfuásbanelőíÍtadatszolgáltaíásikö(e|€zettségének(különösen 70. $ (3) b€kezdése, 71. $)
teÜesítése
solán nemszolgáltátottolyan hamis adatot,illető|eg nemtett hamis nyilatkozatot,
melynekkövetkeáében e|kerü|hetólett volna, hos/ az ajánlatvary á Észvételijelentkezes a
nyi|atkozatta|
érintettkilrülménymiaft éÍvénytelennek
minösüljön vas/ elérhetö lett voln4 hos/
kedveóbb legyenaz aján|atának
a 8l. s (4)bekezdése
szerintie|bírá|ása,
i|letvea részvételi
jelentkezésenek
l23. s (4) bekezdése,
130.$ (ó) bekezdése'
136/A'$ (2) bekezdése'
l57' s (3)
vagy 204. $ (5) bekezdéseszerinti rangsorolása;
bekezdése

Budapest.
2011'január6.
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'JIoPn,l ' l.09/l.20l0{ l55 pfujekt i€retbon
llÓzbBtzési.|j&ós ajáÍlattét.l€

sánltÁstecjÚikai ogkTzÖk be9erlséE'

indÍtotle*seíj

Referenciák

nave:

lcime:

PRoFITEXPERT
számít]ást€ c hnikai
Kft'

Ba ók Bé|aútl52lH.
I I |15Budapest,

jogosult képviselőjea táIryi ajánlattételsonín
Á|u|írotlmint ajánlattevőnyilatkozattételre
nllalkozom, hory az á|talamképviseltvállalkozás előzó 3 évbenteljesítettlegfontosabb5 millió Ft-ot
meghaladóiíformatikli, számítástecbnikai €szközök szá|lításáÍavonatkozó referenciÁi a
következók:

szerzódést Kontakt
k6tö másik
szemé|y
fél
DatenKontoÍ
György
Kft
Zoltin

Szerződéstárgya

Ínformatikai,
sámítiástechnikai
eszközök
sállítása
LibÍa
Pappzo|tán Informatikai,
szoftveÍ
zrt. vez&igjdzqjaÍó
sámítástechnikai
eszköztik
szállítiisa
Libra
Papp Znltin
Informatikai,
szoftv€rzrt. yezgÍi$^zcjatósámítástechnikai
eszkőzök
sá|lítása

ElIenszoIgáltatásTeljesítés
összege
dátuma

4ó 575000Ft +

Te|jesítés
helye

2009.12.t7

Pécs

14873640 Ft +
ÁFA

2008.07.21

Budapest

5 701400Ft +
ÁFA

2007.04.25

Budapest

Árl

A t€|jesítésaz előírásoknakésa szerződésnekmegfele|őentórtént.

Budapest'
20l l.január6.

V*-W

PiIlmannf,ózse'
ÍJglezető igazgató
ProfitexpeÍKft.

t4

",'llTF,Y.T'*.
i:J,':!r,rtjii{,-,

J |\z:]

l'rilij

Á

rajánlat ésterrnék|eínisok

Megnevezés

Mermyiség
(db)

Tanulói eszköz

Egységá((nettó Ft)

osvesen áI (nettó Ft)

72

82 100Ft

59ll200Ft

Tanfui€szköz

4

158000Fr

632000Fr

TároIó(l7 db
notebook
tfuolfuaés
töltes€)

2

74 000Fr

148000Ft

Tároló (23 db
notebooktárolásaés
töltés€)

190000Ft

190000Fr

Tlíroló(32 db
nolebooktíÍol|ása
és
töltese)

229000Ft

229 000Ft

WiFi AccessPoint

4

24 000Ft

96 000Ft

Router

3

80 000 Ft

240000Ft

Mindösszesen
ínettó):
Budapest,
20l l' január6.

7 446200Ft

c^tr^-v{
'Jí,i',:#T'iii*
PillmannJdásef I
Ü$.vezetö igazgató
ProfitexpertKft.

Albacomp Activa-Standard Mobil
Classmate PC MGlOT

?

&

ALBACDMP

Processzor

Intel@Atom'" N450 processzor1.66GHz

AIapIapichipkészIet

Intel@ NM1O Express

KiieIzó

10.1,,WXGA (1024x600reIbontás)'16 mi||iószín,TFT

Memória

1O24MBDDR2

videó vezér|ő

InteIintegrá|t

Optikai drive

nincs

HDD

160G8 SATA 2.5" 5400rpm

Bi||entyűzet,e9ér

|'.,4agyar
Vízá||óbi lentyűzet
BeépitetttoUchpadscro||
funkcióVaI

Hangr€ n dszer

Azalia High hangrendszer
Beépített
2 db hangszóró
1db mikrofon

I/O portok

3x USB 2.0port
1x kú|sőVGA csatlakozó
1x fejhaI19ató
csatIakozó
1x mikrofoncsatIakozó
1x RJ45 10/100 Ethernetcsat|akozó
1x Line-incsatIakozó

Express Card

nincs

KáÉyaoIvasó

4 in 1 kártyao|Vasó

Kommunikáció

10/100 integrá|tLAN
AO2.11b/g/n WirelessLAN
KÜ|sőUsB 3G HSDPA modem

Energia9azdá|kodás

Tápegység100-24oV,4oW
4 cel]ásLi-Ionakkumu|átor
-5óra Üzemidő

Bizton5á9

Kensingtonzár e|őkészítés

Méretek

263x 263x 38 (mm)
1 . 4 k 94 c e | | á sa k k u m u | á t o r r a I

E9yéb

1.3|YWebkamera

Digitá|istaÉaIom

Az eszkőzspecifikációban
me9határozottdi9itá|istartaIommaIe||átva

Szoftverek

SzóVegszerkesztő,táb|ázatkeze|őés prezentációszerkesztő
aIkaImazás
Van teIepítve
A tanári vezérlőszoftverkIienseVan teIepítve
sDT tartaImak |ejátszásához telepítettszoftverek

operációs rendszer

Windows7 Professionalmagyar

strapabíróság

Át|agosiskoIapadmagasságbó|történő leejtéseseténüzemképes
marad éserrő|tanúsitvánnyaI
is rendeIkezik

t6

Tároló tanu|ói gépekhez
ALBAGDMP
32/24/10 db c|assfiate Pc tö|tésére éstáro|ására szo|9áló kocsi' kerekekke|
straDabírófémvázszérkezet
Be|ü|fémgéptaÉórekeszekke|
2 db zárható ajtóva| rendelkezik
A kocsi fe|só záÉ részébenta|á|ható á venti|átorokkaI sze||óztététtvézér|őe|ektronika
A tú|melegedést
4 db sze||őzőnyílás akadá|yozza mé9

I

H3CMSR 900 Router

specifikáció:
'

'1.-:,:.,l
' ] :r] . ] , ] . ' . ] . . .

)

t
Pemanens PPPoE kap€ o lai támogalása

. NAT

Belsó címtadományok
e|rejtése
egy pub ikus cim mógé( cim és pod forditássá)
|smei€ b b L7 alka mazások támogatása (HTTP. stMTP FTP' Reá| Ald o' H 323/sÍP' |Psec pass.thÍoÚqh.PPTP' P2 P

- 802,]QVLAN tÍUnkkeze ésiképesség
LAN porton
.Tóbb |P cim larlománykeze|ése
. o 9 l ' a i l e Í e v e l l t / o k | o | o J l 1 9 é s5 e . u | | t |yt l c o L o z l o s | l d ' J

. Inlerfészenként
meoadhalÖ
címlártomá
lPV6 cimzésiÍendszerés roui]nqlámoqatás
. D i n á m [ U so Ú l n 9 p r o l o h o |R P v 2
Rouio]ásÍoÍás|P cim a|apján

'{ó

. |P 6omgaszÚ.ésektámogatása

. |PszÚresíoÍás/ce||P címésfo.nií@| TcP/UoP po.t szeint
. Minimum
|eheósége
50szábá|ymegioga|mazásá.ak
' KimenóésbejTvóío'ga|omgÚlése

(slatefu|l)tÜzía|képe$ég
. bmenebb
(HTTP,SMTP' FTP. Rea Audio ll323/siP. lPsec Pass.thrclgh.PPTP. P2P
L7 a|kamazásoktámogatása
. Pod loMrdinE 'unkció

.oEs' 3DEs AEs|i|kosí|ás
haldveralapÚgyorsl|ssa|
' Végponlieszkrád
íÚggöszabá|yotkia|aki|ásának
|ehelösége
éskalegóÍiátó|
- sN[4P(vl v2c v3)
. KonfrquÉcit
i||'viwalöltésének|ehetó*ge
leí |i|e'bava|óme.tésének
. Hibae|há.Í|és
|ám09a|áqa'pin9 !a9y lláceroule |ehp|ósé9e.ouleFbó|

. Távo||Vonv€l tissilés |eh€'tósége
. Redils AAA funkciók támogálása

.oscPtámogá|ás
. A Diísérmode||
támogáása(RFc 2474'RFc 2474'RFc 791, RFc 2597'RFc 2598)
. Az evko/ egye. |épe. á Íode| - e| regíele'ó 6oná9sz'nezesle

s! ápingje vá áminl po|cy | "7eLésle

. L3.L7(a|káházás szinlig leíjedó)csomag vi2sgálataz osaá|yozás lámogalásál'oz
máximá|]s
álv t€ | i kapacitésa
sga|ébb
25 ]Vbps
" WANinte'facé

hozáiééstá KTzhá|rszo|gállatáson
keÍevtokvesz igénybe.
b |ntézményünk
az |ntemet
Ú9y a mÚszakispecifikáciTban
b | n a k o n | ú | a r o u | e r e s z k ö z n e k a z a | á b b e|várásoknak
] m i j s z a k i ke Imeqíee n]e

. Pemanens PPPoE Iap6o|ál lámo9.lása

' Be|sócimtanományokelÉjtése
egy pub|ikuscímmögé ( cim éspor|fordítássa|)
. |sme/€ b bL7 a|kámazásoktáínogatása
(HTTP S]VTP FTP' Rea|Audio,H'323/siP'|Psecpass.through
PPTP, P2P
.802.10VLANtrunkkeze|ési
kép€ s ségLAN poíon
. Trbb|Pc|mlanominykezeése
. Log |a| n€ Í Íészekkolott |P 'ouling és*cJÍi|y íinkco| D|zlositása

. |Pv6cimzési
Éndszéí
ésÍouling
támoga|ás

)a

=-.

. Roulo|ás
íorás|Pcíma|apián

. |P€soh@szúrésekt'mo!átásá
. |Pv0lé3'onás/él |P címésÍorás/célToP/UDP poí szerint
. Minimum
|ehetósége
50szabá|ymegÍogá|mazásának
. Kmenóé!be]óvófoaa omszÜÍés6
. lsmedébb
L7 á]kamázésok
támogalása(HTTP'SMTP' FTP' Rea Audio H 323/slP. lPsec pass ihrough, PPTP' P2P

. DEs'3oEs'AEs litkosítás
gyorsi|ssa|
h.rdveralapú
. Végponü
Bzkó'ó| éskalegóÍiátó|íüg9ó szabá|yokkiá|akílásánák|ehetósége

. Téhé|
ésssH
. KonfguÉciótextÍi|+bava|ó mentésének
i||'visszató|lésének
léhe|ós(fué
. Hibáe||áí|áslámogalasá:pIngvagy lÍ6cetoulele\elóséqeloulel boI

. Távo||
Íissilés
|ehelósége
szonveÍ
. RadiusAÁA íUnkc
Tk|ámooalása

. DscPlámogal.s
. A DÉsermooe||
|áTogáIása(R|c 2474' RFc 2474 RFc 79.' RFc 2597 RFc 2598)
.Az eszkoz|egyen
képesémode||.ek
mpg.e|e|T
vá|áf rt po|ryaeze|és'e'
csomags/i.ezés€ shap|ng.Íe
. L3.|7 (aka-a2ás sziiig ieledó] 6oaág vizsgá|ái az os7lá /ozás |;rogalásá5o2
. WAN in|oría@matimális átvite|ikapaci|ása |ega|ább25 Mbps

HP 620

Ptocesszor

lnte|@ coreÍM2 Duo T6670 p|ocesszoí(2,2 GHz' 2 MB gyorsÍtótár)

AlapIapichipkészIet
KÜelző

l,lobileIntel@GM45 Express

14emória

2048M8 DDR3 106614H2

vidéóvezér|ő
Optikaidrive

Intel GMA 4500lvlHD3B4lYB

HDD
Bi||entyűzet,egér

32OGBSATA 2.5" 7200rpm

15,6" LED HD BV (1366x768fe|bontás),TFT

DVD.t/-RWSuperlYultiDL
Teljésméretűmagyar
bi||entyűzet
Beépitetttouchpad scro||
funkcióVaI

Han9rendszer

Azalia High hangrendszer
Beépitett2 db hangszóró
1db mikrofon

I/O portok

3x USB 2.0 port
4x USB 2.0 Expresscard
1x kü|ső VGA csat|akozó
1x HDMI csat|akozó
1x fejha||gatócsat|akozó
1x mikrofon csatlakozó
1x Rl45 10/1o0 Ethernetcsat|akozó
1x Line-incsat|akozó

ExpressCaral

1x ExpressCard 34

KártyaoIvasó
Kommunikáció

14édia
kártyao|vasó
10/100 integrá|tLAN
402.1I b/9/n WirelessLAN
Bluetooth
Kt]|sőUsB 3G HSDPA modul

Energia9azdá|kodás

Tápegység 10o-240V, 65W
6 ce||á5Li-IonakkL|mulátor

Biztonsá9
Méretek

Kensingtonzár e|őkészítés

Egyéb

2.01\4
Webkamera

Garancia
Di9itálistaÉaIom

3 év garancia

371,8 x 249,6 x 27,5 (mm)
2.36kg 6 ce||ásakkumu|átorÍaI

Az eszközspecifikációbanmeghatározottdi9itá|istartalommaleIlátva

szoÍtv€ l ek

szövegszerkesztő,táb|ázatkeze|őés prezentációszerkesztő
aIkalmazás
van telepitve
A tanári Vezér|őszoftver Van te|epítve
sDT tartaImak Iejátszásához telepítettszoftverck

operációsrendszer
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pont
wi€ ] ess N |rozáférési
pont a02'11n (dróft) szabvánÓya|kompatibi|iseszköz, m|ey.kár 65090 ka] n.gyobb
A D.L|nkDAP.t353 wire|essN hozzáférés|
éss€ b ességre képes,és 5'9zór gyorsabba ao2'11q vezetékné!kij||
tejesitményre
kópcso|atnélés
a 100l,lbps.osvezetékes
pontotswitchezvagy routerhezcsatakoztatjUk,megoszthatjuka nagysebességÜ
Ethemet1-nél'
|]a a DAP.1353hozzáférés]
hternet hozzáférést
bárkve|. há|ózaton,é5bztonsáqos vezetéknék! háózalot hozhatu.k |étrefotók' fáj Tk, zenék'vLdeók,
nyomtatókéshá|ózat tároók meqosztásáhozotthon vaoy a2 rodáb.n'

^ WÍelessN techno|ógiiina apU!ó DAP 1353 3x3 MIMo (MU|tp|ern Mutip|eouo antennáva|rende|kezik,iqy akér300l4bps
V€ z etéknélkÜisebességreképes,és k ktatla a ho|tpontokat'
Ezeneőnyókl]oz]áru hozzá a hozzáféréspont 3dB kétpólusúante|nája, me|Vnóvelia efedéttséget,
és ideéI]ssa
tesz|az
e9zközt rodaihasznáatra is'
Kompatbi itijs visszaménó]eg
ésa jöVóben] szabvényokka|
garantá|t. |egújébb
AzrEÉE8o2'11nspecifikéción
a|apu|óDAP 1353 kompatibi|itása
szébvánvokkaeqy tebes fiÍmware
. i É 5 t é , 5 e , D | , 4 o \ i | / dJ ' á d ó \

|d./4.j á|o' J7|eL lé|o\B'

Áwl|eessNtechnoógiate|jesenkTmpatbsárégebba02119ésa02.11bszabványokka|,í!yameq|éVőhá|ózatnemgé.yel
dráqafeÍ€ s Íést a megree|ő tejesitménybiztositéséhoz'
oe a ]eqnagyobbhá|ózatisebességés a ho tpontoknékij ealobb
efedettséq
érdekében
érdemesmás wirees9 N eszkózöket is haszná n '
Áhozzáférésipontegybenseqit.ajószomszédiVszonyt''i9lmertnemokozinterferenciátaszomszédháózétokka|'Amrt
fe|ismeregya02'119/b müködó há|ózatota kóze|benGókkertia rádió spektrLm mennyi+qét-

Á oAP.1353az a|ébb5 módban haszná|ható:
pont (ÁP)'
(1) Vezetékné|ki]hozzéférés
(2) vezetékné|kÜ e|osztásirendszer,wos hid eqy v.gy tőbb peer |rozzáférés|
pontta|,épij|etekkózótti kapco athoz,
po.tta|' vezetéknékü|i k|iensekengedé|yezése
(3) wos hozzéféÍés
a wDs kapc$|aton,
(4) Vezetékné|kÚ]i
k|iens,mery wir€ L éss N cs.t|akozástnYúÍminden EtheÍneteszköz szémáró,mirt á nYomt.tók vagy
(5) Vezetéknékü ismét|ő'
DAP 1353 a egkü|ónbozőbbigényekke|rende
Eze. funkcók seqítséqéve|ó
kező há|ózatokszámára is negf€ l e|ó mego dás'

módban ó oAp-1353 tobb sslD használaÉts témo9atjé'
No4éférési
iqy eqyet|eneszkdz is meqoszthátótöbb virtuá s
pontra' Pé|dáu|
hozzáféÍési
egY ssrD kódo|ásaés fe|isméÍése
be|só haszná|atravonatkozik,m'9 a másik nyitott vendégekvagy
pontokszéúacsökkenthető, m n]ma|izáható az nterferenc]a,ésa acsonyan
Tóbbsslo hasznéatéva|a fiz kai hoz.áférési
laÍthatóka kÓ|tségeks'

pre.shéredkódda|)kódo|ásta|kaimaz,me|ynem fe|tőrhetó'biztos
A DAP.1353wPÁ'/wPA2.PsK(w.Fivédett hozzáférés
pont *gitségéve|akÚső behato|ásoke||en'
Afe|haszné
ó fe|ismerés
tovább erősíthetóMolus szeNerhez kapcso|thozzéférés
Ehheza02'1Xprotoko||témoqétás
lár! ' Ezen e|ónyÓk me ett kor|átozhatóa fe haszd ók száma ésb€ á lkhatő l'1AccimszÜrés
Eoyszerűteepitésés hasznéat
ÁD'Link c|ick'nconnect (occ) varázs|ósegitségévelbárki,
e|ó.e|estechnikait.paszta|atné|kú|iskönnyen te|epiüetia
pontot,csupán a me||éke|t
hoz.áférési
cD flttatásáva|' NéhányeqyszérÚ|épésse
a fe|haszná|ókla|akithatjaé fizikéL
(érémés kábe|ek),éskoníiqurá|hatja
kapcso|atok.t
a kódo|ésiku csok.t'

l.!]ndenoAP.1353 beá||itashoz.áférhetóésvá|toztathatóbönqészónkeresztúLis'
r Á maxióálls vezetékné|kÚ|l
le|átv|telIÉEE802'l!q szábvány ésdraft 302'1h speclfkácló me||ettérvényes'A 802.1ln
véltozhat.
együttmúki'dés
e*tén gaÍanta|ható.
Az.ktuá|is adatátvite|isébésséq
sebes*g o.L|nk wire|e$ N termékekke|vató
A hátózati és kómyezet' tényezók . beleértvea há|ózat fo.qa|nát, az épúléteka|kotóe|emeit és fe|építésÜketkiebb adatátvite|i
a vezetékné|küliJe|eróseget'
A kómyezetitényezókkedvezót|enü|befo|Yáso|hatlák
sebességetercdményezhetnek'
A Wire|essN termékekazIEÉÉ8o2'1ln spec|l|kációna|épul.ak|ésnem qarantiá|t'hoqy ajóvóben|' késóbbmegje|enóIÉÉE
nem garantá||'
l5 ]esznek'l4ás qyártók draft s02'11n eszközeive]való kompatlbi|ités
302.1ln spec]Rkácókka ]s kompatibi|isek
méretésforma eózetes
Minden sebességrevonatkozóadatG!pán összehason itás cét szo]9á|'A termékspec]Ílkéciók,
termékdesiqn
e|térhet
a2 in:em ítettő|'
megjeoYzésné|kü|vá]tozhatnak,az aktué]]s

IEEE 302.11n (Draft)spec flkéc|ó,300 l4bpsa|apadatétvlte|isebesséq
há|ózatokka|
v|s'amenó|éga 302.119/ub vezetékné|kÜ|i
Kompatibi|ités
Egy 10/100 .íbps Ethemet port sitchez vagy rcuteÍnez való Gat|akoztatóshoz
LeszereIhetőanten.a íe||entétes
5MA ct|akozó)

5 mÚkódés|módIAP, wDs' wDs ÁP ve|, k|e.s és |smét|ó
Több sslo (a) há|óati szeqmentác]óhoz
wi Fi mu|thédiástámoqótás (wM )

64l128.b t WEP titkositás
wi Fi védett ho22áférés(wPÁ/wPA2)
sslo B.oód@st U|tásfunkc|ó
B02.1X RADIUs támoqatés
QoS

vará2s|ósegítségéve|
D.unk c||ck..connect (Dcc) kön nyed te|epítés
web a apúmenedzsment

T

