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ADÁsVÉTELI szERzóDÉs

ame|y |étrejött a közbeszerzésekró| szó|Ö 2003. évi c)(X|X. törvény a|apján |efo|ytalott egyszerű
közbeszeÍzósi e|járás eredményeként

egyrészrő| Kótégyháza Nagyközség tnkormányzata (5741 Kétegyháza' Fő tér 9'' ádószáma;
15343549.2.04' törzsszáma: 725118. képvisei Ka|csó |stvánné po|gármeste|) mint meg|€nde|ó (a
továbbiakban: Vevó)' másrészrii]

a Profitexpe.t szám|tástechn|kal Kft. (székhe|ye: 11,15 Budapesl' Bartók Bé|a út 152/H'' cégjegyzék
száma: 01 09.074894, adószáma: 10527087.2.43. képvise|i Pi||mann József ügyvezelö igazgató) mint
vá||a|kozó (a továbbiakban E|adó' a továbbiakban egyÜttesen: Fe|ek) közöll, az a|ábbi fe|téte|6kke|:

,1. Elózmónyek
Vevó' mint aján|atkéró a '.T|oP.1',1' 1.09/1.2010.0155 projekl kéletében számÍtástechnikai
eszközök beszerzése adásvété|i szetzódés keretéb€n', táÍgyában €gyszerü kózbeszerzési e|járást
fo|Íatott |6. VeVó a közbeszerzési e|járásban benyújtott aján|atokat m6gvizsgá|ta' azok €|bÍrálását
kóvetóen' nyerlosként E|adót. mint összességében |egkedvezóbb Aján|attevót kihirdette'

2. A sz€rzódá3 dokumentumai
Je|en szBrzódés o|Vá|asztha|al|an részét kép6zik. - abban az esétbén is' ha azok fizikai]ag
nincsenek a szerződéshez csatolva - azzal szerves egységet a|kotnak az a]ábbi dokumenturnok,
amelyekke| a szerzódés égyütt érte|mezendó' A fe|sorolás - e||enlmondás esetén - egyben a
dokumentumok fontossági sorrendjét is jeIentiI

i közbeszerzési értésltóbén megjelent aján|attéte|i fe|hívás'
; ajánlatkélési dokÚm€nláció' va|amennyi me||ék|etéve| együtt (Dokumentáció)'
> E|adó e|fogadott aján|ata' va|anennyi m€||ék|€léve| együ|l (Aján|al).

3' A széEódés tárgyai
Je|en szerzódés a|áÍrásáva|, a szorzódésben fog|a|lak szerint Vevó megrende|i' E|adó vá||a|ja az
a|ább fe|soÍo|t és rész|€|€sén körÜ|írt szám|tástechnika. eszközök (továbbiakban: Eszközök)'
va|amint a kapcso|ódó szoftve.ek |eszá||itását'
T|oP támogalásbó| számílás|echnikaieszköziik besz€zése az a|ábbiak szerint:
4 db Notebook
72 db Netbook
4 db WifiAccéss Point
3 db Rouier
2+1+1 db táro|ó
Az 1. sz. me||ék|el szeínli m(lszaki tarta|omma|.

4. A fizelendó r||enérték
E|adó az Eszközök szá||ítását az a|ábbiakban megadott árakon te|]esÍtiI
Eszköz mognevezése nét|ó égységá| AFA (25%) Bruitó ár összesen
4 db Notebook 158000 Ftldb 39500 FVdb 790000 Ft
72 db Netbook 82100 FUdb 20525 Fudb 7389000 Ft
4 db Wafi Acces Point 24000 FUdb 6000 FVdb 120000 Ft
3 db Router 80000 FVdb 20000 FVdb 300000 Ft
2 db táro|ó (17 db-os) 74000 FUdb '18500 FVdb 185000 Ft
1 db táro|ó (23 db.os) 190000 FVdb 47500 FVdb 237500 Ft
'l db táro]ó (32 db.os) 229000 FVdb 57250 FUdb 286250 Ft
számitást.chnikai eszközök véte|ára iisszesen: bruttó 9307750 Ft



6.

8.

FizetésiÍeItéteIek
a) Vevó eló|eget és rész-számlázási Iehetóséget nem biztosít.
b) A szá||ítói Íinanszírozás a|ap]án a támogatás ío|yósí|ása közvet|enü| a szá|lÍtó részér6 tórténő

kif izetésse| |örlénik'
c) A számla benyújtásának fe|téte|e az Eszközök hiányta|an eszá|ításának, beüzeme|ésének és

k fogásmentes á|adás.átvéte|ének meg|órténte'
d) A szám|a kiíizetésé az E|adónak a sz€zódésben meghatározott mTdon és tanabmma| va|ó

le|jesílésétiil számílva a Kbt 305' s.ban fog|a|tak szerjnt' átuta|ássa| történik a hatá|yos
jogszabá|yi rendeIkezéseknek' vaIamint a hatá|yos Támogalói okiratnak megfeIe|óen.

e) Eladó tudomásu| veszi' hogy Vevó kitlzelésl a 2003. éVi. Xc|| töNény 36/A. s.ban fog|a|tak
betartásávaI loIi€sít.

Jótá||ás és szavatosság
a) E\adó az Eszközök leszá||ításának idóponljá|ó| kezdődően minden eszköz|e' azok zaya|1a|an,

h bát|an működéséért 2 év te]jes körű jótá||ás| Vá||a|'
b) Eladó köte|es VeVó írásban (lévé|, e.mail' fax)töriénő jótá |ási igénybéjé|enléséló| számított 16

órán be|Ü| az Eszközók meghibásodásának okát rnegv]zsgá|ni és megkezdéni annak
e|hár|tásá1. Aménnyiben a hiba a bejeLen|éstó számí|ott 24 órán be|Ü| ném hárltható e|' E|adó a
jaVltás idejéré köteIes cserekészü|ékét bizlositani VeVó számára.

c) A jótá||ás során kicsoró|ésre kerÜ|ó Eszközökro' il|6lve azok a|katrészGire vonatkozóan a
kics€ré|és idópont]áVa| a jótá||ási kötel€zettség újra kezdódik'

d) A jÓtál|ás keretében végzetl hibae|hárltásért E|adó e||enszo|gá|tatásl és költségté.ítést nem
kérhet'

KiitbóÍ.
a) Kés6d €|mikötbér

i Amennyiben E|adó szá||Ítási kö|o|e26ttségének határidóre nem tesz e]egét' akkor a
késede|mes |e|jesitésse| érintet| mennyiség (néttó) ósszértéke után naponta 1 % késede|mi
kötbért köt6 es VeVő számára mégfzétni'

'  A késede|mi kötbérösszegét a VeVó]ogosut a benyújtott sám a ósszegébij||evonni'

Fe|ek joga| és köte|ezettségei
a) E|adó az Eszkőzóket köte|es Vevti á|tal megje|ö|t he|yszinekre' |egkési'bb 2011' 01' 31' napjáig

|eszá||ílani és azokat VeVő számára jelen szerzódésb€n meghatározott módon átadni.
b) A szá||ítás pontos időpontjáró| E|adó köte|es VeVól |egalább 2 munkanappa| korábban

értesileni'
c) E|adó az Eszközöket sértet|en csomago|ásban' k.fogástalan minósligben' |ényeges

tulajdonságaira és üzeme|leléséve| kapcso|atos köVete|ményekre vonatkozó kásos
dokumentác|óvaI köteIes átadni VeVónek

d) É|adó szavato| azé.|' hogy az Eszközök megfe|e|nek a Fe|hívás' a Dokumentáció, az A]án|at,
Va|amint je|en szerződés íe|téteeinek és rende|totésszerÜ haszná|atra mind€n további íetéle|
né kÜ a|ka|masak.

e) Fé|ék az Eszkózök Leszá|]ítását köVetiien átadás'átvéte|i e|iárási iartanak, m€|y során VeVó
köte|es méggyóződni arró|' hogy a te|]osítés m6gío|o]ő.e'
> E|adó és VeVó az Eszközök sértet|en csomago]ásának és a mennyiségén€k e]|enórzésél

köVolóen Va|amennyi Eszközt egy6nként és r€ndszerbe kapcso|Va kipíóbá|nak.
> A2 el|enórzés és kipróbálás eredményétó| függóen Eladó átadja, Vevő átveszi azokat.
> Az átadás.átvéte|i e|járásró| Fe|ek jegyzókönwet Vesznek fe|'

f) Vevő az Eszkijzóket' amennyiben azok megíe|e|nek a Fe|híVás, a Dokuínentác.ó' az Aján|at'



9.

VaIamint je|én szé.zódés íe|tót€|einek, köte|és átvenni.

záró rendelkezések
a) A je|en szerződésben nem szabá|yozott kérdésekben' va|alhint bárme|y, a te|jesítósse|

kapcsolatos e|lentmondás esétén a Po|gárl TöNénykónyv (Ptk') és az 6gyéb vonatkozó
jogszabá|yok élóÍrásai az irányadók'

b) A Fe|ek a jelen szerzódésse| kapcso|atban békés úton nem r€ndozhetó' a Kbt. 316' s (2)
bekezdése szerinti jogvita tekintétébén alávetik magukat a Gyu|ai Városi Bíróság' i||etve a
Békés N4egyei Blróság kiáró|agos i||etékességénék.

c) E szé|zódés négy pé|dányban készÜlt' m€|y6t a széÍződó Fe|ék mint akaratukka| mindenben
megegyezőt aláÍrásukkaI m€gerósÍtenek

Kétegyháza, 201 1' jan!* 24.

EIadó képviseletében
Pillmann József

ügyvezetó igazgató

noÍnBpxlT xÍL
lI lJ B{Lb.( Btrül B{lr ü lll.{t

róvr. toimmr tlnru.m^ml
Adóú l0jrm?.].43
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1. sz. me||ék|et - A szerződés tárgyát képező eszközök műszaki
paraméterei

Albacomp Activa-Standard Mobil
C|assmate Pc MGí0T

Inte|@ A|omÍM N450 procosszor 1'66GHz
Inte|@ NM10 Expíess' l0'1' '  WXGA (1024x6o0 fe|bontás), ' l6 mi||ió szín' TFT
1O24IV1B DDR2
|nte| integrá|t
nincs
160GB SATA 2'5" 54o0Ípm
Mágyar vízá||ó biIlentyÜzet
Beép1téll Iouchpad scro||
funkcióVaI
Aza|ia High hangrendsz€r
Beépltel| 2 db hangszóró
1 db m kroíon
3x USB 2.0 port
1x kü|só VGA csat|akozó
1 x íeiha||galÓ csat|akozó
1x mikrofon csat|akozó
1x RJ45 10/100 Elhernet -
csa||akozó
1x Line-in csat|akozó
nincs
4- n.1 kártyao|Vasó
10/100 integ|á]t LAN
802.11 b/g/n Wireless LAN
KÜ|ső UsB 3G HSDPA modem
Tápegység 100.240V' 40W
4 ce||ás Li-|on akkumu|átoí
-sóra üzemidő
Kensington zár e|ókészItés
263 x 263 x 38 (mm)
1.4kg 4 ce||ás akkumu|átorraI
1 3Í\,,I Webkamera

Processzor
AIapIaplchipkészIet
KijeIzó
Memórie
Videó vezér|ó
Optikai drive
HDD
B|||entyűzet' egér

Hangrondszer

UO portok

Express Card
KádyaoIvasó
Kommunikáció

Energia gazdá|kodás

Biztonság
Méretek

Egyéb
DigItá|is taÉaIom
Szoftverek

opeÍációs rendszeÍ
stÍapabiróság

AzeszközspeciÍikációban meghatározott digi|á|rs tartaIommaI e|átVa
szöVegszerkesztő' táb|ázatkoze|ő és prezentációszerkesztó aIkaImazás
van leIeoítve
A lanári Vezér|ő szoftver k|iense van te|epítV€
sDT tartaImak lejátszásához leIepített szoÍtverek
Wandows 7 Professional magyar
Al|agos isko|apad magasságbó| törlénó |eejtés esetén üzemképes marad
és erró| tanúsÍtvánnya| is rende|kezik



Y
Táro|ó tanu|ói gépekhez

3z24lí0 db c|assmate Pc tö|tésére és táro|ására szo|gá|ó kocs|' kerekekke|

siraDabÍró fém vázszerkez9t

Be|ii| fém géptaÉó rekeszekkel

2 db zárható ajtóva| rende|k€zik

A kocsI fe|só záÉ részében ta|á|ható a vent||átotokka| sze||6ztetett vézér|ő e|ektronika

A tú|me|egedést 4 db sze||ózóny||á6 akadá|yozza meg



p ' ! ink  DAP-1] .3  Ran! l cBoo5t . l  Wtro lcss  N Ácccss  po in t

W r€lgss N hozóíóÉs oonl

ÁDL inkDAP .1353w i . 6 |q$NhozáÍá lé8pon l8o2 ,1 l n (dE f l ) s z ' bv ánnyá |kompa l i b ] L s € g k ó z .méyákáÍ650%.ká |nágyobb té| ]au l tményÍéés
*b€ cúgíé kép.s. é s 5.*óí gyol* bb á 3o2 1 1 9 v.z €ték né|kÜ|i kspcso|auá] és 3 100 Mbps4 s vozotékos Elh g hol1 .^é Haa 0ÁP.1353hozálérósl
po.'ol swlthéz vágy rcú.méz c$ll.kozllljuk' mégoszlhaluk á n.gysob€ssógÚ |nl€.nol hozáíéésl bá.(iw| a hó|óz.ton. és biáon!ágos V.z€lék
né ||Ú]i há bzalol ho2hálunk |ólÍ6 ío'ók ' láÍok z.nék' vidéók. ny! ml.lók ás há|óz.l| tá E|ók ms! oElá sához otthon v.gy á2 rcdáb. n'

AWÍ € l o s sN lo chno | óq i ána | l pu | óDAP .13 ' 33x3M lMo(Mu| l | p l . | nMu| l i p l oou l ) l . lénnáVá . . nd € k € 2 k . | gyáká l 30oMbpgvg2 € 1éknákü
$bossógB kép€s. és kiiklols a ho[ponlokol
Ez.n s6ny.]|hij2 Éru| hozá . hozáíéÍósi p.nl 3dB] kélpó|usú anlonnája' mé y ntv.|i a |eféd.tl3ógol' és idéá|issá logi a2 észköa nodai há9ná|aró

Konpalb ||lás Vigszamonó|oo ós a ]óvrbéíi s4bványokka

Az IEEE 302'11n spÓcíikáclón a|apu|ó DAP.1353 kompal b Ilá3a oEÍanü( a |o9Ll]abb sebványokka|0oyl €|].sllmwoío íÍss léssa|. bzlosiNa a $íó9

^ w'É|€33 N l*hmrógiá l€|j$.n kompalb|l6 3 Éqébbi P,02'1 l9 ás e,02'1 1b g6bvényokka|. lgy a m€g|évó há|ózat Bm igény€| dÍá9á íq|é*lésl a
méql.|.|ó lo|is|hény b|zlosllásálbz' D. . |éonágyobb há|óz.t| 3áb6sség ós . ho|lpo.lok né||.ü|i |.gjobb |€'€d6fué! éd.kébon é|d€m€s más
wné .39 N 69közljkél É ha.zná ni
Ahozz áíé l ó s i po  égybon960 | l ' a ] ó s zom l zéd i vL s zony l . g .m6ínamokozn léd .Bncá1Eszomszádhá ó z51ok | áAmn l fé|6méÍ.9y3o2 ' l ] g /b
múkódó há|ózalol á kózé|b€n c5ókkéntl E .ád ó 3p€ktrum msnnyl6éoél'

A oAP.1353 *.|ábbi 5 módban ha*ná|haló:

l1) V6z.1ák néku hrzáíAÍésLpont (AP)
(2) Véz.lék nékoL a|ogáAu rcndsz €| Wos hld agyvagy lóbb p€$ hozáiA.ég p.n11á| ápú61ok kózóll| k8pcso|.lh o z.
(3)WDs hozáíéÍés p.nnáL' v €&Iék né|kü|lk qnsk .nq.dé|y.zós á Wos k.pcuo|alon.
(4) VgBlók nóküt k|ions. frov Wre|éss N cglbkoz*| nyújl mindo nyomtátók v60y jálékkoMo|ok'
(5)V.a'é| Mkúl ÉrÉl|ó'
Ezén lunkciTk soicéoáv.| a DAP.1353 á |.9kü|Ónbó26bb iqény.kk.| rc.d.|k.zó há ózátok 9ámáE É m.gíá|.|ó m€go|dás

HozáíéÉ3l módb.n á 0AP.1353 tóbb ss|o h.szná|álál 19 l.{mo!á!a' jgy o9yol|on 6szköz is molosaháló több vi.lú]]s hozá{éési ponlE' Pé|dáu
€gy ss|o kódo|ás és lé|Ém.É* bé|!ó h.9zná|alE von.tkozik. mig . másik nilolt wnd€g.| v.gy ÉtogÉlók sámá..
Íóbb s s D há 9ná hr'v' | á lI' kái hozáíáíág| poniok *ám. caókk.nlhéló m] nim.|izá|h.tó .2 int€.íéBnciá ' & .|.c.onyán taffiálók 6 k.j|bég.k i3'

A DAP.1353WP.{WPÁ2.PSK (W]'Fivód6 hozáférés pÍo.sh8íéd kódda|)kódo|ás( a|ka|maz' mé]y nem le[órh6tó. biáos kódokkáL fr(ikód]k
Á Íé|h'9náb íé|ism.lés 'ovább .iós itl.tó RÁo |Us széfuéllFz kspcson hozzáíéés pont sgilsógóv€i . kijlsö bshalo |á9k e ||€ n ' E h h€2 302 ' 1 x
pÍoloton Émogalás láfu|' Ezon elónyiik @|bn koÍ|álozhaó a íe|hasbá|ók sáma és béá|Ílnáó M^c cimszúÍéi |9

E9yszglü lé|opilésés használal

A D-Lhk c ckn cTnn€cl (Dcc) vá]ázsló s.qfuógévaLbáÍk| .|ózotés |echn k.|lapászlá]al ná kü||g könnyén téép lh.l|a hozá'é.és| ponlÓt csÚpán a
me||ók€|t co funaÉsáva|, NéMny egy*éd |óÉss| á ié]has2ná|ó kia|ákilhai]a a fi'kái kapcso|atTkál (áÍám és kábe|ek). éi kTn|lgulálhalja a kódo|ási

MiMon 0ÁP 1353 b6ánilá. hTzáíéíháló és váiTzá'háb bón9é9ón keÍ.sáú| 19,

1Am8x imá ] i sV € z e | . 9knó | kÜ| i j € L á tV l € | EEE30211gyabványésdÍa]1302 ' l j n spocLí l k á c i óm € € t |éíénygs .A302 .11nsebességD ' L i nkW iÍo |os sN
teÍmékékk.| va|ó €gyünmok.'dés 6s6lén oéEntá]haló' Az tú s ádátiilvi16|i s€b.sség Változh.t. A hó|óali és köhy€z€í tényéztjk ' bé|ééív6 á
há|óal foÍga|mál, a ápú|él€k á|kTió€l€m.( és feÉpilésijkél ki*bb ádábi&it.|i géb€$áq.t éEdményé'6lnék A |(ómyézéti tényézók kédvé2ól|ánü|
b€ío|yáso|hauák a vEeÚk nékü|i ie|éÍó!!é06l'
A Wic|oss N |emék€k .z |EEE 302 1 1n speifikáción a|ápuhak' és reh oaÉnBh' hogy á jövób6t'' ké9óbb mogio|onó |EEE a02'1 ln specifikációtka|
]skomp8l|b|i*ks|esznák'MásgÉ.lókdEfi3o2'llneszkózáiv.|va|ó|onpal|b||ilásnemgaEntáltMindens€b €sségÍoVoná*ozó.d.lcsÚpán



ös9ehason|ílési cé|t *obá|' A l.mék spéc íkációk. méret és foma € őzét$ mégj€g'zés né|kü| Vá|tozhalnak' az aktuá|is témékdesign ehérbel az it

|EEE 302'1 1n (DÉfi) spec llkác|ó' 30o Mbp. á|áp ádaiálv l €! *bésség
Kompáibl||lásv|..Eménó|ég s 302'119/11b vdolék né kü||há óztokk.|
Egy 1o/l00 Mbps Ethemel pon sw ichez vagy Eul.lhéz vé ó cst akoááláshoz
L€sz€E|h.(ó anténná (.Í.nlélsl sfi'|A csal ákozó)

5 műkódésimód]AP' WDs' wDs AP.v.|. k||énB ég lgmélö
Tóbb ss D (3) há óail *gmeíÍác|óhoz
W|.Fi mut méd á9 lámog.lás (WMlú)

w|.F Véde|t hozáléÉg (WPÁ^VPA2)

ss]D BE.doáll l||tós funkc|ó

&2'1X RAo||Js |ámog.1á9

[/on€dBmént

D.L|nk c||ck'n conn€c|(occ) kónn}€d |éépl1A9 VélázB|ó !B0ltgáqóvo|

7



H3C MSR 900

specifikáció:

. Be só cimla.tományok e re]tése egy pUbLkus cim mö9é i cim és por1fordíÉssa|)

. PeÍmanens PPPoE kapcso|at

. nteíészen|én| megádhátó ci

. |smenebb L7 a|ka|mazások támogatasá

.802'1oVLANlÍunkkezeés képesség LANporton

. Tóbb P cim bnománvkéze|ése

. oHcP sérver funkcjó

SMTP FTP Rea Audio. H.323/S|P, PSec pass-ihrough, PPTP P2P

' Logika interfészek közötlLP routing és sécurirynnkciók bizlosltása

|PV6 cimzés rendszerés routinq tr

I



- |sm€Ítabb L7 aka|máésok támogatása (HTTP. SMTP. FTP' Roa| Audlo, H'323/slP' |Psoc Pass'th.ou9h' PPTP' P2P

- Routolás íoÍás lP cim á|a

. |P B@gászÜÉsek ÉmogaÉsa

. |P szúÉs íods/é| |P cim s fonis/cé| TcP/uoP pod sz6nn|

Minimum 50 szbá|y megfogá|maásának |shs!ösógg

. Pod forwald no Íunkcló

. Psac s|té.to.6 |é VPN

.oEs. 3oEs.AEslÚoítás hardvéraapú gyoÍsl|ssa|

Végpon| oszktzió|és kat69óriátó|fÜggó szabá|yok k|alakltásának |€h6lő3á8e

- SNMP (v1. v2c, v
. T6|n€lós ssH
. Konfgu.áciT Gn f|e.b6 vá|ó mentósének il|. vissza!ö||ésón€k loh€tósé96

. Hibas|hár|lás támog.tásá: p.ng vágy |Éc6rout6 |6hslósó9€ rou|orból

. Távo|i szofivar írissítés

.Qosfunkciók
- oscP
. A o|ísor mod6|| támogatásá (RFc 2414' RFc 2474' RFc 7 91. RFc 2597' RFc 2598)

.Az 6szköz |6gr€n képss a modo||nek m6gl€|6]ó csoma$zlnszésf€. sháp ng.rs Va|am|nt po||cy keze|ésre'

L3'L7 (á|ka|mazás sz|nt|g terjedt) csomág ViBgá|at áz osz|á|yozá3 támogatásához

'WAN nt6.Íae máximá|s áivité]ikapacl|ása |sga|ább 25 Mbps

b' |nténényünk áz htémét ho,záfóóst a Közhá|T segá|btáfun kéraszti]k vs6l |génybs' Ú9y a müszáki specifrkácitban
|e{rtakon t,| a loltel eszkt'znek áz a|ábbi nűszák| €|várásoknak k€|| m€gb|o|nio:

. Pémanens PPPoE kópcso|at tamoga|ása

. NAT

. B€|só cimtáÍlományok e|Íejtése egy pub|ikus cim mó9é ( cím ós poíl íoóllással)

- |sertebb L7 a|katmaások taínogalása (HTTP' SMTP' FTP' Réá| Audio'

.802'1o VLAN trunk |eze|ésiképesség LAN porlon

. Ttbb LP c|m lartomány keze ése

H.32?slP' |Ps€c pass'hrough' PPTP' P2P



I oghai|1 €íeszek \ozod P IoJ019 e5 seLLtity.n|!ó( b7losiásá

. K menó és bejóVöíolgaom sz(lóse

. |smertebb L7 aka|mazások támogatása (HTTP. SMTP, FTP' Rea| A!do' H323/s|P' |Psec pass.thro!9h. PPTP' P2P

PV6 cimzés] rendszer és

Routo|ás foÍás |P cim a|ap]án

P csomqaszülé5eI támogalása

P szúrés brás/é LP cim és foÍás/cé| TCP/U D P port sze nl

. tM'nmum 50 szabá|y megbg8 mézésána| ehelósége

. Po.l foMarding funkció

. |Pséc sileto.site VPN

. DEs 3oEs' AEs titkosilás hardver a|apú gyolsilssa

- SNIIIP (v1 v2( v3

' Végponü eszköztő| és kategi átó| függó szabá|yok kiaakitásának ehetósége

. Konliglrác ó text i|e.ba va|ó mentésének i|' visszató|tésének ehelósége

.Niba€hálitaslámogatésa:pn9 Vagytraceroute|ehettségerouteFbó

. Távo szoftvel fissités Iehelósége

. DSCP

A Díse l  mooet  lamogd lésé qcc2A1A 'RFc2414 Rcc79. 'RFc2597 RFc2598,

.A2e'Z(oz egyer (épes a mod€|t| meg,e|e|o csohágszi1ezésto' s|Jp|lgj € Jd|am|l( po |cJ? |'e4 és.e

. L3.L7 (d|l € -aés sz'rl'g €t-edo)6omd9 r' zsgábt éz oszLé yozés lémogalásé|oz

.  WA\  | l € íace  ma.| -a|s  á l r ' ' e  i l .péc E5é |e9é ább 25 Mbpg
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HP 620

Processzot
AIapIapichipkószIet
KijeIzó
Memória
videó vozórló
Optikai drive
HOD
Bi||enlyiizet' egé.

HangrendszeÍ

uo poÉok

2048N/B DDR3 1066lVHz
Intel GNIA 4500[4HD 3841\,48
DVD+/-RW SuperNlulti DL
320G8 SATA 2.5' 72o0rpm
Te|jes mérelű magyar bi||entyúzet
Beépítetl louchpad scro||
funkcióVaI
AzaIia High hangrendsz€r
Beépítelt 2 db hangszóló
1 db mikrofon
3x LJSB 2.0 port
4x USB 2.0 Express card
1X kü|só VGA csat|akozó
1x HDMIcsat|akozó
1X f€jha|lgató csat|akozó
1x mikrcfon csat|akozó
1x RJ45 1O/100 Ethemet
csat|akozó
1x Line.in csat|akozó'lx Express Card 34
N'4édia kártyaoIVasó
10/10o integrá|| LAN
802'11 b/g/n Wire|éss LAN
Bl!retooth
Kü|ső UsB 3G HSDPA moduI
Tápegység 100'240V. 65W
6 ce|lás Li-|on akkLimu|á|or
Kensington zár e|ijkészílés
371,8 x 249,6 x27,5 (mm)
2.36k9 6 ce||ás akkumu|átorraI
2'0Í\,4 Webkamera
3 év garancia

Inte|@ coreÍü 2 Duo T6670 processzor (2'2 GHz' 2 |\,4B gyorsí|ólár)
Mobile Inlel@ GlV45 Express' l5'6'LED HD BV (' l366x768 fe]bon|ás)' TFT

Express Cad
KártyaoIvasó
Kommunikáció

Energia gazdá|kodás

Biztonság
Méretek

Egyéb
GeÍancia
Di9itá|is tartaIom
szoÍtverek

operációs lendszel

Az eszközspeciíikációban meghatározott digitá|is larta|ommaI e||átva
szöVegszerkesztó, láb|ázatkeze|ő és píezenlációszerkesztó aIkatmazás
Van teIepÍtve
A tanári Vezél|ó szoftver van te|eoítve
SDT iarta|mak lejátszásához |e|epítétl szoÍtverek
Windows 7 ProfessionaL magyar
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