Dodávka 4 ks notebooků. Níže uvedená technická specifikace (kromě plné velikosti
klávesnice!) je orientační, vítána je co nejlepší technická konfigurace, přičemž cena
20.490 Kč (bez DPH) za kus (tedy 99.175 Kč s DPH za celou dodávku) je nepřekročitelná.
Při hodnocení nabídek bude stejná váha (50%) přikládána ceně i nabízené technické
konfiguraci.
Jako součást nabídky požadujeme návrh kupní a servisní smlouvy.

Technická specifikace
Notebook
Parametr

Minimální požadavek

Typ procesoru

CPU o výkonu min. 4000 bodů v programu Passmark CPU Mark, s
možností Turbo boost

Display FHD

15,5 až 17" min. rozlišení 1920x1080 IPS

Konstrukce
Hmotnost
Grafická karta

Odolná s použitím pevných materiálů, kov, optická nebo uhlíková vlákna
Odolnost min. dle MIL-STD 810G
do 2 kg
(hmotnost notebooku v nabízené konfiguraci)

integrovaná, nativně 1x HDMI
(možné nabídnutí i mini/micro verze)

Pevný disk

250GB SSD

Typ paměti

DDR3 nebo DDR4

Velikost operační paměti 8 GB
Síť LAN RJ45
(možno řešit redukcí)

USB: Min. 2x USB
Vstupní a výstupní porty
a sloty

(USB 3.0 nebo USB-C/Thunderbolt nebo kombinace USB 3.0 + USBC/Thunderbolt)

Audio: Line-in/Line out (sluchátka/mikrofon)
(možno i kombinovaný konektor)

Systémový docking konektor na spodní straně nebo ze strany notebooku
(možno řešit i skrze USB-C/Thunderbolt konektor, ale s nutností napájení
notebooku)

interní – WiFi 802.11
Bezdrátové technologie

Bluetooth 4.1
interní 4G LTE modem (modem, anténa, SIM slot)

Zvuková karta

Integrovaná, integrované reproduktory

Kamera, mikrofon

Integrovaná HD kamera a mikrofon

Klávesnice

Česká podsvícená, multi-touchpad, plná velikost včetně samostatného
numerického bloku

Baterie

Minimálně 40 Whr
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Parametr

Minimální požadavek

Operační systém

Licence (není nutno nainstalovat) Microsoft Windows 10 Pro 64-bit, CZ,
OEM s možností downgrade a zpětnou kompatibilitou s Windows 7
Pro 64bit CZ

BIOS Management

lokální nebo vzdálená možnost BIOS flash update a možnost zaheslování
BIOSu
Interní kontaktní čtečka čipových karet SmartCard
podpora normy ISO 7816

Zabezpečení

TPM chip min. 1.2
Otvor na uzamčení lankem (Kensington)

Systém vzdálené správy

Vzdálená diagnostika HW

Splnění normy ENERGY
Splnění normy ENERGY STAR 6.1
STAR 6.1
Zdroj k notebooku

Hmotnost zdroje do 300 gramů včetně kabelu
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