
Príloha č. 1 - Špecifikácia a obrázková dokumentácia predmetu zákazky 

PERDMET ZÁKAZKY 

P.č. Položka Počet 

kusov 

Špecifikácia Obrázková 

príloha 

1. Notebook  

(prenosný 

počítač) 

10 

kusov 

Technické špecifikácie:  

Procesor: Intel Core i5 9300H  

Pamäť: 8 GB DDR4 2400 MHz  

Disk : 256 GB SSD M.2  

Grafická karta: GTX 1050 3GB GDD  

Operačný systém: Windows 10 Home  

Veľkosť displeya: 15,6" displej s rozlíšením FHD 

(1920x1080), 60 Hz  

Hmotnosť: 2,2 kg ,Rozmery (Š x H x V): 363mm x 

254,6mm x 23,9mm 

Vlastnosti:                                                                           

- je poháňaný 9. generáciou procesorov Intel Core i5 a 

ponúka tak vysoký výkon pre hranie hier, 

- disponuje technológiou Dolby Audio. Táto vylepšená 

technológia zvuku pozdvihne mobilné hranie hier na novú 

úroveň , 

- ponúka dva režimy: ‘Quick’ na hranie hier a ‘Quiet’ na 

prácu. Každý režim vyzerá a funguje inak., prepínanie 

medzi režimami tak, ako to vyhovuje užívateľovi 

1.1 

1.2 

2. Multifunkčné 

zariadenie 

(laserová 

tlačiareň) 

2 

kusy 

Popis:   6,8 cm farebný displej, automatický podávač 

dokumentov, prioritný zásobník na 1 hárok, vstupný 

zásobník na 250 hárkov papiera,výstupný zásobník na 

100 listov papiera, pripojenie cez USB 2.0, Gigabit LAN 
a Wi-Fi 802.11n (2,4/5 GHz) 

Tlač: ručná obojstranná tlač s podporou ovládača, čierno-

biela aj farebná laserová tlač s rýchlosťou 21 strán za 

minútu (A4),rozlíšenie tlače do 600x600 dpi, mobilná tlač 

– HP Smart (Android, Windows 10), Apple AirPrint, 

bezdrôtová priama tlač (HP Wi-Fi Direct). Podporované 

formáty papiera - A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 

cm, obálky (10, B5, C5, DL, Monarch), pohľadnica (JIS 

jednostranná a obojstranná), podporované typy médií - 
papier, priehľadné fólie, štítky, obálky a baliaci papier 

Skenovanie:  maximálna veľkosť skenovanej plochy 

215,9x297 mm, formát skenovaného dokumentu - JPG, 

RAW (BMP), PNG, TIFF a PDF, optické rozlíšenie 
skenovania – Až 300 dpi (farebne a čiernobielo, ADF) 

Obsah balenia: Multifunkčná tlačiareň HP Color 

LaserJet Pro , úvodné kazety HP LaserJet: výťažnosť 

700 strán pri kompozitnej farebnej (C/Y/M) a 1 350 

strán pomocou čiernej, inštalačná príručka, napájací 

kábel  

Parametre produktu -Základné parametre 

iWi-Fi: áno 

 

iBluetooth: nie  

Tlač: farebná  

Rýchlosť tlače: 21 str./min. 
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Max.tlač.veľkosť: A4 
 

Obojstranné funkcie: ručné  

Priama tlač: áno  

Faxovanie: nie  

Air print: áno  

 

3. Dataprojektor 2 

kusy 

Popis: Dataprojektor je je možné využiť nielen k 

pohodlnému rodinnému premietaniu filmov na plátne, ale 

pre školskú výučbu alebo pracovnú konferenciu. Prístroj s 

technológiou 3LCD disponuje 0,55" LCD panelom. 

Obraz je premietaný v rozlíšení 800 × 600 px s pomerom 

strán 4:3. O kvalitné sprostredkovanie obrazu sa stará 

UHE lampa so svietivosťou 3 300 lm a životnosťou 6 000 

hodín, resp. 10 000 hodín v úspornom režime. 

projektor • technológia 3LCD • 0,55" LCD panel • 

svietivosť 3 300 lm • rozlíšenie 800×600 px • pomer strán 

4:3 • UHE lampa • životnosť 6 000 hod (10 000 hod v 

úspornom režime) • 1,07 miliardy farieb • manuálne 

ostrenie • USB 2.0 • VGA • HDMI • Audio In • Cinch • 

LAN • vstavaný reproduktor • hlučnosť 37 dB • diaľkové 
ovládanie 
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4. Osciloskop 1 kus Popis produktu: 

Ručný digitálny osciloskop s možnosťou ukladania 

informácií zo série UTD1000CL je prenosné zariadenie s 

1 kanálom. Ďalej disponuje šírkou pásma 25 MHz a 

vzorkovaním 250 MS / s. Ponúka jednoduchý funkčný 

čelný panel, ktorý umožňuje vykonávať všetky základné 

merania a postupy bez nutnosti zoznamovať sa s 

prístrojom do hĺbky. Pomocou tlačidla AUTO možno 

vykonať rýchle nastavenie. 

Parametre produktu: 
 Kanály: 1 

Šírka pásma: 25MHz 

Vzorkovanie: 250ms / s 

Sample rate: <14ns 

Hĺbka pamäte: 12kpst 

Vertikálne citlivosť: 5mV / div ~ 20V / div 

Časová základňa: 10ns / div ~ 50s / div 

Ukladanie: bitmapa, setup, krivka 

Spúšťacie módy: hrana, pulz, video, slope 

Rozhranie: mini USB 

Technické parametre : 

 DC napätie (rozsah, presnosť) : 

 400mV/ 4V/ 40V/ 400V ±(1% + 5) 

 AC napätie (rozsah, presnosť) : 

 400mV/ 4V/ 40V/ 400V ±(1.2% + 5) 

 DC prúd (rozsah, presnosť) : 

 400uA/ 4000uA ±(1.2% + 5) 

 40mA/ 4000mm ±(1% + 5) 

 4A ± (1.5% + 5) 

AC prúd (rozsah, presnosť) : 

 400uA/ 4000uA ±(2% + 5) 

 40mA/ 4000mm ±(1.5% + 5) 

 4A ±(2.5% + 5) 

Odpor (rozsah, presnosť) : 

 400Ohm/ 4kOhm/ 40kOhm/ 400kOhm/ 4MOhm ±(1.2% 

+ 5) 

 40MOhm ±(1.5% + 5) 

Kapacita (rozsah, presnosť) : 

 51.20nF/ 512nF/ 5.120uF/ 51.20uF/ 100uF ±(3% + 5) 
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Digits: 4000 

Rozmery: 118mm x 199mm x 49mm 

Hmotnosť: 0,9 kg 

Rozmery LCD: 3,5palce, rozlíšenie 320x240 

napájanie: 
 Li-ion batéria 7,4V 3600mAh 

 Adaptér 230V, 50Hz / DC 9V / 4A 

Štandardné príslušenstvo: DC adaptér, Testovacie hrotmi, 

Osciloskopické sonda s prepínaním zoslabenie 1x / 10x, 

10A prúdový delič, napájací prívod, USB kábel, PC 

softvér na CD 
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