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Nazwa
Komputer stacjonarny z monitorem
Konfiguracja komputera:
- Procesor min. 6 rdzeniowy min. 6 wątkowy częstotliwość taktowania min. 2,8GHz i posiadający
pamięć podręczna Cache L3 min. 9MB , osiągający w teście Passmark CPU Mark wynik min. 11500 pkt;
na podstawie wyników ze strony: https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
- karta graficzna zewnętrzna posiadająca pamięć własna DDR5 min. 4GB Osiągająca w teście Passmark
Videocard Benchmarks wynik minimum 6000 na podstawie wyników ze strony:
https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php
− Płyta główna wyposażona w porty USB 3.0 i audio 5.1
− 16GB szybkiej pamięci DDR4 (2x 8GB)
− Dysk 240GB SSD SATA III
− Karta WiFi do łączności bezprzewodowej
− zasilacz 500W z wentylatorem 120mm
− Markowa, nowoczesna i solidna obudowa zwykła zgodna z firma komputera
− Monitor LED 24" FullHD 1920x1080
− Zainstalowany Windows 10 wraz ze wszystkimi sterownikami.
− Klawiatura i Mysz
Monitor:
− Typ panelu LCD TFT-LCD
− Typ wyświetlacza System W-LED
− Rozmiar panelu 59,9 cm / 23,6 cala
− Format obrazu 16:9
− Optymalna rozdzielczość 1920 x 1080 przy 60 Hz
− Czas reakcji (standardowy) 5 ms
− Jasność 250 cd/m²
− SmartContrast 10 000 000:1
− Współczynnik kontrastu (typowy) 1000:1
− Kolory wyświetlacza 16,7 M
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− Częstotliwość odświeżania 30–83 kHz (poz.) / 56–75 Hz (pion.)
− Wejście sygnału VGA (analogowe) DVI-D (cyfrowe HDCP)
W zestawie komplet okablowania do podłączenia monitora
Oprogramowanie MS Office licencja wieczysta
− Wersja językowa: Polska
− Obszar zastosowań: Domowy/Firmowy
− Typ licencji: Komercyjna (można stosować w firmie)
− Liczba stanowisk: 1
− Wersja produktu: ESD (elektroniczna)
− Okres licencji: Bezterminowa
− Systemy operacyjne: Microsoft
− Kod producenta: T5D-02786
− W zestawie: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, OneDrive, MS Access
Informacja dodatkowa:
Oprogramowanie MS Office licencja wieczysta.
•
Powyższe oprogramowanie biurowe jest niezbędne uczniom. Obecność dodatkowego
programu MS Access w pakiecie MS Office podyktowana jest koniecznością realizacji celów podstawy
nauczania w szkołach zawodowych. Prócz tego powyższe oprogramowanie niezbędne jest do
sporządzania wszelkiej dokumentacji na przedmiotach wchodzących w podstawy programowe, takich
jak np. opracowanie oferty handlowej zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami klientów (WORD),
stosowanie metody kalkulacji cen, opracowanie cenników produktów i usług reklamowych (EXCEL)
czy przygotowanie prezentacji produktów i usług reklamowych z wykorzystaniem oprogramowania
komputerowego (PowerPoint). Ponad to w/w oprogramowanie biurowe jest wymogiem dla
stanowiska egzaminacyjnego na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie dla TE, TOR,
TPiGC.
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