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Tenčídesign. Výkon, na který se můžete spolehnout.

Využijte díky spolehl,ivému a kompaktnímu počítači svůj životniprostor na maximum. StoLnípočítač HP 5Lim Desktop se
spolehLivou technoLogiínezabírá díky tenkému designu tolik místa takže ho mŮžete umístit naprosto kamko|i.

&
Urťeno pm celodenrí zátĚž
Veškeré opeface ]5ou diky výkonu spolehlivého
procesoru lntel opravdu Iyúlél, Ukláde]te 5vé

oblíbené fotky, videa a dokumenty ve velkém díky
bohatým úložnýnt možnostem,

Sty]ové a kompakní provedení
Tento počítn. ize ilty d,": qr! ! ]crr]iýr] rárnei|,em
rmí5t]t kdlni.!ii at ho mále na plůl] l]clrc i:I.rl]i Díky

Vlil,,]rt]P]-ll1] qeornelr clérn rl vlrt; ; ; l;e:l. eiÝtl
potřebllým porlrlrn t á pi'edt irn palelll -:eleillál
,Jr,llna]lll ]iall]L, ll;L fot my a ll;li.illrllii,

Značka, na herou se múžete spolehnout. Výdrží
navěky.
:,[ilLll,ittlt,v,'lt 17 8[,l et l-;:ilu |]l' \/rl r,iill l i ltl,]ll1,1
věrr ,.,ih .,:ll li[.il ;,t ll ,:e l L;de veL[.y ,-1[lr,1.1 t ;l

l;lr, l-L li,l r tE.h]o[oL] l!i!r |!.il;]ře pod5tLrpLr]i l]l]
5;1i,;li;fnýil ]r.,,1'l ;i,_li-l lzirL]L,:l,i,|],]li:i|p
výllolle a sF,_llr. l V(] l(jii:|] |teré vyclru' t aililr,,

\/
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Funkce

\ťindows 10
Dětejte skvěté věci s dobře známým prostředím systému Windows - a ještě

[ěpe,:

Pevný disk
Nemějte strach z rostoucí 5bírky digitátních fitmů, skladeb a fotoqrafií, 5

obrovskými útožnými možnostmi vše bez problémů uiožíte a ještě vám
Zbude spoUsta Vo[ného místa,

přepisovatelná jednotka DVo
SLeáujte disky DVD a zapi5ujte na né s inteqrovanou optickou.jednotkou,a

Možnosti paměti DDR4 RAM
DDR4 je budoucnosti pdměti RA1,4, neboť pracuje mnohem účinněji a
spolehlivěji při vysokorychlostních operacích, 5 větší šířkou pásma zvládó vše
od zpracovávání vice úloh najednou až po hraní her mnohem rychleli,

3Odennl zkušební vene Mdfee LiveSafe
Chraňte svůj operační systém s 30denním předp[atným McAfee Live5afe
zdarma,5

KoneKor USB 3.1
Díky obtíbenému připojení USB můžete snadno připojit jakéko[i stávající
zařízení USB a přenášet data desetkrót rychleji než s rozhraním USB 2.0.

Podpora Ňoumonno]0
Přidejte druhý displej a dosáhněte podmanivějších zážitků. S dvěma monitory
můžete zvýšit produktivitu a usnadnit multitasking,
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5pecif ikace

Výkon
operačnísystÉm
],ťindow§ -0Home64

Pmcpsor
Procesor lnte1o l-oreil i5 B400 (frekvence 2,B GHz, max. 4 GHz s technologií 1nteL@ Turbo

Boost, 9 í,4B mezlpamět], 6 jader)

Rodina pIo{esorů] Proresor ]nte1" Core* i5 8, generare 6 ]

Čhová sada
lnte10 H]70
Parněť
8 GB DDR4 2666 sDRAM (,lX 8 GB)i 51otů ceLkem: 2 stoty Dll,",1N,1

qy, hlost D'.nosJ ca, di / 66a,J-l|
ukládárí inforrnací
Disk 5ATA 

- 
TB 7 Z00 ot,lmin

Z"p , oVaCí iPdnotl ě DVD

Dropbox]

Grafická karta
lnt€gíovátů: Grafjka lnteio UHD 6]0,
Zobraápqis
Monitory LtD 5€ průdáVa]i 5amostatně, Další ]nformace naLeznete na stránce

www,hp.rom/eur/hom€ monitoís.

l{apÉiení
'] 80W napáj€]:í zdroj 5 účfifiostí Gold,

Možnosti připojení
9toté rodtrglí
lntegrovaná síťová kěda ' 0/] 00/'000 GbE LAN

Možncti bezůátolého připojeri
Kombinovaný adaptér Realtek 80Z.-l 1 b lgtn/a/at{:xl) aalletortho 4.Z

Porty
Vpiedl: 4x USB 3.1 Gen 

-l 
Typ€_A; 

,lX 
komblnovaný konektor pro sLuchátka/mikrofon Zadní: 4x

USB Z,0 Typej; 'x zvukcl;ý vstup, ] X ZWkOly výslup; 1 x injkrofonní V§tUp; 1 x R]-45

itečka pamělo\4iďr kaIet HP ] V -

Pozice int€Inítlr jednot€k; Jeden Volný ],5" slot

Vtdeokonektory
1xVGA; 'xHDM] v1,4

Design
BaNa píoduktu
Ěerná

Software
Aplikace HP
HP AUdlo 5W]tth] HP Support As5istant

Software
'měsíční zkušební verze pro nOVé ZákaZniky MiCrosoft Otfice ]65

SeMs a podpora
McAfee L]vesafe* :0 day tr at offer ( ntelnet at.e5§ requ led. First ]0 days ncluded

Sub5í]pt]on required for t ve updates aflerwards ) 
/

Da[šíinformace
čisto datu
P/N:8NF74EA #BcM
Kód UPI/EAN:'9444' 896930

Kompatibilita s požadavky na energeťckou efektivnost
Cert]f]kace ENERGY 5TAR@, Registrace EPEATo BrOnZe

Hmotnost
3,0Z kgi

Rozméry
9,5 X ]0,] X 27 cm,

Záruka
DVoUletá Orn€Z€llé Záruka na díty, práci a serv s s vyzvednutím a Vrá.ením,, Záruku na produkt

můžete rozšířit až na ] roky, Podlobnější informace vám po5kytne váš prode]ce produktů l]P

Dodané přislušenstvi
Sáček s vruty (daLší šrouby pro bL-rdO!.í rO7šíření úLož ště]

černá kabelová klévesnice
Černá kabeLová myš USB
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Doporučené přísLušenství
' |]ltlí:o,:j:ii b;:lr:,t

B€ZdróiOríá klávEsnice a Hemí náhlavnísouprat a
HP Páirilion 600
4BX33AArr ff,i,li* s

Záručni služby*

§
§

Ťitetá záruka s možno§ti
vrácaní pmduktu
U48,0E

Feature Messaging Footnotes

5lr]žb! HP Iire Fatli 5..hlnnů! pied n;hodnýn] poikozenim

exj5lovat daLii pOžadnvky pr0 alt!dI ljcl. Vi(e nfolm..i n.[eZnete na sllinte http]l/Wi]]dOW5 m cTO50ft Cům
4 5k!teiná ry.l [. 5l 5t nliržE I i t NEliipir!jtq m.tel á[y.hlánĚné ěL,]lrl5lými pIáVy.
5 llterlet serv ce rlqlrrÉi dnd not n.lud.d ;!b5.1 pt on leql red liter 30 d;yl,

Poznámky pod čarou s technichýrrí specifikacemi

s1lllhyt]r.:!bl;lhrtpl/lilWWilnpb!iíomlhep/5p..E/l| |lí]m!t.n.]eVyžadoVán!]n]Pln4tůVépřt]o]eni ktÉréneni!i|ťi5tídidáVly

;ntP.neleé piipojPni a mohoil €xjstovat dalši p!ž.ddvkypro aktUnl]zaťe, ViZ http://windoWs,microsoft.romlťs-cZ.

Záři Z919

q9



Dátouý list pre LCD monltor Philips 243 V7QDSB
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Tech n ické špecifi kácie
Obraz/Displej

Typ panelu LCD

Technológia lP§

Typ potlsvietenia

§ystém W-LEn

Velkost'panela
lj,8 palca/60,5 ctrr

Efektívna viditel'ná oblasť

527,CI4 [H] x 29i1,46 [V]
pomer strán

16:9

Maximálne rozlíšenie
],920 x 108CI pri 7§ l"{z*

Hustcrta pixelov

93 PpI

Čas odozvy ftypický]
4 rns [ůlGl*

Ias

250 ccl/nrl

§martcontrast

1ů 0t}0 ů00 : l
Pomer k0 ntrastu i typ icltý}

1000: 1

Odstup pixelov
0,275 x ů,275 mnt

uhol znbrazenia

o 178q [H] / 178! [Vl
o pri C/R > 10

Bez lrmitania

Árro

Farby displeia
16,7 rnii,

Frekvencia snínmnia
j0 - s3 kHz (FIJ/S{, - ,/ó Hz (VJ

Režim LowBlue
i

1-\}"lo
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sRGB

l\ 11ť)

Pripojitel'nosť

Vstup signálu

o VGA [Analógov}]

o DVl-D [digitálrry. L{DCPJ

o lll]Ml fdigilálny, HnCP]

Synchronizačný vstup

o Oddelenásytrchrclnizácia

o Synchrotrizácia tra zeletrej

Zvuk {vstuplvýstup}
Výsttip zvi"l]<r-l cez HDM1

Vybavenie a vlastnosti

Pohodlie používatela

o ZapnutéfVypnuté

o Ponuka/OK

o Jas/HORE
o Vstup/Dole

o Stnartlmage/Spáť

OSD iazyky
o Brazílskaportugalčina

o Čeština

o Holandčitta

o Angličtitta

o Fínčina

o Francúzština

o Nenrčina

o Grécky

o Mad'arčina

o Taliančina

o Japončina

o Kórejčina

o Polish

o Porťugalčina

o Rttština

o Španieičina

o Zjednodušetráčírrština



a
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{] Švétlčina

c, Tureč[ina

o']-radičrráčírTšrina

o Ukraiinčina

Ďalšia rržitočná funkcia

o Kensinglcltrltzaml<trutie

o Upevtrenie VESA [100 x 100 mnt]

Kornpatibilita s Plug & Play
o DDC/CI

o MacOSX

o sRCB

c, Windows ]"0/8,1/8/7

Stojan

Naklonenie
-5l20 sttipeň

Príkon

Režirn prevádzl<y

14,13 W (typ"l [skúšobrrá tne|óda EnergyStar]

Pohotovostný režim
0,5 W ítvp.l

Režitn vypnutia

CI,S W [typ,]

Indiliačná LED dióda napáiania

o Prevácizlta - bie}a

o Pr:hal-orlostný režim - Lriela [bliltanieJ

Zdroinapáiania
o Vstavaný

ri 1ů0 - ?40 V AC,50 * 60 Hz

Rr;znrcry

Prorlukt srr stoianom (mm)

540 x 4,.[5 x 209 mm

Produkt bez stciana ImmJ
§40 x 325 x 4,5 mm

Balenie v mm [Š x Vx H)

588 x 465 x l]"5 nrm

Hmotnosť
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Prorlukt so stojanom {kg}

3,50 kg

Produkt b*z stojana {kg}

3,10 ltg

Produkt s halením {kg}

4.82 kg

Prevád zknvé p oel mi enl<y

Rozsah teploty fprevádzkoqý}
0"Caž40"C oC

Rozsah teploty {uskladnenia}
od -2t']'[ do 60 'C "C

Relatívna vIhkosť

20 _ B0(% %

Nadmorská wška
FrevárlzJra: +3658 m (12 ů00 stóp], tnitno previidzky +1219Z m {4.0 ů00 slóp]

MTBF

50 0CI0 [okrem podsvielettia] hodina[y]

udržatel'ncsť

Životné prostredie a energia

o ErrergySlal [i"0

o Roi,iS

o lJezolclvna ťé

c, Bez obsaltr"i orlr"t[i

Recyklovatel'ný obaloqý ntateriál

100 9ó

Zhoda a normy

Regulačné schválenia

o t,tJ

c SEMKO

o cETLus

o Tl-]V/lSO9'241,3a7

a W§§E

n S certifjkálom T[ů
o Zrračl<a CE

o FCC Trieda B

o ICES-003

o RCM

a
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o UKRAllNČlNA

o VCCI

o KCC

O CECP

o certifikácia Tuv - zníženie úrovne modré}to sveila

Skrinka

Farba

čierna

Povrchavá úprava

Texlúrovatrá

obsah balenia

Monitor so stoianont

Árro

I(áble

I{ábel D-5LtLt, napájací kábel

Dokumentácia pre porržívatel'a

Áncl



Model

Dátový list pre Xerox WnrkCentrf; 651§*mN

Konfigurace modeIu
651sV_DN

WorkCentre 65].5 Color Multifunction Printer, Print/Copy/Scan/Email/Fax, Letter/Legal, Up

to 30ppm, 2-Sided Print, USB/Ethernet, 250-Sheet Tray,50-Sheet Multi-Purpose Tray, 50-

Sheet DADF (Single-Pass Duplex), 220V

standardní
Kopírování, Email, faxu, Tisk, Snímání

funkce

Tisková

rychlost

iMěsíční objem

Popis

Barevné: až 28 stran/minutu
Černobílá: až 28 stran/minutu

^ž
o

50 000 obrazy/měsíc

hodový automatický oboustran ný podavač dokumentů
,Kapacita: 50 archů

L39.7 x 139,7 mm až2t5.9 x 355,6 mm

1200 x 240O dpi

Oboustranný
výstup

Držák
dokumentů

Maximální
tiskové
rozlišení

Procesor

standardně

GHz

Tisková oaměť
2GB l 2GB

(standard/max)

konektivita

Mobilní tisk

BaseT Ethernet, USB 3.0

Applg' AirH$§§) 6oq}ďe§loi;gljlllrť1(volitelné: Mqpriqu', §ggď_rybl"mjj§J.!,}&

eee, §c§§ťšn§§§§ť§lq§*nb{s-ín ť§r el}dr§idT WiFi Direct@ [with optional Wi-Fi Kit])

Tisk
Čas pro vytištění

Již do t2 vteřiny Barevné / 12 vteřiny Černobílý
první strany, tisk



Jazyky popisu

stránky (PDL)

Tiskové funkce

,Čas do rn7tištění

,první strany,

,kopírování

Maximální

rozlišení pro

kopírování

Funkce kop

Funkce faxu

naskenovaných
]dokumentů

J

Adobe@ PostScript@ 3'", PCL@ 5e,6, PDF, TlFF

Árchy banneru, Tisk brožur, Obálky, Mód návrhu, funkce přizpůsobit stránce (Fit-to_

lpage), N-up, Průhledné materiály, PANTONE Color Approved, Osobnítisk, Tisk

,plakátu, Kontrolnívýtisk, RAM spojování, Funkce Run Black, Uložený tisk,

Zabezpečený tisk, Oddělovač stránek, Solid-color simulations, Vodoznaky

Kopírování

Scan to Application (TWAIN Network), Scan to Email (SMTP), Scan to Email (local

laddress book or LDAP integration), Scan to Local PC, Scan to Mac 10.9 or later

(Network/Mac

iž do L2 vteřiny Černobílý l 12 vteřiny Barevné

600 x 600 dpi

,Automatic Background Suppression, Kopírování knih, Book Copying with Center

, , ,,Erase, Srovnání, Kontrola jasu (ztmavení) stránky, Smazání hran, Kopírování lD karet,
lrovanl

Posun obrazu, N-up, original Type, Zmenšit / Zvětšit 25% - 4aú/o, Sample Copy,

Ostrost

faxu

iKomprese faxu J BlG, MH, MMR, MR

lVysílací fax, odložený fax, Fax Address Book (up to 200 speed dials), Přeposlání faxu

na Email, Fax Forwarding and Local Print, Hrazení pro zachycenífaxu, HlasovánI

Zabezpečený fax: Přijmout*

- Vyžadována analogová telefonní linka

Snímání
úlozist;

*

lCA), Scan to Multiple Destinations in a Single Scan Job, Scan to



,Network (via FTP/SMB), Scan to Network Computer (SMB/FTP), Scan to USB Memory

Device, Scan to WlA (WSD Scan), Skenování přes rozhraní TWA|N/WIA

skenovací
_ '600 x 600 dpi

rozlišení (optické)

OS podpora

,Zásobník (Pozice pro manuální podávání): 50 archů

Kapacita papíru Zásobník 1:250 archů

,Zásobník 2 (volitelné): 550 archů

Velikost papíru

Výstupní kapacita 150 archů

Správa barev

Tiskové ovladače
]Citrix, Fedora Core 12-]-5, HP-UX@ !1iv2,|BM@ AlX@ 5, Mac oS@ 10,9 nebo vyšší,

lOracle@ Solaris 9, ]-0, Redhat@ Enterprise Linux@, SUSE@, Windows@ ].0, Windows@ 7,

]Windows@ 8, Windows@ Server 2000, Windows@ Seryer 2OO3, Windows@ Server

,2OO8, Windows@ Server 2008 R2, Windows@ Server 2012

Zpracování médií

médiíTyp

žásobník (Pozice pro manuální podávání): Uživatelské velikosti: 76 x1.27 mm aŽ 21-6 x

356 mm

lZásobník 1: Uživatelské velikosti: 76 xL48 mm až 216 x 356 mm

Zásobník 2 (volitelné): Uživatelské velikosti: 148 x ]-91 mm až 216 x 356 mm

Zásobník (Pozice pro manuální podávání): Vazba, Zásoba karet, Uživatelské velikosti,

.OUalry, Glossy cardstock, Děrování, Etikety, Záhlavi, Lightweight cardstock,
iLightweight glossy cardstock, Plný papír, Předtištěné formuláře, Recyklovaný papír

lZásobník 1: Vazba, Zásoba karet, Uživatelské velikosti, Obálky, Glossy cardstock,

]Děrování, Etikety, Záhlaví, Lightweight cardstock, Lightweight glossy cardstock, Plný

pap ír, Předtištěné formu láře, Recyklovaný papír

iZásobník 2 (volitelné): Vazba, Zásoba karet, Uživatelské velikosti, Obálky, Glossy

lcardstock, Děrování, Etikety, láhlav| Lightweight cardstock, Lightweight glossy

rdstock, Plný papír, Předtištěné formuláře, Recyklovaný papír



Správa zařízení
Funkce pro správu Upozornění emailem, PrintingScout'" upozorněnÍ, Xerox@ CentreWare@ Web,

zařízení 'lntegrovaný weboui server Xerox@

Zabezpečení

Nástroje pro

správu barev

Bezpečnostní

funkce

Spotřeba energie

ahřívací čas (z

módu power

,save)

ENERGY STAR

Teplota (v

provozu)

'Relativní vlhkost

(provozní)
(reálná vlhkost) (nevodivé)

PANTONE@ Colour approved solid-colour simulations, Xerox@ Colour Correction

Technology

,8O2.1x Authentication, Authentication (Unix / Linux l Windows ADS), lP filtrovánL

:lPSec, Kerberos, LDAP (SASL), Sítové přihlášenI S/MlME, SNMPv3, Zabezpečené

lpřijetífaxu, Zabezpečené HTTPS (SSL), Zabezpečený tisk

Elektrické

V provozu: 350 W

Standby: 51 W

Úspora energie: 1.1 W

i

"lako partner ENERGY STAR@ se společnost Xerox zavázala, že její produkty budou

isplňovat směrnice pro energetickou účinnost ENERGY STAR@.

Prostředí provozu

27 vteřiny

-32"C

15-85%RH

Rozměry

Minimální

rozměry (WxDxH)

Hmotnost

420 x 506 x 500 mm

7 kg (min)



certifikace
lS, cE, EAq FcC 47CFR15-B, FCc 47cFR68, Gs, lcEs/NMB-3 "A", lsED Dc-01, NoM,

ce
c TUV us

ENERGY STAR@

Jako partner ENERGY STAR@ se společnost Xerox zavázala, že její produkty budou

splňovat směrnice pro energetickou účinnost ENERGY STAR@,

EPEAT@

Registr ekologického hodnocení EPEAT@ pro elektronické produkty

rN§R§y §TAB

lUdržitelnost rEEEAI



Dátový list pre KOMPLET A PRO-Board 78 ultrakrátka projekcia

lnteraktívna zostava obsahuje:

lnteraktívna tabul'a PRO-Board 78

Projektor na krátku projekciu Vivitek DX281-ST

Držiak na krátku projekciu

Kabeláž (1x VGA (alebo HDMI) kábel 10m, 1x napájací kábel 230V 5m)

]-. lnteraktívna tabuÍa PRo-Board 78

- Certifikovaný keramický povrch - vysokotrvácne vyhotovanie s certfikátom E3, ktoré umoŽňuje pouŽÍvať

bežné fixky

- 1_0 dotyková technológa - móžu písať až desiati užívatelia súčasne prstom, perom alebo hocijakou inou

pomóckou

- Ovládanie gestami - ako na dotykovom smartfóne (rotácia, zmena velkosti atdJ

- Trvácny hlinikorný rám, vysoké rozlíšenie a rýchlosí slovenský softvér

- Tabuía funguje aj so sofuérom iných značiek - Qomo Flow, Promethean Activlnspire, Smart Notebook

atd'.

Technické údaje:

- Vonkajšie rozmery tabule: L74x124 x 4 cm

- Rozmery aktívnej plochy obrazovky: 164 x 110 cm, uhloprie čka78 palcov

- Pomer strán: 4:3

- Tech nológia : lnfračervená

- Rozlíšenie: 32768x 32768 bodov

- Vonkajšie rozmery tabule: L78 x125 x 3 cm

- Typ zapojenia do počítača: USB kábel 5 m

- Napájanie: USB z počítača

- Kompatibilita operačného systému: Windows 7,8, LO, XP a Vista, Linux, Mac



-Záruka:2 roky

- Hmotnosť tabule bez obalu: 20 kg

- Hmotnosť tauble s obalom: 29 kg

Multidotyková interaktívna tabuťa, reagujúca na dotyk prstom, fixkami, priČom tabul'a reaguje aj na dotYk

desiatich prstov súčasne. Po bpkoch tabule sú rýchle tlačidlá so základnými funkciami pre prácu s tabuťou.

podstatou funkčnosti tabuleje infračervená dotyková technológia, ktorá ani pri poŠkrabaní povrchu tabule

nestratí svoju funkčnosť, Súčasťou interaktívnej tabule je nový inšpiratívny softvér, s mnoŽstvom funkciÍ,

pre pútavú a kreatívnu výučbu.

Softvér je rozdelený do kategórii, použiteíný na akýkoívek vyučovací predmet, Prednosťou je vysoká

podpora spolupráce s internetom, možnosť simulácie fyzikálnych, či chemických experimentov, moŽnosť

importovať súbory v programoch Word, PowerPoint, Excel, PDF; a priamo s nimi pracovaťv interaktívnom

režime, možnosť nahrávania celého priebehu práce na interaktívnej tabuli - a spátné prehrávanie tvorby

poznámok,

pri práci s tabuíou je vhodné používať akékoívek interaktívne programy (rniukové dvd, interaktívne hry,

atdJ, nakoíko je tabul'a {rovnako ako všetky tabule} dotykovým monitorom poČÍtaČa, Tabul'a je obzvláŠť

vhodná pre materskú školu, kedže umožňuje prácu viacerými prstami - malé deti v MŠ nemajú návyk na

uchop pera, Navyše certifikovaný keramický povrch je veími trvácny a vydrží aj hrubŠie zaobchádzanie.

Práve preto je tabula dlhodobo najpredávanejšia pre základné a materské školy.
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2. Vivitek DX281ST

šprctrlrÁctR:

Objektív s krátkym uhlom poskytuje obraz 100 "len 1,3 m



projektor DX281-ST poskytuje uhlopriečny obraz s uhlopriečkou 100 palcov pri projekČnej vzdialenosti len

t,3 metra. S jasom 3200 ANS| lumenov a kontrastným pomérom 15 000: 1 poskytuje dokonalé zobrazenie

obrazu, Vd'aka svojej íahkej a kompaktnej podobeje to krátky projektor prejednoduché nastavenie, ktorý

sa hodí k akémukoívek rozpočtu,

,:a* & ůfu§

kíúčové vlastnosti

Technológia DLP@ s technológiou BrilliantColor'" pre živú a bohatú kva|itu obrazu

Objektív s krátkym uhlom poskytuje obraz 100 "len 1,3 m

3 200 ANsl lumenov jasu a kontrastného pomeru 15 000: 1 pre jasné, ostré a jasné prezentácie

Natívne rozlíšenie XGA (1024 x728) a podpora až do rozlíšenia WUXGA (1920x1200)



Vstupy Dual-HDMl pre obsah s vysokým rozlíšením s rovnakou vysokou kvalitou

Kompaktný a íahký na 2,6 kg pre íahkú prenosnosť

Dlhá životnosť lampy až 10 0O0 hodín pri nízkych celkových nákladoch na vlastníctvo (TCO)

Audio je pripravený s vstavaným 2-palcovým zvukovým reproduktorom, zvukornf,m vstupom a zvukovým

vlístupom

3. Držiak proiektora na krátku projekciu:

Univerzálny držiak k montáži projektoru na stenu nad tabul'u,

- farba: čierna
- naklápanie: t15"
- otáčanie:360"
- l'ahká a rýchla montáž
- vrátane skrutiek a hmoždiniek
- vzdialenosť projektoru od steny nastavitelhá: 85 - 135 cm

- nosnosť: 10 kg

4, Kabeláž: 1x VGA (alebo HDMl podl'a volby zákazníka) kábel 10m + ].x napájací kábel 230V 5m
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Dátouý Iist pre Crucial BX500

Technické parametre

parameter Hodnota

lnterníprovedení disku

Crucial BX5OOModelová řada

PC / NotebookyVhodný pro:

ssDTyp úložiště

I2oKapacita přesná (GB)

Rozměr disku 2,5,

Do 100 TBTBW - rozsah (TB)

TBW - přesná (TB) 40

NeRozhraní lDE

Rychlost SATA SATA ll11600

Rozhraní SATA Ano

Rozhraní SAS Ne

Rozhraní NVM Express Ne

Rozhraní m2.PCle Ne

Rozhraní Thunderbolt Ne

Rozhraní mini PCl-e Ne

Rozhraní PCl-e

Rychlost čtení {MB/s) 54o

Rychlost zápisu (MB/s) 500

Záruka


