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(інтерактивний комплекс)
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Технічні характеристики товару, що встановлені
Замовником у тендерній документації

Технічні характеристики товару,
що пропонує Учасник у тендерній пропозиції

Інтерактивна панель MultiBoard 65'' з PC
модулем – 1 комплект
у комплекті:
Тип системи PC LCD
Тип дисплею - LED
Форм-фактор системи - Все-в-одному
Вбудовані пристрої - Windows based PC
Розмір діагоналі екрана
65 дюймів
Роздільна здатність UltraHD 3840x2160
Формат зображення - 16:9
Кути огляду - 178 °/ 178 °
Яскравість дисплею - 330 cd/m2
Кількість дотиків 20
Операційна система Windows 10 Ukr, Android 5.1
з українською локалізацією
CPU Intel Core i5 7-го покоління, ARM Cortex
dual core
GPU Integrated Intel HD Graphics
RAM 8Gb DDR4
HDD 256Gb SSD
Wi-Fi 802.11ac 2.4GHz/5GHz
Інтерфейс
USB 2.0 – 4 шт., USB 3.0 – 8 шт.,
Ethernet – 2 шт., Bluetooth, HDMI in/out,
VGA in/out, DisplayPort
Аудіосистема - 2 вбудованих динаміків 12W
Мережеві інтерфейси – LAN (Gigabit Ethernet),
Wi-Fi, Bluetooth
Вбудована операційна система - Windows 10 Pro,
Android 5.1
Вбудоване програмне забезпечення
Спеціалізоване програмне забезпечення
навчального призначення
MozaBook сlassroom, підписка на 1 рік.
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для створення, перегляду та програвання
інтерактивного навчального вмісту;
сумісне з операційною системою інтерактивної
панелі;
підтримує імпорт створених файлів різних
форматів;
містить функціонал створення та зміни (рухати,
клонувати, перевертати, змінювати розмір,
блокувати, редагувати, робити прозорим) об’єктів
за допомогою стандартних засобів програмного
забезпечення;
містить вбудований інструмент запису екрану з
функцією запису та збереження робочого стола
або його обраної зони;
містить функціонал автоматичного оновлення;
містить не менше 1100 вбудованих 3D моделей
освітньої тематики українською мовою;
містить інтерактивні інструменти для створення
тестів;
В комплект поставки входить:
- мобільна підставка на колесах;
- бездротова комбо клавіатура-тачпад з
українською розкладкою;
- інструкція українською мовою;
- гарантійний талон
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