
INDEKS NAZWA 

PRODUKTU

ILOŚĆ OPIS ZDJĘCIE

734194 Laptop Acer 

TravelMate P2 

TMP215-53 i5

4 Model TravelMate P2 wyposażony w elegancką, trwałą obudowę w matowej czarni, waży zaledwie 1,8 kg i ma poniżej 20 mm grubości oraz łączy w sobie styl, 

funkcjonalność i przenośność. Ekran IPS FHD wyróżnia się zwiększoną jasnością, większym kontrastem i niezwykle dokładnymi kolorami dzięki nowym, węższym 

ramkom, które zapewniają zarówno elegancki wygląd jak i bardziej wydajną pracę. Procesor Intel® Core™ pozwala na przyśpieszenie możliwości jednoczesnego 

wykonywania wielu zadań, a dysk SSD daje gwarancje płynności. 

Wyświetlacz 15,6” FHD IPS

Rozdzielczość 1 920 x 1 080

Procesor Intel® Core i5-1135G7 (2.4 GHZ, 8MB cache)

Pamięć RAM 8 GB DDR4

Pamięć wewnętrzna 256 GB PCIe NVMe SSD

Napęd brak

Karta graficzna Intel® Iris® Xe Graphics

Komunikacja: 1 x USB 3.2, 1 x USB 3.2 Gen. 1, 1 x USB typ-C, D-SUB, HDMI, 1 x RJ-45, złącze słuchawkowe /mikrofonowe, DC-in - wejście zasilania

WiFi 802.11

Bluetooth 5.1

wbudowane głośniki

wbudowana kamera

Łączność bezprzewodowa/ przewodowa

System Windows 10 Pro EDU

Wymiary (cm) 36,3 x 25,5 x 2

Waga (kg) 1,8

Gwarancja 3 lata

Dzień dobry, przedstawiam ofertę na produkty z projektu rządowego "Aktywna tablica". 

W razie jakichkolwiek pytań - pozostaję do dyspozycji.

Z wyrazami szacunku

ŁĄCZNA KWOTA ZESTAWU : 17 500 ZŁ

Oświadczamy, iż  zakupiony w ramach Programu sprzęt, pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii spełniają następujące warunki:

1) posiadają deklarację CE;

2) posiadają certyfikat ISO 9001 dla producenta z wyłączeniem sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii stanowiących wyroby medyczne, o których mowa w pkt 3;

3) zostały wytworzone zgodnie z normą medyczną PN-EN ISO 13485 – w przypadku gdy sprzęt, pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii stanowią wyroby medyczne; 

4) są fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich;

5) posiadają dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania w języku polskim, z tym że w przypadku szkół za granicą te materiały i instrukcje nie muszą być sporządzone w języku polskim;

6) posiadają okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata. 

Oferta ważna przez 7 dni od wygenerowania lub do wyczerpania zapasów.
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