
typie zainstalowanego procesora, zainstalowanym dysku twardym (pojemność, 
model), MAC adresie wbudowanej w płytę główną karty sieciowej. 
Funkcja blokowania/odblokowania portów USB 
Możliwość, ustawienia hasła dla administratora oraz użytkownika dla BIOS’u, po 
podaniu hasła użytkownika możliwość jedynie odczytania informacji, brak możliwości 
wł/wy funkcji. Hasła silne opatrzone o litery, cyfry i znaki specjalne. 
Możliwość przypisania w BIOS numeru nadawanego przez Administratora. 

Bezpieczeństwo System diagnostyczny z graficznym interfejsem dostępny z poziomu BIOS lub menu 
BOOT’owania umożliwiający użytkownikowi przeprowadzenie wstępnej diagnostyki 
awarii poprzez przetestowanie: procesora, pamięci RAM, dysku, płyty głównej i 
wyświetlacza. Pełna funkcjonalność systemu diagnostycznego musi być dostępna 
również w przypadku braku lub uszkodzenia oraz sformatowania dysku twardego, 
braku dostępu do sieci LAN i internetu oraz nie może być realizowana przez narzędzia 
zewnętrzne podłączane do komputera ( np. pamięć USB flash). 
Dedykowany układ szyfrujący TPM 2.0  
Złącze na linkę zabezpieczającą przed kradzieżą. 

Certyfikaty Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu (załączyć do oferty) 
Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (załączyć do oferty) 
Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) 
Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą 
RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia 
producenta jednostki 
Certyfikat Energy Star min. 6.0 lub TCO dla oferowanego modelu. 

System operacyjny Zainstalowany system operacyjny Windows 11 Professional z możliwością 
downgrade’u do Win 10 Pro lub równoważne (parametry równoważności poniżej) 

Wymagania dodatkowe Wbudowane porty i złącza: HDMI 1.4, RJ-45 (karta sieciowa wbudowana), min. 3xUSB 
w tym min. 2 port USB 3.2 gen1 typ-A, czytnik kart SD 3.0, współdzielone złącze 
słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe, złącze zasilania ( zasilacz nie może 
zajmować portów USB ) 
Zintegrowana w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express karta sieci WLAN 
802.11AC, moduł bluetooth 5.0  
Klawiatura (układ US -QWERTY), touchpad z strefą przewijania w pionie, poziomie 
wraz z obsługą gestów. 

Dodatkowe 
oprogramowanie 

Dostarczone i zainstalowane w środowisku systemu operacyjnego aplikacja 
zapewniająca bezpieczną i bezproblemową integrację bezprzewodową między 
smartfonami i komputerem.  Aplikacja wspierająca zgodna z systemami iOS oraz 
Android 6 lub nowszy. Opatrzona w funkcjonalności: 
- Inicjowanie i odbieranie połączeń telefonicznych przez głośniki i mikrofon w 
komputerze 
- Uzyskanie dostępu do kompletnej książki telefonicznej poprzez komputer 
- Wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych za pomocą klawiatury, myszy i 
ekranu dotykowego komputera. 
- bezprzewodowo: przeciągnij i upuść zdjęcia, filmy, muzykę i dokumenty między 
komputerem a smartfonem z systemem Android lub iOS. 
- tworzenie kopi lustrzanej ekranu telefonu z systemem Android lub iOS na 
komputerze i korzystanie z dowolnych aplikacji za pomocą klawiatury, myszy i ekranu 
dotykowego komputera 

Warunki gwarancji Min. 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. Czas reakcji 
serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Dedykowany portal producenta do 
zgłaszania awarii lub usterek, możliwość samodzielnego zamawiania zamiennych 
komponentów oraz sprawdzenie okresu gwarancji, fabrycznej konfiguracji. 
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001: 2000 na świadczenie usług serwisowych 


