Oferta specjalna sprzętu informatycznego dla placówek POZ
w ramach kampanii społecznej terazPOZ!
1. Laptop – Dell Latitude 5511

Najważniejsze parametry:
-

Ekran o przekątnej 15.6” o rozdzielczości HD
z powłoką przeciwodblaskową
Procesor Intel Core i5-10300H
dziesiątej generacji
8GB pamięci ram DDR4
Dysk 256 GB SSD NVMe
Czytnik linii papilarnych do szybkiego logowania
Czytnik kart SmartCard do podpisu elektronicznego
Podświetlana klawiatura
Zintegrowana kamera panoramiczna o rozdzielczości HD z dwoma mikrofonami cyfrowymi
System operacyjny Microsoft Windows 10 Pro
3-letnia gwarancja ProSupport z naprawą następnego dnia roboczego w miejscu użytkowania
3-letnia ochrona danych – w przypadku uszkodzenia dysku twardego, wymiana na nowy a stary dysk zostaje
u użytkownika

Cena netto: 4 064,23 zł | Cena brutto: 4 999,00 zł

2. Komputer AIO – DELL OptiPlex 7780

Najważniejsze parametry:
-

-

Ekran o przekątnej 27”
o rozdzielczości FHD
z powłoką przeciwodblaskową
Procesor Intel Core i3-10100
dziesiątej generacji
8GB pamięci ram DDR4
Dysk 256 GB SSD NVMe
Myszka DELL MS116
Klawiatura DELL KB216
Zintegrowana kamera panoramiczna o rozdzielczości FHD z dwoma mikrofonami cyfrowymi
System operacyjny Microsoft Windows 10 Pro
3-letnia gwarancja ProSupport z naprawą następnego dnia roboczego w miejscu użytkowania
3-letnia ochrona danych – w przypadku uszkodzenia dysku twardego, wymiana na nowy a stary dysk
zostaje u użytkownika

Cena netto: 3 901,63 zł | Cena brutto: 4 799,00 zł
www.terazpoz.pl
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3. Monitor - Philips 275B1H/00

Najważniejsze parametry:
-

-

Ekran o przekątnej 27”
o rozdzielczości QHD
z powłoką przeciwodblaskową
Technologia IPS zapewnia znakomite kolory
i szeroki kat widzenia
Wbudowana wysuwana kamera z funkcją
Windows Hello FHD z mikrofonem cyfrowym
Wbudowane głośniki 2 x 3W
Funkcja dbania o oczy potwierdzona certyfikatem TUV Eye Comfort
Mniejsze zmęczenie wzroku dzięki technologii Flicker-free
Tryb LowBlue umożliwia prace zdrowszą dla oczu
Regulacja wysokości
Obracanie w pionie (+/- 90 stopni) i poziomie (+/- 180 stopni)
Kolor czarny

Cena netto: 974,80 zł | Cena brutto: 1 199,00 zł

4. Stacja dokująca - Dell Dock WD19, 130 W
Najważniejsze parametry:
-

-

Podłączenie jednym kablem USB-C do notebooka
Możliwość podłączenia jednocześnie
do 3 monitorów, klawiatury, myszki, słuchawek,
mikrofonu, głośników oraz pendrive
Technologia Dell ExpressCharge umożliwia
naładowanie akumulatora do 80% pojemności w ciągu godziny

Cena netto: 568,29 zł | Cena brutto: 699,00 zł

5. Klawiatura Dell KB216
Najważniejsze parametry:
-

Prosta i elegancka klawiatura zapewniająca odpowiednią
ergonomie podczas spędzania długich godzin przez komputerem
Wygodne klawisze multimedialne zapewniają łatwy dostęp do takich funkcji, jak odtwarzanie,
wstrzymywanie, przewijanie do przodu i do tyłu oraz sterowanie głośnością
Kolor czarny

Cena netto: 31,71 zł | Cena brutto: 39,00 zł
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6. Myszka optyczna Dell MS116, czarna
Najważniejsze parametry:
- Łączność przewodowa
- Precyzyjne śledzenie optyczne z rozdzielczością 1000 DPI
- Kolor czarny
Cena netto: 21,14 zł | Cena brutto: 26,00 zł

7. Słuchawki do rozmów online - Dell Pro UC150
Najważniejsze parametry:
- Łączność przewodowa
- Idealny do prowadzenia rozmowy
i słuchania muzyki w szerokopasmowej jakości HD
- Wbudowany mikrofon z redukcją szumów
- Jednostka sterująca umiejscowiona na kablu,
umożliwia wygodną obsługę rozmów jednym
naciśnięciem przycisku.
Możesz odbierać i kończyć połączenia
oraz sterować głośnością i wyciszeniem.
- Kolor czarny

Cena netto: 121,14 zł | Cena brutto: 149,00 zł

Kontakt:
Wojciech Piotrowski
Specjalista ds. logistyki
+48 697 719 110
w.piotrowski@computexpp.pl
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