Nazwa

Wymagane parametry techniczne

Zastosowanie

Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji
VR, jako stacja robocza.

Przekątna Ekranu

Komputer przenośny typu notebook z matowym ekranem min. 17,3”
o rozdzielczości min. 1920 x 1080, pokrycie barw min. 90% sRGB,
taktowanie ekranu min. 144 Hz

Procesor

Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark
Performance Test co najmniej 12450 wynik punktów Passmark CPU
Mark. Wynik dostępny na stronie : https://www.cpubenchmark.net/
cpu_list.php
(stan na dzień 08.02.2019).
Zrzut ze strony z wynikami na w/w dzień został dodany jako
załącznik do zapytania.

P łyta głó wna

Wyposażona przez producenta w dedykowany chipset dla
oferowanego procesora. Zaprojektowana na zlecenie producenta.

Pamięć RAM

min. 16 GB Non – ECC DDR4 2666 MHz

Pamięć masowa

min. 512 GB SSD (odczyt/zapis min. 540/510 MB/s)

Karta graficzna

Dodatkowo dedykowana zewnętrzna karta graficzna z własną
niewspółdzieloną pamięcią 8 GB GDDR5 wspierająca technologię
osiągająca w teście PassMark Performance Test wynik co
najmniej 14391 punktów w G3D Rating, wynik dostępny na
stronie : http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php
(stan na dzień 08.02.2019)
Zrzut ze strony z wynikami na w/w dzień został dodany jako
załącznik do zapytania.

Klawiatura

Klawiatura mechaniczna RGB LED, z wydzielonym blokiem
numerycznym

Multimedia

dwukanałowa (24-bitowa) karta dźwiękowa zintegrowana z płytą
główną

Bateria i zasilanie

Min. 45Whr umożliwiająca pracą do 240 minut
Zasilacz o mocy min. 150W.

Waga

Nie przekraczająca 2,4 kg z baterią

System operacyjny

Zainstalowany system 64 bitowy

Porty i złącza

Wbudowane porty :
min. 4 USB, w tym min. 1x USB 3.2 i 1x USB 3.1 typ C
min. 3 złącza wideo, w tym min. 1x DisplayPort 1.3
1x Gniazdo słuchawkowe
1x Gniazdo Mikrofonowe
1x RJ-45
1x DC-In
Moduł bluetooth min. 4.1 dopuszcza się współdzielony z kartą WiFi,
karta sieci bezprzewodowej IEEE 802.11 AC , w konfiguracji anten
min. 2x2

Warunki
gwarancyjne

Min. trzyletnia gwarancja producenta

Akcesoria

Gogle VR z dwoma ekranami AMOLED o przekątnej min. 3,5”,
obsługujące rozdzielczość min. 1440x1600 na oko (łącznie 2880 x
1600), czasem odświeżania min. 90 Hz i polem widzenia minimum
110 stopni z zintegrowanymi słuchawkami

