
 

Strona 1 z 2 
 

 

Załącznik nr 1  

do zapytania o szacunkową wycenę dostawy dwóch sztuk tabletów przemysłowych wraz 

ze stacją dokującą 

Szczegółowy opis przedmiotu zapytania 

 

 

Tablet przemysłowy ze stacją dokującą – 2 sztuki 

Panasonic FZ-G1 ze stacją dokującą POS lub równoważny spełniający wyszczególnione 

poniżej parametry minimalne: 

Nazwa Wymagane parametry techniczne 

Zastosowanie Tablet o wzmocnionej konstrukcji 

Ekran Przekątna 10'', ekran przystosowany do pracy w dużym  nasłonecznieniu, 

dotykowy, pojemnościowy typu multi-touchscreen 

Procesor  Procesor min. 2.6 GHz, 3MB cache, Intel Core i5 vPro lub równoważny, osiągający 

w teście wydajności PassMark Performance Test co najmniej wynik 2 300 

punktów Passmark CPU Mark. Wynik dostępny na stronie: 

https://www.cpubenchmark.net/ stan na dzień 08.01.2020 

System operacyjny System operacyjny Windows 10 Pro lub równoważny 

Pamięć RAM 8GB  

Pamięć 

wewnętrzna 

256GB SSD 

Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna 

Kamera Wbudowana kamera przednia o rozdzielczości 2 MP, wbudowana kamera tylna o 

rozdzielczości 8 MP z autofocus i lampą LED. 

Komunikacja Wireless LAN, Bluetooth 4.1 

Złącza LAN, USB 3.0, USB 2.0, HDMI 

Bateria i zasilanie Wbudowana bateria litowo – jonowa, pojemność minimum 4200 mAh, 

pozwalająca na 10 godzin pracy.  

Waga i wymiary Waga nie większa niż: 1,2 kg  

Stopień ochrony IP 65 

Środowisko pracy Zakres temperatur pracy: od -25 °C do 50 °C 

Odporność na upadek z wysokości minimum 1,5 m 

Stacja dokująca Stacja dokująca tego samego producenta co tablet. W pełni kompatybilna.  

Gwarancja 3 lata 

Certyfikaty Dostarczony sprzęt musi posiadać oznakowanie CE (potwierdzone wymaganymi 

obowiązującym prawem dokumentami – deklaracją zgodności lub certyfikatem 

CE). 

 

Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy 
konkretnego produktu, należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. 
W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, 
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funkcjonalności. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent 
czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają 
parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie 
ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, 
eksploatacyjnych i użytkowych. 
 

 

 

  


