Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”
Domeniul major de intervenţie 3.2 „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea
adaptabilităţii”
Titlul proiectului „Dezvoltarea competențelor personalului medical specializat privind prevenția,
diagnosticarea și tratamentul chirurgical al cardiopatiilor congenitale și dobândite la copii prin utilizarea
tehnologiei de vârf. CARDIOPED”
Contract POSDRU/179/3.2/S/152289
Beneficiar Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu Cluj-Napoca
Avizat,
Manager proiect
conf. dr. Dan Bența

Specificațiile minime necesare pentru produse
utilizare intensă regim office

Laptop - 20 bucăți


Tip procesor: i7 sau echivalent



Frecvență procesor: 2,0 GHz cu turbo boost până la 3,0 GHz



Nuclee procesor: 2



Capacitate stocare: 1 TB (din care min 500GB intern + 500GB intern/extern)



Memorie RAM: 8GB DDR3, 1600 MHZ



Display: 15.6, LED



Unitate optică: DVD-RW



Audio: placă audio



Video: dedicat min 2GB



Conectivitate: LAN 10/100/1000, WLAN b/g/n, bluetooth



Webcam: integrat HD



Porturi: audio in, audio out, USB 2.0 si 3.0, VGA, HDMI, memory SD



Garanție: 3 ani (posibilitate next business day on site până la finalizarea proiectului)



Transport și instalare software (licențe academice puse la dispoziție de UMF ClujNapoca) incluse în preț – la biroul proiectului
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Multifuncțională color A3 - 2 buc.


Format: A3



Funcții: listare, copiere, scanare - alb-negru, color (laser) - duplex



Facilități: conectivitate rețea, scanare, copiere și listare față-verso, selectare automată
a tăvii (A4, A3), panou de control



Alimentare cu hârtie: 500 coli



Listare: viteza min. 20 ppm A4



Copiere: mărire, micșorare,



Scanare: direct pe PC prin rețea



Garanție: 3 ani



Transport și instalare incluse în preț – la biroul proiectului

Multifuncțională A4 de viteză - 1buc.


Format: A4



Funcții: listare, copiere, scanare – alb-negru (laser) - duplex



Facilități: conectivitate rețea, scanare, copiere și listare față-verso, panou de control



Listare: inclusiv de pe stick memorie, viteza min. 50 ppm A4



Copiere: mărire, micșorare



Scanare: direct pe PC prin rețea



Toner capacitate imprimare min. 15.000 pagini



Garanție: 3 ani



Transport și instalare incluse în preț – la biroul proiectului
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