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մակնիշը

արտադրողի

տեխնիկական բնութագիրը

անվանումը
Vostro 3888 MT

Dell

Մայրական սալիկ (motherboard)
B360 Chipset: Պրոցեսոր (processor)՝
Core i5-10400 և 6 միջուկ ,
հաճախականությունը՝ 2.9 GHz,
հիշողությունը՝ 12MB : Օպերատիվ
հիշողություն (RAM)՝ 8GB (1x4GB),
2666MHz DDR4 Non-ECC SDRAM:
Պինդ մարմնային կուտակիչ ներքին
(SSD)՝ 256Gb: Վիդեո քարտ (video
card)՝ մայրական սալիկում
ինտեգրված, HD Graphics 630:
Համակարգչային ցանցայի
միացումներ՝ 1 x Gigabit Ethernet
Controller RJ-45, 802.11bgn, BT4.0:
Արտաքին միացումների

հնարավորություններ` Front IO
ports: 2x USB 3.1 Type-A, Universal
audio jack, 5:1 Media card reader,
Rear IO ports: 4x USB 2.0, Gigabit
Ethernet, HDMI, VGA, 3-stack audio
jacks supporting 5.1 surround sound,
: Ձայնային սարքավորումներ՝
ինտեգրված ձայնային քարտ: Իրան
(Case)՝ Tower: Հոսանքի սնուցման
սարք (Power сupply unit)՝ 260W,
հովացուցիչ (cooler) (APFC – Full
range or EPA Bronze – Full range):
Հոսանքի Լարը-Եվրոպական:
Գծային լարում` 100–240 VAC,
50–60Hz: Օպերացիոն համակարգ՝
Windows 10 Pro 64 Bit լիցենզիոն
ծրագրային ապահովմամբ
(Լիցենզիան անհրաժեշտ է
ներկայացնել լազերային
սկավառակի և կպչուն թղթյա
բանալու առկայությամբ): Մոնիտոր ՝
օգտագործվող հատվածի
անկյունագծի չափսը 23.8’’,
կետայնությունը՝ 1920x1080 Full HD
clarity: Հաճախականությունը`
60Հց, լայնաէկրան 16:9
հարաբերակցությամբ, (դիտարկման
անկյունները 178° հորիզոնական և
178° ուղղահայաց, հակադրությունը

1000:1, (դինամիկ) պայծառությունը
250 կ/դ, արձագանքը 5մվ, միացման
միջերեսը 1 հատ VGA, 1 հատ HDMI,
: Պիկսելների քայլը՝ 0,275 x 0,275
մմ: Պիկսելների քանակ դյույմի վրա
(ppi)՝ 92: Գույնի աջակցություն՝
Գունային գամմա: 83% (CIE 1976),
72% (CIE 1931): Գույնի խորություն:
16,7 մլն: Ստեղնաշար
համակարգչային (Keyboard)՝
գործարանային անգլերեն և
ռուսերեն տառատեսակներով,
ստեղնաշար համատեղելի MS
Windows համակարգերի հետ: Մկնիկ
համակարգչային (Mouse)՝
օպտիկական, լարային: Կոճակների
քանակը՝ 3, ներառյալ անիվի
կոճակը: Համապատասխան
ծրագրային ապահովման CD
սկավառակ (ներ) և փաստաթղթեր,
էլեկտրական հոսանքին և սարքերը
իրար միացնող համապատասխան
լարեր: Վերը նշված տեխնիկական
բնութագրով համակարգչի բոլոր
բաղադրատարրերը պետք է լինեն
նոր, և գործարանային
արտադրության: Լրացուցիչ
պայմաններ՝ համակարգիչը,
մոնիտորը, ստեղնաշարն ու մկնիկը

պետք է լինեն նոր,
կոմպլեկտավորումը և
փաթեթավորումը գործարանային և
արտադրված նույն արտադրողի
կողմից: Երաշխիքային ժամկետն 2
տարի: Բոլոր սարքավորումների
Երաշխիքային սպասարկման
ապահովում նույն արտադրողի ՀՀում պաշտոնական սպասարկման
կենտրոնում /սպասարկվելու է ք.
Երևան, Կոմիտաս 49/2 հասցեում/:
Արտադրողի ավտորիզացիոն
նամակ (MAF կամ DAF): Բեռնումը,
տեղափոխումը և բեռնաթափումը
կատարվում է Մատակարարի
միջոցների հաշվին:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ
предлагаемого товара
Эйдж Групп ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-01/21 ниже
представляет полное описание предлагаемого им товара.
Номер лота

Предлагаемый товар
фирменное
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