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առաջարկվող ապրանքի ամբողջական
«Դեվելոփ քոնսթրաքշն» ՍՊԸ-ն ՀՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-01/21 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու
շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը
Չափաբաժնի
համար
1

Առաջարկվող ապրանքի
ֆիրմային

ապրանքային

անվանումը

նշանը

Dell Vostro

Dell Vostro

մակնիշը

արտադրողի

տեխնիկական բնութագիրը

անվանումը
Dell Vostro

Dell Vostro

Էկրանը՝ նվազագույնը 15.6“ FHD,
կետերի խտությունը՝ առնվազն 1920
x 1080 հակաբլիկային ծածկույթով,
գունային գամմա NTSC 45%,
պայծառություն 220 nit, WVAմատրիցա։ Պրոցեսսորը՝ առնվազն
CORE I3 կամ համարժեք, առնվազն
10-րդ սերունդ, կարգավորվող
հաճախականությունը առնվազն
1.7-3.0 ԳՀց, Turbo ռեժիմում
պրոցեսորի տակտային
հաճախականությունը առնվազն 4.1
ԳՀց, միջուկների քանակը առնվազն
2, առնվազն 4 հոսք, քեշ
հիշողության ծավալը առնվազն 6ՄԲ։

Ստեղնաշար՝ Ոչ լուսավորված:
Գրաֆիկա՝ պրոցեսորի մեջ
ներկառուցված UHD Graphics:
Oպերատիվ հիշողության սլոտների
քանակը առնվազն 2, առնվազն
1հատ 8Գբ ծավալով օպերատիվ
հիշողության սարք, օպերատիվ
հիշողության տիպը
DDR4,օպերատիվ հիշողութան
հաճախականությունը առնվազն
2666ՄՀց, օպերատիվ հիշողության
աջակցության հնարավորություն
առնվազն 16Գբ ծավալով։ Պինդ
մարմնային կուտակիչ (SSD)՝
Առնվազն 1 հատ ներկառուցված 256
Գբ ծավալով կրիչ, M.2 2230, PCIe
Gen 3 x4 NVMe, մինչև
առավելագույնը 1 ՏԲ ծավալի
հնարավորությամբ և 1 հատ մինչև 2
ՏԲ, SATA 2,5 ծավալով ներքին կոշտ
սկավառակ ավելացնելու
հնարավորությամբ: Ներկառուցված
առնվազն 720p HD Web տեսախցիկ,
ներկառուցված միկրոֆոն։ Անլար
ցանցին միանալու
հնարավորությունները և
ստանդարտները՝ առնվազն Wi-Fi
802.11ac, առնվազն Bluetooth ,
ինչպես նաև առնվազն 1 հատ

Ethernet բնիկ։Սլոտներ՝ 1 հատ 3-ը
1-ում SD քարտի ընթերցող բնիկ, 1
հատ սեպաձև կողպեքի բնիկ:
Արտաքին սարքերին միացման
պորտերը ոչ պակաս՝ 1 հատ
առնվազն USB 2.0, 1 հատ HDMI
բնիկ, 1 հատ ականջակալի և
միկրոֆոնի կոմբինացված բնիկ՝
headphone/microphone combo, 1
հատ USB 3.2 Type-C™, 2 հատ USB
3.2 Type-A: Մարտկոցի
ունակությունը՝ առնվազն 3 բջիջ,
42Wh։ Կենցաղային փոփոխական
հոսանքից սնուցման
համապատասխան ադապտերի
առկայություն։ Համապատասխան
ծրագրային ապահովման CD
սկավառակ (ներ) և փաստաթղթեր,
էլեկտրական հոսանքին և սարքերը
իրար միացնող համապահասխան
լարեր: Վերը նշված տեխնիկական
բնութագրով համակարգիչի բոլոր
բաղադրատարրերը պետք է լինեն
նոր, և գործարանային
արտադրության: Լրացուցիչ
պայմաններ՝ Կոմպլեկտավորումը և
փաթեթավորումը գործարանային:
Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 2
տարի: Երաշխիքային սպասարկման

ապահովում նույն արտադրողի ՀՀում պաշտոնական սպասարկման
կենտրոնում /բնութագրում նշվում է
սպասարկման պաշտոնական
սպասարկման կենտրոնի հասցեն:
Արտադրողի ավտորիզացիոն
նամակ (MAF կամ DAF): Windows 10
Pro 64Bit լիցենզիոն ծրագրային
ապահովմամբ (Լիցենզիան
անհրաժեշտ է ներկայացնել
լազերային սկավառակի և կպչուն
թղթյա բանալու առկայությամբ):
Բեռնումը, տեղափոխումը և
բեռնաթափումը կատարվում է
Մատակարարի միջոցների հաշվին:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ
предлагаемого товара
ДЕВЕЛОП КОНСТРАКШОН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-01/21 ниже
представляет полное описание предлагаемого им товара.
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наименование

технические характеристики

производителя
Dell Vostro

Dell Vostro

Dell Vostro

Էկրանը՝ նվազագույնը 15.6“ FHD,
կետերի խտությունը՝ առնվազն 1920
x 1080 հակաբլիկային ծածկույթով,
գունային գամմա NTSC 45%,
պայծառություն 220 nit, WVAմատրիցա։ Պրոցեսսորը՝ առնվազն
CORE I3 կամ համարժեք, առնվազն
10-րդ սերունդ, կարգավորվող
հաճախականությունը առնվազն
1.7-3.0 ԳՀց, Turbo ռեժիմում
պրոցեսորի տակտային
հաճախականությունը առնվազն 4.1
ԳՀց, միջուկների քանակը առնվազն
2, առնվազն 4 հոսք, քեշ
հիշողության ծավալը առնվազն 6ՄԲ։

Ստեղնաշար՝ Ոչ լուսավորված:
Գրաֆիկա՝ պրոցեսորի մեջ
ներկառուցված UHD Graphics:
Oպերատիվ հիշողության սլոտների
քանակը առնվազն 2, առնվազն
1հատ 8Գբ ծավալով օպերատիվ
հիշողության սարք, օպերատիվ
հիշողության տիպը
DDR4,օպերատիվ հիշողութան
հաճախականությունը առնվազն
2666ՄՀց, օպերատիվ հիշողության
աջակցության հնարավորություն
առնվազն 16Գբ ծավալով։ Պինդ
մարմնային կուտակիչ (SSD)՝
Առնվազն 1 հատ ներկառուցված 256
Գբ ծավալով կրիչ, M.2 2230, PCIe
Gen 3 x4 NVMe, մինչև
առավելագույնը 1 ՏԲ ծավալի
հնարավորությամբ և 1 հատ մինչև 2
ՏԲ, SATA 2,5 ծավալով ներքին կոշտ
սկավառակ ավելացնելու
հնարավորությամբ: Ներկառուցված
առնվազն 720p HD Web տեսախցիկ,
ներկառուցված միկրոֆոն։ Անլար
ցանցին միանալու
հնարավորությունները և
ստանդարտները՝ առնվազն Wi-Fi
802.11ac, առնվազն Bluetooth ,
ինչպես նաև առնվազն 1 հատ

Ethernet բնիկ։Սլոտներ՝ 1 հատ 3-ը
1-ում SD քարտի ընթերցող բնիկ, 1
հատ սեպաձև կողպեքի բնիկ:
Արտաքին սարքերին միացման
պորտերը ոչ պակաս՝ 1 հատ
առնվազն USB 2.0, 1 հատ HDMI
բնիկ, 1 հատ ականջակալի և
միկրոֆոնի կոմբինացված բնիկ՝
headphone/microphone combo, 1
հատ USB 3.2 Type-C™, 2 հատ USB
3.2 Type-A: Մարտկոցի
ունակությունը՝ առնվազն 3 բջիջ,
42Wh։ Կենցաղային փոփոխական
հոսանքից սնուցման
համապատասխան ադապտերի
առկայություն։ Համապատասխան
ծրագրային ապահովման CD
սկավառակ (ներ) և փաստաթղթեր,
էլեկտրական հոսանքին և սարքերը
իրար միացնող համապահասխան
լարեր: Վերը նշված տեխնիկական
բնութագրով համակարգիչի բոլոր
բաղադրատարրերը պետք է լինեն
նոր, և գործարանային
արտադրության: Լրացուցիչ
պայմաններ՝ Կոմպլեկտավորումը և
փաթեթավորումը գործարանային:
Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 2
տարի: Երաշխիքային սպասարկման

ապահովում նույն արտադրողի ՀՀում պաշտոնական սպասարկման
կենտրոնում /բնութագրում նշվում է
սպասարկման պաշտոնական
սպասարկման կենտրոնի հասցեն:
Արտադրողի ավտորիզացիոն
նամակ (MAF կամ DAF): Windows 10
Pro 64Bit լիցենզիոն ծրագրային
ապահովմամբ (Լիցենզիան
անհրաժեշտ է ներկայացնել
լազերային սկավառակի և կպչուն
թղթյա բանալու առկայությամբ):
Բեռնումը, տեղափոխումը և
բեռնաթափումը կատարվում է
Մատակարարի միջոցների հաշվին:
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