
Položka č. Popis požadavků:

1. TABLETY

40 ks počítačových tabletů Samsung T220N Galaxy Tab A7 Lite Wifi kompatibilních se současným vybavením školy

Značkové počítačové tablety plně kompatibilní se současným vybavením školy splňující následující parametry a konfiguraci: 

- výrobce: Samsung

- typ: T220N - Galaxy Tab A7 Lite Wifi

- CPU:  minimálně osmijádrový procesor Octa-Core, frekvence minimálně 2,3 GHz

- RAM: minimálně 3 GB

- interní úložiště: typu flash, kapacita minimálně 32 GB 

- externí úložiště: možností rozšíření interního úložiště prostřednictvím paměťové karty Micro SD s kapacitou minimálně 1 TB

- rozlišení a typ displaye: 1340 × 800 (WXGA+) TFT

- úhlopříčka displaye: 8,7 palců (220,5 mm)

- kapacita baterie: minimálně 5100 mAh

- vstupy a výstupy: USB-C (nabíjení, přenos dat, připojení periférií), výstup pro sluchátka typu Jack 3,5 mm stereo (audio)

- fotoaparát / kamera: zadní s rozlišením minimálně 8 Mpx a současně přední s rozlišením minimálně 2 Mpx

- bezdrátové technologie a senzory: 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz VHT80, Wi-Fi Direct, Bluetooth v5.0, GPS, Glonass, Beidou, Galileo, Akcelerometr, 

Geomagnetický senzor, Světelný senzor

- rozměry tabletu: maximálně 212,5 x 124,7 x 8,0 mm; hmotnost maximálně 371 g

- součást balení každého tabletu: napájecí/nabíjecí adaptér a odpovídající USB kabel

- další vybrané požadované vlastnosti: kovové provedení těla tabletu s tenkými rámečky, zvuk Dolby Atmos, podpora rychlonabíjení 15 W

- operační systém: Google Android, minimálně verze 11.0 s českou lokalizací (současně s případnou možností volby dalších jazyků)

- poskytovaná záruka: minimálně 2 roky 

2. POUZDRA

40 ks zavíracího kompatibilního polohovacího ochranného obalu/pouzdra na tablet k tabletům uvedeným/specifikovaným v položce č. 1 

Ochranný obal / ochranné pouzdro slouží k ochraně zařízení proti poškození při běžné manipulaci a transportu. Obal / pouzdro zajišťuje ochranu těla i displaye 

tabletu, přičemž překrytí přední části tabletu je řešeno zavíráním a otevíráním příslušné části pouzdra. Zavírací část pouzdra umožňuje polohování a může sloužit 

jako stojánek pro tablet. Obal / pouzdro je rozměrově kompatibilní s parametry tabletů uvedených v položce č. 1.

- poskytovaná záruka: minimálně 2 roky

poznámky: - výše uvedený rozpis položek je platný od 28.11.2022

- u všech položek požadujeme dodávku nového a nepoužitého zboží

- u všech položek požadujeme dodávku zboží z oficiální distribuce určené pro Českou republiku

- u všech položek požadujeme dodávku zboží na adresu sídla zadavatele, na místo uvnitř objektu určené zadavatelem

- další informace o specifikaci poptávaných položek budou zájemcům sděleny obratem na dotaz protřednictvím e-mailu daniel.tochacek@zshanspaulka.cz nebo 

na tel. čísle 224 310 365

ZŠ Hanspaulka a MŠ Kohoutek, Praha 6, Sušická 1000/29

Příloha č. 1 - Požadovaný rozsah dodávky a služeb k výběrovému řízení




