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Fe|o|vasó |ap

Ájánlattevó:

neve: |cím€:

PRoFITEXPERT számílistechnikai Kft' I l l l 5 Budapes! BaÍtók Béla út l 52lH.
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l l l5 Budapest' BaÍtók Bé|a út \52lH.
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Nyilatkozat a közbeszerzésekről szóIó 2003. évi CXXIX. Törvény (Kbt')
60.$.(1) bekezdés tekintetében

Aiánlattevő:

c lmel

PRoFITEXPERT SámíLístechnikai Kft. ] l i 5 BudaDest. Bartók Béla'ÚÍ 152lH.

Alulírott, mint ajánlattevő nyi]atkozattételrejogosult képvise|ője a Közbeszerzésekől szóló 2003. évi
cxxlx. törvény 60. s (1) bekezdés tekintetében lirgyi aján|attétel soÍán nyi|atkozom' hogy az általám
képviselt vátla|koás:

a) nem á|l vége|sámolás alatt, vonatkoásában csőde|jánás e|rende|éséről szóló bírósígi végzést
nem tettek közzé, ellen felsámo|ási eljárástjogerősen nem rendeltek el, il|ető|eg személyesjoga
szeÍinti hasonló e|jáÉs nincsen folyamatban és szemé|yes joga szerint sincsen hason|ó
helyzetben;

b) tevékenységét nem ftiggesztette Íé|, illetve nem Íiiggesztették fe|;

c) gazdasági, i|letőleg szakmai tevékenységév€| kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben
megá|lapitott bűncselekmén)'t nem követett el, il|ető|eg a t€vék€nységét a jogi személlyel
szemben alkalmazható büntetójogi intézk€désekről szóló 2001. évi clv' Tv. 5' s.a (2)
bekezdésének b)' illetőleg g) pontja alapján a bíróságjogerős ítéletben nem korlátozta, illető|eg a
vállalkozás tevékenységét más bíróság hasonló okból és módonjogerősen nem korlátozta;

d) közbeszezési eljárásokban való részvételtő| jogerősen niDcs elti|tva;

e) e&v évnéI régebben Jejárt adó-, vámfizetési vagy !ársadalombiÍosítási járulékfizetési
kötelezettségének eleget tett;

0 korábbi három évnéI nem régebben lezárull közbesze.zési eljárásban hamis adatot nem
szo|gáItatott é5 ezért az e|járásból nem árták ki, illetőleg a hamis adat szolgáItatását jogerősen
nem állapították meg;

g) az államháztarlisró| szó|ó 199?. évi XXXVI|I. törvény l5.$-a (5) bekezdésének a) pontjában
meghatározott' két évnél nem régebben meghozott' jogerós é5 végrehajtható közigazgatási,
i||etől€g bírós.ígi határozatban megál|apított és munkaüryi bíÍsággal vagy az adóás rendjéről
szóló töÍvény szerinti mulasz1ási bírsággal sújtottjogszabálysénést nem követett el'

h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervez€tben részvéte| ideértve bűncselekmény
bűnsz€rvezetben töÍténő elki'vetósét is ' vesÍegetés, vesá€getés nemzetközi kapcso|atokban, az
európai közösségek pénziigyi érdekeinek megsértése, i||etve pénzmosás bűncselekmén}.t' vagy
személy€s joga szerinti hasonló biincse|ekményt nem követett e|, feltéve' hogy a bűncselekmény



elkóvetése jogerós bírósági íte|etben meglállapíüíst nyert' amíg a bi,intetett elóé|ethez ffizódö
hátninyok alól nem mentesült'

i) konábbi közbeszerzesi eÜánásban 2010' szeptember l5-ét követően kötött szerz.idésével
kapcso|atban a 7t. $ (I) bekezdés a)' b) pontjai szednti alqál|alkozó fe|é fennálló (vég- vagy
részszámlából fakadó) fiz€tési köt€lezettsége lo%-ot meghaladó részet teljesítette, vas/ fizetési
késede|me nem haladta meg a fizetesi határidót követö 15 napot _ annak el|enére, hos/ az
ajánlatkérőként szerzaést kötő fé| a reszere har]íridőben fizetett -, és eztjogerös és végÍehajthaló
közigazgaüási, illetőleg bírósági hatarozat nem állapította meg, kivéve, ha a határozat
keltezesének időpontja regebbi az ajrín|atokdol kapcso|atos eÍedményhirdetést megelőzó két
é\,né|'

Budapest.20Il ' január 6.

Ugyvezető iga4ató
Profitexp€rt Kít. PROFITEXPERT I(FT.

|]|J Budlpij' F'1li B ü lÍzil,
BBtur i0tols() rt I i:.1, 40oool03

Adi'y;ilí l0'70E7.2..13
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Nyilatkozat a ktizbeszerzésekről szóló 2003' évi CXXIX. Törvény (Kbt.)
61.$.(l) bekezdés a)-c) pontjainak tekintetében

Aiánlattevő:

neve: lctme:

PROFITEXPERT sánítástechnikai Kft' l l ] l5 BudaDest. Bartók Béla út l52lH.

A]Ulírott' mint ajántattevő nyilatkozattételrejogosult képviselője a Ki'zbeszerzésekről szóló 2003' évi
CxX|x' törvény 6l. s (]) bekezdés a) c) pontjainak tekintetében tárg/iajáD|attétel soráll
nyilatkozom, hogy az általam képvise|t vá|la|koás:

a) 6l '  $ (1) bekezdés a) pont:
gazdasági, illetóIeg szakmai tevékenységével kapcsolatban.őt évnéI nem régebben meghozotl
jogerös bífósági itéletben megállapítottjogszabálysértést nem követ€tt el;

b) 61' $ (] ) bekezdés b) pont:
a TpVt' 1 l ' s.a, vagy az Európai Ki'zösséget |étrehozó szerződés 8 1 . cikke szerinti (2 ) - öt évnél
nem régebben meghozott -jogeÍős és végrehajtható veÍseny-felüs/e|eli halirozatban vagy a
verseny.felügye|etihatiirozat bírósági fe|ülvizsgá|ata esetén a bíróságjo8erős és végrehajtható
hatáÍozatában megállapított és bírsággal sújtottjogszabálysértést nem követett el; illetőleg a
vá|Ialkoással szemben i|yenjogszabályséítést más ve.senyhatóság vagy biróság 'tjt évnél
Íégebben-jogerősen nem ál|apítoÍ meg és eryútta| bííságot sem szabott ki;

c) 6l. s (] ) bekezdés c) ponti
korábbi ijt évnél nem rég€bben leárult. közbeszerzesi e|járás alap.ján vállalt szerződéses
kötel€zettségének megszegését jogeÍős közigazgatási, il|ető|cg birósági határozat Íem ál|apítotla
mc8.

\^n *r  l r\slÁ'--W
Pi||mannVJózser

Úgyvezető igaz8ató
Profitexpen Kft.

f i lar^; :.: - ,  r ,  E

I 
, 

' it.r,

Budapest, 201 1. január 6'



-TloP.l ' l ' I {9/|.20l04l55 projek kdtébd 9lnltÁit.chnikai 6z-kózök bczzé$érc. indirTn e$/sÉril
I$2b.9erzési eljáÍás ajú|anéreb

Nyilatkozat a pénzügyi és gazdasági alkalmasságró| (árbevétel alakulása)

Áiónlatievó|

I címe:

PRoFITEXPERT sámíListechnikai Kft. I l l | 5 Budap€st, Bartók Bé|a út |52lH.

Alulírott, mint ajánlattevö nyilatkozattétel.e jogosult képviselője tárgyi közbeszerzési euáÍásban

nyilatkomm, hos/ az általam képviselt vál|alkoás informatikai' saímíLástechnikai eszközök

forca|maásábó| származó árb€véte|e az alábbiak szerint alakult.

2008. évben:

2009' évben:

398 000 000 Fr

301 000 000 Fr

Budapest' 20l l. januáÍ 6. eüi-V
.. PlIlmann JozseÍ l
Ugwezető igazgató

ProfitexPért Kfl. ilí,.,}|ffi i'íJi;J..i, ,
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Nyilatkozat a közbeszerzésekról szóló 2003. évi CXXIX. Tönény (Kbt.) ó3.
$ (3) bekezdésének tekintetében

AiánIattevő'

nevei lc lmei

PRoFITEXPERT számíristechnikai Kft. | 1 l 1 5 Budapest, Bartók Béla ílt l52ft1.

A|u|írott mint ajánlattevö nyilatkozattételre jogosult képviselöje a Közbeszerlsekről szó|ó 2003. évi

cxxlx. töÍvény 63. $ (3) bekezdésének tekintetében társ/i aján|attétel sonán nyi|atkozom' hogy az

á|ta|am képviselt váIalkoás a szerzódés teljesítéséhez nem vesz igénytr olyan alvállatkoá! aki,

i||etöleg ame|y a Kbt. 60. s , il|ető|eg a Kbt. 6l. $ szerint a kiáró okok harí|ya aIá esik.

Budapest. 20l I. január 6. a\{\ M lr
\+ó{i^'- \ i.-J\

rl mann Jozsel
Ugyvezető igazgató

Proíitexpert Kft' ,J,i'if.)"..,'11 ,



Tárcv: .T]oP.] ' | 'l {9/|.20 | 04l '5 prcj.|d kÜetébfl szánÍ{'recnnikai 6*0z0k beszzésére.' indlrott e8l*rü

Nvi|atkozat a vá||alkozás KKVtv. szerinti besorolásáról

ÁiánlatteYó:

neve: lcíme:

PRoFITEXPBRT számítástechnikai Kft' | 1l15 Budapest, BaÍók Bé|aÍ!l152/|1.

Ahlírott, mint ajánlattevő nyilatkozattételrc jo8osult képviselője táÍg/i ajánlattétel soÍán nyilatkozom,

hog/ az általam képviselt vállalkoás

,,a kis- és közepvállalkozásokról' fejlődésiik íámogatásá.ól'' szóló 2004. évi XxxIV. törvény

íKKvtv.) szerint

mikroválla|kozásnak / kisvállalkozásnak / kiizépvállalkozásnak* minósiil,

n€m tartozik a KKTV hatálya a|á*

* megfelelő rész aláhúzandó

Budapes! 201 1 . január ó. EL-V
Pi||mann J&seí

.Úgyvezáő igazg;ató
Profitexpe Kft.



TárgY: ''TIoP.l ' l ' l-09/l.2010{155 prcjekt keEtében 9ánitá6bcnnika. ózlÓzök b6MéséÉ.' indíTft eg}src.ü
kÖzbeseu ési eljá.ás ajánlaíétele

Nyi|atkozat a közbeszerzésekrő| szótó 2003. évi CXXIX. Törvény (Kbt.) 70.
$ (2) bekezdésének tekintetében

Áiánlattevő:

neve: tclme:

PRoFITE)pERT sámítástechnikai Kft. | 1l 15 Budapest, BaÍók Bé|a út ] 52lH.

Kétegyháza Nagyközség onkományzata által a ,'TIoP-1.1.1-09/1-2010-0155 projekt k€retéb€n
számítást€chnikai eszkiizök beszerzésére', indított eg/szerű közbeszeÍzési eljánás ajánlati
felhívásának, valamint ajiánlatkérési dokumentációjiának részletes áttánDlmányoását követően
alulíott, mint Ájánlattevő nyilatkozattételre jogosult képviselője a Kbt' 70. s (2) bekezdése
tekintetében nyilatkozom, hogy Ajánlattevő ajánlatát az ajánlatkérési dokumentációban meghatározott
követ€lményeknek megfelelően készitette el és nyújtotta b€, az előíÍ feltét€leket fenntaltások vagy
korlátoások nélkiil elfogadj4 magára nézve kötelezőnek ismeri el, a felolvasó lapon megadott
iisszegíí ellenszolgáltaíását kész- és képes a szerződés hatfuidőre történő teljesítésére.

Budapest, 201 1 . január 6. (-\ ^í\ " r l

\lllh'.-\'ll
.. PilImarrn Üozs{
Ugryezető iq;azgató

ProfitexpeÍt Kft.
PiCr.lfE::- Ii:r ! . .

,Jlfi;f:: ' ,
Ad's,lÍn !\'ii ). ":'

10

I



Tárcv: .'TloP.l Il.094.20|04]''prej.kk.rctébmsz{nitált.chniloicgkÓzókbMÍzéséÍ.''indl(ottegysz.rÚ

Nyilatkozat a közbeszerzesekrő| szí|ó 2003. évi CXXD(. Törvény (Kbt.)
7l.$.(l) bekezdés a).d) pontjainak tekintetében

AiáD|áttevő:

neve: |oíme:

PRoFITEXPERT sziÚní!ástechnikai Kft. I l l 15 Budapest. BáÍók Bé|. út | 52lH.

Alulírott Ínint ajánlattevö nyilatkozttételrejogosu|t képviselője a Közb€szeizésekről szo|ó 2003. évi
cxxx. tórvéíy 71. s (1) bekezdés a) _ d) pon1jainák tekinteteb€n üáIryi aján|attétel során
nyi|atkozom, ho8y az általam képviselt vállalkozás:

a) 7l- s (l) bekezdés a) pont:
a közbeszerzés alábbi Észeinek teuesítéséhez kíváí a közbesze|zés &tékének tíz szízÁ|ékát nem
megha|adó mértékben alvállalkozót igénybe venni;

Munkarész megnevezése: -

Nem kivánunk alvállr|kozóÍ igénybe venni.

b) 7l' $ (1) bekezdés b) pont:
a szerzödés telj€sítése soÍín a k.jzbeszerzes értékének tíz szÁz'|ék^| íneg|aladó mértékben a
közbeszerzes kövelkeó Íészeinek teljesítéséhez az alríbbi a|váI|alkozok műkijdnek közre:

l 0 % felotti alvállalkozó megrevezése Munkarész %-os anány

Nem kívÁnuík a|válla|kozót igénybe ventri.

c) 7l. 5 (1) b€kezdés c) pont:
a sz€ródés teljesítéséhez az a|ábbi erőfomist Íyújtó szeryezetre támaszkodik:

Pénzügyi és gazdagigi alkalmasság köreben az ajánlati fe|hivás ..... pontjában foglaltak igazo|ása
érdekében: -

Müszaki' illetőleg szakmai alkalmasság körében az ajánlati felhívás '. ' pontjában fog|altak
igazollisa éídekében: -

l l



Nem ldvánunk €róforníst Dyújtó szervezetet igénybe ve|rni.

d) 71. $ (1) b€kezdés d) Pont:
a Kbt' 69' $ (8) bek€zdése alkalmazisa esetén -a közbeszerzés éfiékének líz szi:z^\ék^t neÍÍ|
meghaladó méÍtékben igénybe veíni kívánt - alvalakozó

ne!e: - cime: -

Nem khánuuk a|vá||a|kozót igénybe venni.

Budapes! 2011. január 6' w$*hi
.ÚWezető ig;azqiat'

hofitexpert Kft.

PRO TEXPERT KPT.
Il 15 Bud!pt9,I]t1,t1| ! úI lj)1:

BBR(: I0l038Újl2 ll37]!iN'l Jü]
ÁÚjszón] l0'270!i2.t]

L2



Tá rgv: .TloP. | ' l ' | .09/ | .20 | 0.0l '5 pmjeIí kercléb.n szimltástecbnikéi .szkozrk beszeEésérc.' indjlolt cgJshü

Nyi|atkozat a közbeszerzésekrőI szó|ó 2003. évi CXXD( Tiirvény (Kbt.)
62.$'(1) bekezdés a)-b) pontjainak tekintetében

Aiánlrttevő:

neve: ]címe:

PRoFITEXPERT sámitístechnikai Kft. I l1 15 Budap€st, BaÍtók Bé|a út l52lH.

Alu|iÍotl mint ajánlattevó nyilatkozattételÍejogosult képviselője a Közbeszerzésekó| szóló 2003. évi
cx)(D<. tórvény 62. $ (l) bekezdés a) - b) pon1iainak tekintetében táÍryi aján|attétel sonán
nyilatkozom, hogy az általam képviselt vá|lalkoás:

a) 62. s (1) bekezdés a) pont:
háIom évnél neÍn Égebben súlyos'jogszabályban meghat&ozott szakmai kötelezettségszegést
vagy szakmai otikai szabályokba ütköző cs€lekedetet nem követett el;

b) 62. $ (1) bekezdés b) pont:
az eljfuásban előíÍt adatszolgáltaíási kö(e|€zettségének (különösen 70. $ (3) b€kezdése, 71. $)
teÜesítése solán nem szolgáltátott olyan hamis adatot, illető|eg nem tett hamis nyilatkozatot,
melynek követkeáében e|kerü|hetó lett volna, hos/ az ajánlat vary á Észvételi jelentkezes a
nyi|atkozatta| érintett kilrülmény miaft éÍvénytelennek minösüljön vas/ elérhetö lett voln4 hos/
kedveóbb legyen az aján|atának a 8l. s (4) bekezdése szerinti e|bírá|ása, i|letve a részvételi
jelentkezésenek l23. s (4) bekezdése, 130. $ (ó) bekezdése' 136/A' $ (2) bekezdése' l57' s (3)
bekezdése vagy 204. $ (5) bekezdése szerinti rangsorolása;

Budapest. 201 1' január 6.

IJgyve&tii igazga$
Profitexp€rt Kft.

PFO!T'TVTIDT E'PI
rtr Bu!, ' : .

8B,tr j0 '0ut r : .
Ádós'íf ]uJ.1;u';./;]

l 3

a!'*\-tr
Pillmann J8zsefl



'JIoPn,l ' l.09/l.20l0{ l55 pfujekt i€retbon sánltÁstecjÚikai ogkTzÖk be9erlséE' indÍtotl e*seíj
llÓzbBtzési.|j&ós ajáÍlattét.l€

Referenciák

nave: lcime:

PRoFITEXPERT számít]ást€chnikai Kft' I I | 15 Budapest, Ba ók Bé|a út l52lH.

Á|u|írotl mint ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult képviselője a táIryi ajánlattétel sonín
nllalkozom, hory az á|talam képviselt vállalkozás előzó 3 évben teljesített legfontosabb 5 millió Ft-ot
meghaladó iíformatikli, számítástecbnikai €szközök szá|lításáÍa vonatkozó referenciÁi a
következók:

A t€|jesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfele|ően tórtént.

Budapest' 20l l.január 6. V*-W
PiIlmann f,ózse'

ÍJglezető igazgató
ProfitexpeÍ Kft.

",'llTF,Y.T'*.J  | \ z : ]
i:J,':!r, rt jii{,-, l'rilij

szerzódést
k6tö másik
fél

Kontakt
szemé|y

Szerződés tárgya ElIenszoIgáltatás
összege

Teljesítés
dátuma

Te|jesítés
helye

Daten KontoÍ
Kft

György
Zoltin

Ínformatikai,
sámítiástechn ikai
eszközök
sállítása

4ó 575 000 Ft +
Árl 2009.12.t7 Pécs

LibÍa
szoftveÍ zrt.

Papp zo|tán
vez&igjdzqjaÍó

Informatikai,
sámítástechnikai
eszköztik
szállítiisa

14 873 640 Ft +
ÁFA 2008.07.21 Budapest

Libra
szoftv€r zrt.

Papp Znltin
yezgÍi$^zcjató

Informatikai,
sámítástechnikai
eszkőzök
sá|lítása

5 701 400 Ft +
ÁFA 2007.04.25 Budapest

t4



Á rajánlat és terrnék|eínisok

Budapest, 20l l' január 6. c^tr^-v{
Pillmann Jdásef I

Ü$.vezetö igazgató
Profitexpert Kft. 'Jí,i',:#T'iii*;ffi,

Megnevezés Mermyiség
(db)

Egységá( (nettó Ft) osvesen áI (nettó Ft)

Tanulói eszköz 72 82 100 Ft 59 l l200Ft

Tanfui €szköz 4 158 000 Fr 632 000 Fr

TároIó (l7 db
notebook tfuolfua és
töltes€)

2 74 000 Fr 148 000 Ft

Tároló (23 db
notebook tárolása és
töltés€)

190 000 Ft 190 000 Fr

Tlíroló (32 db
nolebook tíÍol|ása és
töltese)

229 000 Ft 229 000 Ft

WiFi Access Point 4 24 000 Ft 96 000 Ft

Router 3 80 000 Ft 240 000 Ft

Mindösszesen
ínettó):

7 446 200 Ft



Albacomp Activa-Standard Mobil
Classmate PC MGlOT

Processzor

AIapIapi chipkészIet

KiieIzó

Memória

videó vezér|ő

Optikai drive

HDD

Bi||entyűzet, e9ér

Intel@ NM 1O Express

10.1,, WXGA (1024x600 reIbontás)'

1O24MB DDR2

InteI integrá|t

n incs

160G8 SATA 2.5" 5400rpm

|'.,4agyar Vízá||ó bi lentyűzet
Beépitett toUchpad scro||
funkcióVaI

Azalia High hangrendszer
Beépített 2 db hangszóró
1db  m ik ro fon

3x  USB  2 .0  po r t
1x kú|ső VGA csatlakozó
1x fejhaI19ató csatIakozó
1x mikrofon csatIakozó

&

? Hangr €ndszer

I/O portok

Express Card

KáÉyaoIvasó

Kommunikáció

Energia 9azdá|kodás

Bizton5á9

Méretek

E9yéb

Digitá|is taÉaIom

Szoftverek

operációs rendszer

strapabíróság

Intel@ Atom'" N450 processzor 1.66GHz

1x RJ45 10/100 Ethernet csat|akozó
1x Line-in csatIakozó

nincs

4 in 1 kártyao|Vasó

10/100 integrá|t LAN
AO2.11 b/g/n Wireless LAN
KÜ|ső UsB 3G HSDPA modem

Tápegység 100-24oV, 4oW
4 cel]ás Li-Ion akkumu|átor
-5óra Üzemidő

Kensington zár e|őkészítés

263  x  263  x  38  (mm)
1 .4k9  4  ce | | á s  akkumu|á to r ra I

1.3|Y Webkamera

Az eszkőzspecif ikációban me9határozott di9itá|is tartaIommaI e||átva

SzóVegszerkesztő, táb|ázatkeze|ő és prezentációszerkesztő aIkaImazás
Van teIepítve
A tanári vezérlő szoftver kIiense Van teIepítve
sDT tartaImak |ejátszásához telepített szoftverek

Windows 7 Professional magyar

Át|agos iskoIapad magasságbó| t örténő leejtés esetén üzemképes
marad és errő| tanúsitvánnyaI is rendeIkezik

ALBACDMP

16 mi||ió szín, TFT

t6



Tároló tanu|ói gépekhez

ALBAGDMP

32/24/10 db c|assfiate Pc tö|tésére és táro|ására szo|9áló kocsi' kerekekke|
straDabíró fém vázszérkezet

Be|ü| fém géptaÉó rekeszekke|
2 db zárható ajtóva| rendelkezik
A kocsi fe|só záÉ részében ta|á|ható á venti|átorokkaI sze||óztététt vézér|ő e|ektronika
A tú|melegedést 4 db sze||őzőnyílás akadá|yozza mé9

I



H3C MSR 900 Router

)

specifikáció:
'  r  ' 1 . - : , : . , l

' ] : ] . ] , ] . ' . ] . . .

t
Pemanens PPPoE kap€olai támogalása

. NAT

Belsó címtadományok e|rejtése egy pub ikus cim mógé ( cim és pod forditássá )

|smei €bb L7 alka mazások támogatása (HTTP. stMTP FTP' Reá| Ald o' H 323/s ÍP' |Psec pass.thÍoÚqh. PPTP' P2 P

- 802,]QVLAN tÍUnk keze ésiképesség LAN porton

.Tóbb |P cim larlomány keze|ése

.  o9 l ' a  i l e  Íeve l  l t /ok  |o  |oJ l19  és 5e .u| | ty  | t  l c  oL  oz los| ld ' J

. Inlerfészenként meoadhalÖ címlártomá
lPV6 cimzési Íendszer és roui]nq lámoqatás

.D inám[Us oÚ l  n9  pro loho|  R P  v2
Rouio]ás ÍoÍás |P cim a|apján

'{ó



. bmenebb L7 a|ka mazások támogatása (HTTP, SMTP' FTP. Rea Audio ll323/siP. lPsec Pass.thrclgh. PPTP. P2P

. |P 6omgaszÚ.ések támogatása

. |P szÚres íoÍás/ce| |P cím és fo.nií@| TcP/UoP po.t szeint

. Minimum 50 szábá|y megioga|mazásá.ak |eheósége

' Kimenó és bejTvó ío'ga|om gÚlése

(slatefu |l) tÜzía| képe$ég

. Pod loMrdinE 'unkció

.oEs' 3DEs AEs|i|kosí|ás haldveralapÚ gyorsl|ssa|

' Végponlieszkrád és kalegóÍiátó| íÚggö szabá|yot kia|aki|ásának |ehelösége

- sN[4P (vl v2c v3)

. KonfrquÉcit leí |i|e'ba va|ó me.tésének i||' viwalöltésének |ehetó*ge

. Hibae|há.Í|és |ám09a|áqa' pin9 !a9y lláceroule |ehp|ósé9e.ouleFbó|

. Távo|| Vonv€l tissilés |eh€'tósége

. Redils AAA funkciók támogálása

.oscPtámogá|ás

. A Diísér mode|| támogáása (RFc 2474' RFc 2474' RFc 7 91 , RFc 2597' RFc 2598)

. L3.L7 (a|káházás szinlig leíjedó) csomag vi2sgálat az osaá|yozás lámogalásál'oz

" WAN inte'facé máximá|]s álv t €|i kapacitésa sga|ébb 25 ]Vbps

. Az evko/ egye. |épe. á Íode| - e| regíele'ó 6oná9sz'nezesle s! ápingje vá áminl po| cy | "7eLésle

b |ntézményünk az |ntemet hozáiéést á KTzhá|r
b|nakon|ú|arou|ereszk öznekaza|ább]mi jszak i

szo|gállatáson keÍevtok vesz igénybe. Ú9y a mÚszakispecifikáciTban
e|várásoknak ke Imeqíe e n]e

. |sme/€bb L7 a|ká mazások táínogatása (HTTP S]VTP FTP' Rea| Audio, H' 323/siP' |Psec pass.through PPTP, P2P

. Pemanens PPPoE Iap6o|ál lámo9.lása

' Be|só cimtanományok elÉjtése egy pub|ikus cím mögé ( cim és por| fordítássa|)

.802.10VLAN trunk keze|ési kép€sség LAN poíon

. Trbb |P c|m lanominy kezeése

. Log |a| n€ÍÍészek kolott |P 'ouling és*cJÍi|y íinkco| D|zlositása

. |Pv6 cimzési Éndszéí és Íouling támoga|ás

)a



=-.

. lsmedébb L7 á]ka mázésok támogalása (HTTP' SMTP' FTP' Rea Audio H 323/s lP. lPsec pass ih roug h, PPTP' P2P

. Roulo|ás íorás |P cím a|apián

. |P €soh@szúrések t'mo!átásá

. |P v0lé3 'onás/él |P cím és Íorás/cél ToP/UDP poí szerint

. Minimum 50 szabá|y megÍogá|mazásának |ehetósége

. Kmenó é! be]óvó foaa om szÜÍés6

. DEs' 3oEs' AEs litkosítás h.rdveralapú gyorsi|ssa|

. Végponü Bzkó'ó| és kalegóÍiátó| íüg9ó szabá|yok kiá|akílásánák |ehetósége

. Téhé| és ssH

. KonfguÉció text Íi|+ba va|ó mentésének i||' visszató|lésének léhe|ós(fué

. Hibáe||áí|ás lámogalasá: pIng vagy lÍ6cetoule le\elóséqe loulel boI

. Távo|| szonveÍ Íissilés |ehelósége

. Radius AÁA íUnkc Tk |ámooalása

. DscP lámogal.s

. A DÉser mooe|| |áTogáIása (R| c 2474 ' RFc 2474 RFc 79. ' RFc 2597 RFc 2598)

.Az eszkoz |egyen képes é mode||.ek mpg.e|e|T csomags/i.ezés€ shap|ng.Íe vá|áf rt po|ry aeze|és'e'

. L3.|7 (aka-a2ás sziiig ieledó] 6oaág vizsgá|ái az os7lá /ozás |;rogalásá5o2

. WAN in|oría@ matimális átvite|i kapaci|ása |ega|ább 25 Mbps



HP 620

Ptocesszor

AlapIapi chipkészIet
KÜelző

14emória

vidéó vezér|ő
Optikai drive

HDD
Bi||entyűzet, egér

lnte|@ coreÍM 2 Duo T6670 p|ocesszoí (2,2 GHz'

l, lobi le Intel@ GM45 Express

15,6" LED HD BV (1366x768 fe|bontás), TFT

2 MB gyorsÍtótár)

2048M8 DDR3 106614H2

Intel GMA 4500lvlHD 3B4lYB

DVD.t/-RW SuperlYult i DL

32OGB SATA 2.5" 7200rpm

Teljés méretű magyar
bi||entyűzet
Beépitett touchpad scro||
funkcióVaI

Azalia High hangrendszer
Beépitett 2 db hangszóró
1db  m ik ro fon

3x USB 2.0 port
4x USB 2.0 Express card
1x kü|ső VGA csat|akozó
1x HDMI csat|akozó
1x fejha||gató csat|akozó
1x mikrofon csatlakozó
1x Rl45 10/1o0 Ethernet csat|akozó
1x Line-in csat|akozó

1x Express Card 34

14édia kártyao|vasó

10/100 integrá|t LAN
402.1I b/9/n Wireless LAN
Bluetooth
Kt]|ső UsB 3G HSDPA modul

Tápegység 10o-240V, 65W
6 ce||á5 Li-Ion akkL|mulátor

Kensington zár e|őkészítés

371,8 x 249,6 x 27,5 (mm)
2.36kg 6 ce||ás akkumu|átorÍaI

2.01\4 Webkamera

3 év garancia

Az eszközspecif ikációban meghatározott di9itá|is tartalommal eIlátva

szövegszerkesztő, táb|ázatkeze|ő és prezentációszerkesztő aIkalmazás
van telepitve
A tanári Vezér|ő szoftver Van te|epítve
sDT tartaImak Iejátszásához telepített szoftverck

Windows 7 Professional magyar

Han9rendszer

I/O portok

Express Caral

KártyaoIvasó
Kommunikáció

Energia 9azdá|kodás

Biztonsá9
Méretek

Egyéb

Garancia
Di9itális taÉaIom

szoÍtv€lek

operációs rendszer



D.L ink DAP-1353 RángeBooster wire less N A. .es9 Point

wi€]ess N |rozáférési pont

A D.L|nk DAP.t353 wire|ess N hozzáférés| pont a02'11n (dróft) szabvánÓya| kompatibi|is eszköz, m|ey.kár 65090 ka] n.gyobb
tejesitményre és s€bességre képes, és 5'9zór gyorsabb a ao2'11q vezeték né!kij|| kópcso|atnélés a 100l,lbps.os vezetékes
Ethemet1-nél' |]a a DAP.1353 hozzáférés] pontot switchez vagy routerhez csatakoztatjUk, megoszthatjuk a nagysebességÜ
hternet hozzáférést bárkve|. há|ózaton, é5 bztonsáqos vezeték né k! háózalot hozhatu.k |étre fotók' fáj Tk, zenék' vLdeók,
nyomtatók és há|ózat tároók meqosztásához otthon vaoy a2 rodáb.n'

^ WÍeless N techno|ógiiin a apU!ó DAP 1353 3x3 MIMo (MU|t p|e rn Mutip|e ouo antennáva| rende|kezik, iqy akér 300l4bps
V€zeték nélkÜ isebességre képes, és k ktatla a ho|tpontokat'
Ezen eőnyókl]oz]áru hozzá a hozzáférés pont 3dB kétpólusú ante|nája, me|V nóvelia efedéttséget, és ideéI]ssa tesz|az
e9zközt rodaihaszná atra is'

Kompat bi itijs visszaménó]eg és a jöVóben] szabvényokka|

AzrEÉE 8o2'11n specifikéción a|apu|ó DAP 1353 kompatibi|itása garantá|t. |egújébb szébvánvokka eqy tebes fiÍmware
. i É 5 t é , 5 e ,  D | , 4 o \ i | / d  J  ' á d ó \  | d . / 4 . j  á | o '  J 7 | e L  l é | o \ B '
Áwl|eessNtechnoóg ia te| jesenkTmpatbsárégebba02119ésa02.11bszabványokka| ,í !yameq|éVőhá|ózatnemgé.ye l
dráqa feÍ€sÍést a megre e|ő tejesitmény biztositéséhoz' oe a ]eqnagyobb há|ózatisebesség és a ho tpontok né kij ealobb
efedettséq érdekében érdemes más wirees9 N eszkózöket is haszná n '
Áhozzá férés ipontegybenseq i t .a j ószomszédiVszonyt ' ' i 9 lmer tnemokoz in ter fe renc iá taszomszédháózétokka| 'Amrt
fe|ismeregy a02'119/b müködó há|ózatot a kóze|ben Gókkertia rádió spektrLm mennyi+qét-

Á oAP.1353 az a|ébb 5 módban haszná|ható:

(1) Vezeték né|ki] hozzéférés pont (ÁP)'
(2) vezeték né|kÜ e|osztásirendszer, wos hid eqy v.gy tőbb peer |rozzáférés| pontta|, épij|etek kózótti kapco athoz,
(3) wos hozzéféÍés po.tta|' vezeték né kü|i k|iensek engedé|yezése a wDs kapc$|aton,
(4) Vezeték né|kÚ]i k|iens, mery wir €Léss N cs.t|akozást nYúÍ minden EtheÍnet eszköz szémáró, mirt á nYomt.tók vagy

(5) Vezeték né kü ismét|ő'
Eze. funkcók seqítséqéve|ó DAP 1353 a egkü|ónbozőbb igényekke|rende kező há|ózatok számára is negf€le|ó mego dás'

No4éférési módban ó oAp-1353 tobb sslD használaÉt s témo9atjé' iqy eqyet|en eszkdz is meqoszthátó több virtuá s
hozzáféÍési pontra' Pé|dáu| egY ssrD kódo|ása és fe|isméÍése be|só haszná|atra vonatkozik, m'9 a másik nyitott vendégek vagy

Tóbb sslo haszné atéva| a fiz kai hoz.áférési pontok széúa csökkenthető, m n]ma|izá ható az nterferenc]a, és a acsonyan
laÍthatók a kÓ|tségek s'

A DAP.1353 wPÁ'/wPA2.PsK (w.Fivédett hozzáférés pre.shéred kódda|) kódo|ást a|kaimaz, me|y nem fe|tőrhetó' biztos

Afe|haszné ó fe|ismerés tovább erősíthetó Molus szeNerhez kapcso|t hozzéférés pont *gitségéve|a kÚső behato|ások e||en'
Ehheza02'1X protoko|| témoqétás lár! ' Ezen e|ónyÓk me ett kor|átozható a fe haszd ók száma és b€álkhatő l'1Ac cimszÜrés

Eoyszerű teepités és haszné at

ÁD'Link c|ick'n connect (occ) varázs|ó segitségévelbárki, e|ó.e|es technikait.paszta|at né|kú|is könnyen te|epiüetia
hoz.áférési pontot, csupán a me||éke|t cD flttatásáva|' Néhány eqyszérÚ |épésse a fe|haszná|ó kla|akithatja é fizikéL
kapcso|atok.t (érém és kábe|ek), és koníiqurá|hatja a kódo|ési ku csok.t'



l.!]nden oAP.1353 beá||itas hoz.áférhetó és vá|toztatható bönqészón keresztúLis'

r Á maxióálls vezeték né|kÚ|l le|átv|tel IÉEE 802'l!q szábvány és draft 302'1h speclfkácló me||ett érvényes' A 802.1ln
sebes*g o.L|nk wire|e$ N termékekke|vató együttmúki'dés e*tén gaÍanta|ható. Az.ktuá|is adatátvite|isébésséq véltozhat.
A hátózati és kómyezet' tényezók . beleértve a há|ózat fo.qa|nát, az épúlétek a|kotóe|emeit és fe|építésÜket kiebb adatátvite|i
sebességet ercdményezhetnek' A kómyezeti tényezók kedvezót|enü|befo|Yáso|hatlák a vezeték né|küli Je|eróseget'
A Wire|ess N termékek azIEÉÉ 8o2'1ln spec|l|káción a|épul.ak| és nem qarantiá|t' hoqy ajóvóben|' késóbb megje|enó IÉÉE
302.1ln spec]Rkác ókka ]s kompatibi|isek l5 ]esznek' l4ás qyártók draft s02'11n eszközeive]való kompatlbi|ités nem garantá||'
Minden sebességre vonatkozó adatG!pán összehason itás cét szo]9á|' A termék spec]Ílkéciók, méret és forma eózetes
megjeoYzés né|kü| vá]tozhatnak, az aktué]]s termékdesiqn e|térhet a2 in: em ítettő|'

IEEE 302.11n (Draft) spec flkéc|ó, 300 l4bps a|ap adatétvlte|isebesséq
Kompatibi|ités v|s'amenó|ég a 302.119/ub vezeték né|kÜ|i há|ózatokka|
Egy 10/100 .íbps Ethemet port sitchez vagy rcuteÍnez való Gat|akoztatóshoz
LeszereIhető anten.a íe||entétes 5MA ct|akozó)

5 mÚkódés|módIAP, wDs' wDs ÁP ve|, k|e.s és |smét|ó
Több sslo (a) há|óati szeqmentác]óhoz
wi Fi mu|thédiás támoqótás (wM )

64l128.b t WEP titkositás
wi Fi védett ho22áférés (wPÁ/wPA2)

sslo B.oód@st U|tás funkc|ó

B02.1X RADIUs támoqatés
QoS

D.unk c||ck.. connect (Dcc) kön nyed te|epítés vará2s|ó segítségéve|
web a apú menedzsment

T


