
 

COMPUTER PORTABIL MODEL 1 

 

Caracteristica Cerinţe tehnice minime computer portabil model 1 
Nr. 

bucati 

Chipset 

Chipsetul sa fie realizat de acelasi producator cu cel al procesorului. 

Chipsetul sa dispuna de o tehnologie de tip anti-furt ce permite 
blocarea PC-ului in caz de furt sau pierdere. 

 

2 buc. 

Procesor, viteza 
procesor 

Procesor cu 2 nuclee ,4 fire de executie cu o  frecventa minima 
1,70GHz cu posibilitate de overclocking pana la 2.70 GHz , cache 

minim 3MB, litografie 32nm. 

 

Sloturi de 
memorie 

2 Dimm-uri 

 

Harddisc 
Minim128 GB SSD 

 

Display/ Placa 

Video 

Dimensiune : 13,3"  
Tip : Afisaj TFT HD cu luminozitate ridicată si aspect de afisare de 

16: 9 rezolutie internă : 1.366 x 768;Cameră Web integrata de minim 
1,3 megapixeli 

Placa video integrata cu memorie partajata de tip Intel HD Graphics 

3000 sau echivalent 

 

                                  
Audio 

-Format audio stereo pe 24 biti  

-Difuzoare stereo încorporate 

 

Comunicatii 

Wi-Fi   : 802.11 a/b/g/N  

Bluetooth 3.0 

Placă de retea  Gigabit(10/100/1000Mbps ) integrata 

 

Intrari/ Iesiri 

(Porturi)/ 

Multimedia 

1 × intrare curent continuu  
1 × VGA  
1 × RJ-45  
1 × microfon extern  

1 × microfon încorporat  
1 × casti stereo 
1 × HDMI  

1 × Cititor de carduri SD/SDHC/SDXC/MMC 

1 × USB 3,0  

2 × USB 2.0  din care un port permite incarcarea dispozitivelor atunci 
cand echipamentul este in modul Oprit(Shut Down) 

 

Baterie 
Tehnologie :8 celule litiu-ion 
autonomie: minim 5 ore  
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Caracteristica Cerinţe tehnice minime computer portabil model 1 
Nr. 

bucati 

 

Touchpad 
Zona de atingere cu control multi-atingere  

 

Caracteristici de 
securitate 

Parola de utilizator  
Kensington Lock 

Parola de supervizor  
Parola pentru harddisc 

 

Sistem de 
operare 

Windows 7 Professional 64 de biti cu posibilitate recuperare de pe 
harddisc 

 

Software inclus 
Suita Microsoft OfficeProPlus Engleza 2010 

 

Carcasa 
De preferat din magneziu 

 

Greutate 
Maxim admis 1.2 KG 

 

Garanţie 

Minim 24 luni de la data punerii în funcțiune, dată precizată în 

procesul verbal de punere în funcțiune 
 

 


