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 Monitor M 03 Philips
(High) 272B7QPJEB/00

Požadované parametry Plnění
min. 27" 27"

LCD barevný LCD barevný
min. 2560 x 1440 2560 x 1440

matný matný
Podsvícení LED ano ano
Technologie zobrazovacího panelu IPS IPS

min. 300 350
min. 1000:1 1000:1

ano ano
min. 178°x178° 178°x178°
max. 10 ms 10 ms

digitální port (HDMI a DisplayPort) min. 2 (1x HDMI a 1x DP) D-sub/DP/HDMI
rozhraní USB 2.0 / 3.X, konektory typu A min. 2 2

ano ano
ano ano
ano ano
ano ano
ne ne

Společné parametry
Případný ostatní SW v ceně - instalační CD nebo DVD s ovladači a 
managementem na vyžádání při nákupu nebo na USB flash disku.

ano ano

Záruka Záruka v ČR garantovaná výrobcem dokončení opravy NBD on-site od nahlášení.
min.

5 let 5 let

Velikost úhlopříčky
Technologie

Povrh displeje
Pracovní rozlišení bodů (š x v)

Monitor M 03
15 ks

Funkcionalita / požadované parametry závazné pro dodavatele min. / 
max.

Nepřetržitý provoz 24/7

Jas [cd/m2]
Kontrastní poměr (typický)

Pozorovací úhel (h x v)
Doba odezvy

Rozhraní (konektory)

Redukce (filtr) modrého světla

Napájecí síťový kabel délky min. 1,5 m

Výškově nastavitelný stojan - min.30,5 cm střed obrazovky nad deskou stolu
Nastavení náklonu (předo-zadní), min. -5/+20 °
Otočení monitoru o +/- 90 ° (pivot)



Záruka mimo ČR - definice oblastí. ne ne
Řešení závad - rozsah servisních středisek, telefonní podpora a podpora 
prostřednictvím Internetu: Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, 
servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů 
prostřednictvím Internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky 
(zdarma nebo běžný účastnícký tarif) v českém /s lovenském jazyce musí být 
dostupná v pracovní dny minimálně v době od 8:00 do 17:00 hod. Podpora 
prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů 
z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení nebo jiný unkátní 
identifikátor na zařízení.

ano ano

Ostatní Zařízení musí splňovat: Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, 
kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES, 
soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), 
certifikát EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool), Energy Star 
min. 6.1.

ano ano

Barva v odstínech a kombinacích barev černá, šedá, bílá, stříbrná. ano ano

Legenda:
volitelné parametry

Splnění technických parametrů prostřednictvím redukcí je možné pouze po předchozím schválení zadavatelem prostřednictvím dotazu v průběhu zadávacího řízení.


