
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

 
3. ПОЗИЦИЯ: ПРЕНОСИМИ КОМПЮТРИ  

3.1.  Конфигурация 1 – 2 бр.  

КОМПОНЕНТ Технически параметри 

тип процесор Intel® Core™ i7 6 ядра 

екран 14" 4K (3840 x 2160) IPS с Dolby Vision™ 

HDR400, 500 нита, 10 бита 

оперативна памет 16GB LPDDR3 

батерия 
51Wh (MM14) 

Технология за бързо зареждане 

твърд диск 512 GB PCIe SSD 

видеокарта Интегрирана Intel® UHD Graphics 620 

сигурност възможности за Fast Identity Online (FIDO) 

автентификация 

Match-on-chip четец за пръстови отпечатъци 

dTPM 2.0 чип 

предпазител на камерата ThinkShutter 

аудио система от говорители Dolby Atmos® 

4 х 360-градусови микрофони с далечен 

обхват 

камера HD 720p с предпазител ThinkShutter 

хибридна инфрачервена (IR) и HD с 

ThinkShutter 

разцветка черно с плетка от карбонови влакна на горния 

капак 

свързаност WiFi 802.11 AX 

Bluetooth® 5.0 

опционална WWAN: Integrated Global Mobile 

Broadband 4G LTE-A 

Опционална NFC 

портове 2 x USB-C Thunderbolt™ 3 

2 x USB 3.1 (Gen 1) 

HDMI 1.4 

мрежово разширение за етернет/страничен 

механичен докинг 

комбо жак за слушалки/микрофон 

четец за MicroSD карти 

клавиатура със защита против разливане 

подстветка с бяла LED светлина 

нов FN ред F9-F11 

АС адаптер до 65W (да поддържа бързо зареждане) 

прогнозна стойност до 4 166,00 лв. без ДДС за 1 бр. 

  



Забележка: За техника с посочени конкретни сертификати, стандарти, 

марки, модели или други подобни в техническата спецификация, следва навсякъде 

да се чете с „или еквивалент“.  

1) Срок за изпълнение на услугата - не по-дълъг от 5 (пет) работни дни, считано от 

получаване на заявка от Възложителя; 

2) Място на изпълнение на поръчката – Софийски университет „Св. Климент 

Охридски“,  гр. София; 

3) Прогнозна стойност на поръчката по обособена позиция 3 ПРЕНОСИМИ 

КОМПЮТРИ - 8 332,00 лева без ДДС. 
 

 

 

10. ПОЗИЦИЯ: КОМПОНЕНТИ, РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, АКСЕСОАРИ, 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И МУЛТИМЕДИЙНО ОБОРУДВАНЕ  

10.1.  Конфигурация 1 Слушалки с микрофон – 9 бр.  

КОМПОНЕНТ Технически параметри 

безжични слушалки с микрофон, 

сгъваеми 

 

да 
 

размери (височина х ширина х дълбочина 180 mm x 215 mm x 78 mm 

тегло 0,105 кг 

системни изисквания Windows ® или MacOS  

Chrome OS ™ 

USB порт (тип А порт или адаптер) 

входен импеданс 30 ома 

чуствителност (слушалки) 102dB +/- 3dB 

чуствителност(микрофон) -44dBV / Pa +/- 3dB 

честотна характеристика (слушалки) 40Hz - 10KHz 

честотна характеристика (микрофон) 100 Hz - 6.5 kHz 

USB-A дължина на кабела за зареждане 1.22м 

връзки USB-A съвместим (1.1, 2.0, 3.0) 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПАКЕТА   

безжични слушалки   

USB-A нано приемник   

USB-A кабел за зареждане   

прогнозна стойност до  129,00 лв. без ДДС за 1 бр. 

Забележка: За техника с посочени конкретни сертификати, стандарти, 

марки, модели или други подобни в техническата спецификация, следва навсякъде 

да се чете с „или еквивалент“.  

1) Срок за изпълнение на услугата - не по-дълъг от 5 (пет) работни дни, считано от 

получаване на заявка от Възложителя; 

2) Място на изпълнение на поръчката – Софийски университет „Св. Климент 

Охридски“,  гр. София; 

3)   Прогнозна стойност на поръчката по обособена позиция 10 КОМПОНЕНТИ, 

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, АКСЕСОАРИ, ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И МУЛТИМЕДИЙНО 

ОБОРУДВАНЕ  –   1 161,00 лева без ДДС. 
 

 

 


