
TEKNİK RAPOR

Gerıel müdülüğiimü biinyesindeki birimlerde kullanılmak üzere aşağıda özellikleri belirtilen 5

adet SSD bilgisayar diski temin edilecektt.

1- Teklif edilecek ssd disk kapasitesi en az 480 GB olacaktır

2- Teklif edilecek ssd disk sata3 arabirimliolamalıdır.
3- Teklif edilecek ssd disk 2.5 inch formunda olacaktır.
4- Teklif edilecek ssd disk okuma yazırıa performansı 550/530 mb/sn olacaktıı.

5- Teklif edilecek ssd disk yeni, kullanılmamış ve orijinal ambalajında açılmamış şekilde teslim
edilecektir.

6- Teklif edilecek ssd diskler için en az 2 yıl garanti sunrılacaktır

Genel müdiirlüğiimtiz biinyesindeki birimlerde kullanılnak iizere aşağıda özellikleri belirtilen
dizüstii ve masaüstii bilgisayarlar için 5 adet SSD bilgisayar diski teınin edilecektir.

l -Teklif ediiecek ssd disk kapasitesi en az i TB olacaktır

2-Teklif edilecek ssd disk sata3 arabirirnliolamalıdır.

3-Teklif edilecek ssd disk 2.5 inch formunda olacaktır.

4-Teklif edilecek ssd disk okuma yazma performansı 550/530 mb/sn olacaktu.

S-Teklif edilecek ssd disk yeni, kullanılmamış ve orijiııal ambalajında açılmamış şekilde teslim
edilecektir,

6-Teklif edilecek ssd diskler için erı az 2 yıl garanti sunulacaktır.

Genel müdiirlüğümiiz biinyesindeki birimlerde kullanılmak iizere aşağda özellikleri belirtilen2O

adetkablolu Klavye Mouse seti temin edilecektir.

1- Teklif edilecek iininler aynı iireticiye ait olmahdır.
2- Klavye ve Mouse kapalı kutusunda ve set halinde verilrnelidil.
3- Klavye Q Tiirkçe yazım dizilimine sahip olmalıdır.
4- Klavye iizerinde multimedya tuşlan buiıırunalıdır.
5- Klavye ve Mouse setiUSBarabirimli ve kablolu olmalıdır.
6- Üriiıler yeni ve kullanılmamış, orijinal kutu§unda açılmamış şekilde teslim edilecektir.

Z- Ürtlnüer içiı ltl yıl garanti verilecektir.
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Genel müdürlüğümi.iz bünyesindeki birimlerde kullanılmak t2ere aşağıda özellikleri belirtilen

5 adet kablosuz Klavye Mouse seti ternin edilecektir.

l- Teklif edilecek iirünler alırı üreticiye ait olmahdır.

2- Klavye ve Mouse kapah kutusunda ve set halinde verilmelidir,

3- Klaırye Q Türkçe yazım dizilimine sahip olmahdır.

4- Klavye üzerinde multimedya tuşlan bulunmahdır.

5- Klavye ile sıınulan Mouse usbarabirimli ve kablosuz olmalıdır,
6- Klaırye ve Mouse seti ile billil<te kullanılmak üzere uygun boyutlarda 1,5 V ve AA veya

A]{A ) pil teklif edilmelidir.
?_ Üriinler yeni ve kullanılmamış, orijinal kutusunda açılmamış şekilde teslim edilecektir.

8- Üriirüler için iki yıl garanti verilecektfu.

9- Klaıye AES(Gelişmiş Şifreleme Standartı) özelliği banndırmahdır,

ı0- Fare çift el kullanımına uygun olmalıdır.
1 1- Fare 1000 DPI çöztlnilrlüüğiinde oLmalıdır.

12- Klaıye iizerinde pil göstergesi bulrrnmalıdır.

ı3- Klaıye iizerinde 19 adet özelleştirilebilir multimedya tuşu bulunmalıdır,

Genel müdiirlüğümüz biinyesindeki birim_lerde kullanılmak iizere aşağıda özellikleri belirtilen 10

adet masaüstü bilgisayar belleği (RAM) temin edileceldir.

1- Teklifedilecek bellekler DDR 3 tipinde olacaktır.

2- Teklif edilecek bellek tek parça ve 4 GB kapasitede olacaktır.

3- Teklif edilecek bellek çahşma frekansı en az 1333 Mhz olacaktır.

4- Teklif edilecek beltekler markasız oem iiriin olmayacaktır.

5_ Teklif editecek bellekler en az 3 yıl garantili, kullanılmamış sıfır iiriin olacaktır.

Üriinler orijinal ambalajında ve açılmamış şekilde teslim edilecektir

Genel müdiirlüğümü biinyesindeki birimlerde ku]]anılmak iizere aşağtda özellikleri belinilerı

ve masaüstii bilgisayarlaİda için 3 adet bilgisayar sabit diski (HDD) temin edileceıciİ.

1- Teklif edilecek sabit diskler l TB kapasitede olacaktır.

2- Teklif edilecek sabit diskler sata3 arabirimine sahip olacaktır.

3- Teklif edilecek sabit diskler en az 7200 rpm hızında çalışacaktır,
4- Tek]if edilecek sabit diskler dahili tip 3,5 inch olacaktır.

5- Teklif edilecek sabit disklerle birlikte sata kablosu verilecektir.

6- Teklif edilecek sabit diskler en az 3 yıl gaıantili olacaktır.

7- Tek]if edilecek sabit diskler kullanılmamış, yenilerırnemiş ve orijinal kutusunda açılmamış

şeklinde teslim edilecektiı.

Genel müdiirlüğiimüz biinyesindeki teknik servis biriminde kullanılmak üere aşağıda özellikleri

belirtilen 2 adet harici disk okuyucu temin edilecektir.

1-Okuyucu USB 3.0 ve üstü arabirime sahip o]ınalıd[.

2-okuyucu, DVD standartına uygun olmalıdl



Genel müdürlüğümüz biinyesindeki teknik servis biriminde kullanılmak i2ere aşağıda özellikien
belirtilen 2 adet taşınabilir harici disk temin edilecektir.

l-Disk 540/mb yazma, 540/mb okuma değerlerinde olacaktır.

2-Disk katı hal siirücülü olmalıdır.

3-Disk USB 3.1 arayiizü ile çahşmahdır.

4-Disk metal kasaya sahip olmalıdr.

S-Diski 1TB botutunda oLmalıdır.

6-Disk metal gövdeye sahip olmalıdır.

Genel müdiirlüğiimüz bünyesindeki birimlerde kullanılmak üzere aşağıda özellikleri belirtilen 1

adet 8 portlu gigabitçoklayıcı temin edilecektir.

l-Çoklayıcı 8 adet 10/100/1000Mbps Auto-MDVMDIX destekleyen Auto-Negotiation RI45
portlarma sahip olmalıdır.

2- Çoklayıcı IEEE 802.3x flowcontrol güvanilir veri transferi özelliğine sahip olmalıdır.
3- Çoklayıcı çelik gövde, masaüstii veya duvara monte edilebilir tasanma sahip olmalıdır.
4- ÇoklayıcıQoS (IEEE 802.1p) fonksiyonunu destek]emelidir.
5- Çoklayıcı tak ve çalıştır olmalıdır.

Genel müdiirlüğümüz biinyesindeki birimlerde kullanılmak üzere aşağıda özellikleri belirtilerı
5 adet güç kaynağı temin edilecektir.

1-Güç kalrıağı 500w güç çıkşı veIebilmelidir.

2-Güç kaynağı 12cm soğutma fanına sahip olmalıdır.

3-Güç kayıağı 8 pirüi işlemci çıkışı verebilmelidir.

4-Güç ka}ryıağı 3 sata çıkışı verebilmelidir.

5-Güç kaynağı 24+4 anakart çIkışı verebilmelidir.



Gerıel müdürlüğümüz biinyesindeki birimlerde kullanılmak üzere aşağıda özellikteri belirtilen 5

adet poE switch temin edilecekir.

1-Cihaz üzerinde 8 Adet X10/1OOMbps PoE port (RJ45) + 2 Adet XlOOMbps Port ( Uplink )

Bulunmalıdır.

2- Cihaz Network Standarlanolarak ; IEEE802.3 lOBase-T IEEE802.3i 1OBase-T IEEE802.3u

1 OOBase-TX IEEE802.3x standartlarına uygrrn olmalıdır.

3- Cihazın Toplam Switching Kapasitesi 2 Gbps değerinde olmalıdır.

4- Paket iletim değeri 1.488 mpps değerinde olmalıdlr.

5- Paket iletim Cache değeri 1.25M değerinde olmalıdır.

6- Cüaz 2K MAC fıltrelemeye sahip olmalıdır.

7- Cihaz dahiliadabtöre sahip olmahdır. AC 100-240V, 50-60Hz,2.2A değerinde olmahdır.

8- Cihaz IEEE8O2.3aflat PoEstandartına sahip olmalıdır.

9- Cihazda maximumPoE Değeri l20Watt , Tek port başına bu değer 30W olmahdır.

10- Cihaz Standart ve Extend( Harici ) olrnak üzere iki farklı mod ile çahşabilmelidir.

Standart Modda l00 Metre ,ExtendModunda 250 Metreye Kadaı PoE Mesafesi

sağlayabilmelidir.

l1- Cihaz standart Moddaikaı; i-l0 Port Arası : l0/lOoMbps auto-serısing ile @100 metre

mesafeye sahip olmalıdır.

12- Cihaz ExterıdModunda iken ilk 8 PoE PorhJ 250 Metre mesafeye kadariletim

sağayabiimelidir.

13- Cihaz iizerinde güç indikatörünü gösteren yeşil Led , Network indikatöriinü gösteren

sanled, PoEindikatöriinü gösteren yeşil led, fonlısyionelmodu gösteren yeşil led

bulıınmalıdır.

l4- Cihaz çalışma sıcaklığı -20 ' -55 arasında olmalıdır.

l5- Cihaz Çalışma nem aralığı 10olo- 90%RH aralığında olmalıdır.

16- Cüaz poıt kısa dewe korumasına süip olmahdır. Ve bu değer en az 4KV 8/20 us

olmalıdr.

17- Cihaz 2 yl uluslamrasü itetici garantisine sahip olrnalıdır. OEM olan iiriinler kabul

edilemyecektir.

18- Cihaz Masaüsni ve Duvar Kabin tipi montaj edilebiliı yapıda olmalıdır.

19- Cihaz ağırhğı 800 gıamdan fazla olmamalıdır.



1-Teklif edilecek iiriin, en az 560x594x600(g.y.d.)mm boyutlannda olmalıdır.

2-Teklif edilecek iiriin, en az 1,2 mm saç kahnhğına süip olmalıdır.

3-Teklif edilecek iirün, en az 4mm tamperli ön cama sahip olmalıdır.

4_Tek]if edilecek ürün, duvara monte edildiğinde en az 85kg taşma kapasitesine süip olmahdır_

S_Teklif edilecek iiriin, dikili tip otaak en az 300kg taşıma kapasitesine sahip olmahdır.

6-Tek]if edilecek üriin, dik tipte ve tekerlekli olmalıdır.

7-Teklif edilecek iirtin , en az 4 ada raf takılabilme kapasitesinde olmalıdır,

8- Teklif edilecek iiriinianti_statik toz boyah ve iizerinde en az 8 adet toprakh priz bulı.rnmalı.

Aynca fırçalı kablo giriş yeri olmalı.

Gene1 müdiirlüğıimüz biinyesindeki birimlerde kullanılmak üzere aşağıda özellikleri belirtilen 5

adet 16 portlu gigabitswitch temin edilecektir.

l_Switch 16 adet 10/l00/t0O0Mbps AuIo_MDLMDD( destğkleyen Auto_Negotiation RI45

portlarma sahip olrnalıdır.
2- Switch IEEE 802.3x flowcontrol güvenilir veri tıansferi özelliğine sahip obıalıdır,
3_ switch çelik gövde, masaüstiı veya duvara monte edilebilir tasanma sahip olmalıdır.
4- SwitchQoS (IEEE 802.1p) fonlsiyonrınu desteklernelidir.
5- Switch tak ve çalıştır olmalıdır.
6-Switch kabinet montajına uygun olmahdf.

Geııel müdiirlüğıimüz biinyesindeki birimlerde kullanılmak üzere aşağıda özellikleri belirtilen 5

adet 24 portlu gigabitswitch temin edilecektir.

l -Switch24 adet 1 0/ 1 00/ l O0oMbps Auto-MDI/MDD( destekleyen Auto-Negotiation RJ45 portlarına

sahip olmalıdır.

2- S,ıvitch IEEE 802.3x flowcontrol güvenilir veri transferi özelliğine süip ol.ınahdır.

3- Sr itch çelik gövde, masaüstü veya duvara monte edilebilir tasarıma süip olmalıdır.

4- SwitchQoS (IEEE 802.1p) fonksiyonunu desteklernelidir.

5- Switch tak ve çalıştır olmalıdır.

6-5witch kabinet montajına uygun olmalıdır.

Genel müdiirlüğfimüz biiııyesindeki birimlerde kullanılmak üzere aşağıda özellikleri belirtilen 5

adet 24 ınç 24U RackKabineti temin edilecektir.



Genel müdülüğümüz biinyesindeki birimierde kullanılmak iizere aşağıda özellikleri belirtilerı 50
adet 60cm patchcord temin edilecekir.

Genel müdiirlüğümüz biinyesindeki birimlerde kullanılmak üere aşağıda özellikleri belirtilen 100
adet 1 metre patchcord temin edilecektir.

1- Kullanılacak olan Caı6 UAJTP patchcordlar ANSI/EIA/TIA 568 B.2_1, ISO/IEC-I 1801, EN
50173 standartlanrıa uygun olacaktır.

2- Patchcordlar bu standartlara uygunluğu göstererı ETL, UL, 3P sertifıkalanndan en az birine
sahip olacaktır.

3- Patchcord kablosr:nı:n iletkeıri 24 AWG kalınhğında olacaktıı.

4- Patchcordlar iiretici tarafırıdan soniandınlmış fabrikasyon iiriiııler olup korulucu (boot) ile
korunmuş olmalıdır.

5- Patchcordlann dayanıklılığı 750 döngü olmalıdır.

6- Patchcordlar istenildiği takdtde farklı renkierde temin edilebilmelidir.

Genel müdiirlüğümüz biinyesindeki birimlerde kullanı]mak iizere aşağıda özellikleri belirtilen 30
adet 5 mete patchcord temin edilecektir.

1- Kullanılacak olan Cat-6 UAJTP patchcordlar ANSUEIA./TIA 568 B.2-1, ISO/IEC_I l801, EN
501 73 standartlanna uygun olacaktır.

2- Patchcordlar bu standartlara uygunluğu gösteren ETL, UL, 3P sertifıkalanndan en az birine
sahip olacaktır.

3- Patchcord kablosunun i]etkeni 24 AWG kalınlığında olacaktır.

4- Patchcord]ar iiretici tarafından sorı.landınlmış fabrikasyon iirtirıler olup koruyucu (boot) ile
korunmuş ol-:ıalıdır.

5- Patchcordlann dayanıklılığı 750 döngü olmalıdır.

6- Patchcordlar isteııildiği takdirde farklı renklerde temin edilebilmelidir.

1. Kullanılacak olan Cat-6 UruTP patchcordlar ANSL/EIA/TIA 568 B.2-1, ISO/IEC-I l80 l, EN
50l 73 standartlanna uygun olacaktır.

2. Patchcordlar bu standartlara uygunluğu göstererı ETL, UL, 3P sertifikalanndan en az birine sahip
olacaktır.

3. Patchcord kablosunun iletkeni 24 AWG kalırılığında olacaktır.

4. Patchcordlaı iiretici tarafindan soıüandırılmış fabrikasyon tiriinler olup koruyucu (boot) ile
korunmuş olmahdır.

5. Patchcordlann dayanıklılığı 750 döngü olmalıdır.

6. Patchcordlar istenildiği takdirde farklı renklerde temin edilebilmelidir.
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Gaıel müdiirlüğümiiz biinyesindeki birimlerde kullanılmak iizere aşağıda özellikleri belirtilen 30

adet 3 metre patchcord temin edilecektir.

1_ Kullanılacak olan Cat_6 U,{JTP patchcordlar ANSyEIA,/TIA 568 B.2_1, ISo/IEC_I 1801, EN

5O1 73 standartlanna uygun olacaktır-

2_ Patchcordlar bu standartlara uygunluğu gösteren ETL, UL, 3P sertifikalanndan en az birine sahip

olacaktır.

3- Patchcord kablosunun iletkeni 24 AWG kahrılığında olacaktır,

4_ patchcordlar iiıetici tarafından sonlandırılmış fabrikasyon iiriinler oluP koruYucu (boot) ile

korrrnmuş olrnalıdır.

5- Patchcordlann dayanıklılığı 750 döngü olmalıdır,

6- Patchcordlar istenildiğ takdirde farklı renklerde temin edilebibnelidir,

Gerıel müdiirlüğtimüz bi.inyesindeki birimlerde kullanılmak üere aşağıda özellikleri belirtilen 3

adet 10 metre HDMI kablosu temin edilecektir,

Kab1o uzurıluğu en az 10 metre olmahdır.

Kablo uçları HDMI - HDMI karşılığında olmalıdır,

Kablo yapısı erı az %100 bakır olmahdır.

Kablo korııektör yiizeyi eıı az altın kaplama olmalıdır,

Kab1o yiiksek kaliteli göriintü, ses ve veri aktanm özelliğinde olmalıdır,

Kablo ağ destekli olmalıdır.
Kablo eıı az EM/RFI filtreli olmalıdır.
Kablo en az yerıi nesil 3D destekli HDMI formatı olan vl ,4 ve HDMI v1,3 bağlantl

iletkenliğin€ süip olmahdır.

9. Kabto 4k x 2k çöziinrlülüğidesteklemeleidir,
'l0. Kablo en az 30 AWG olmalıdır.

Kablo garanti siiresi 2 yıl olmalıdır

Genel müdiirlüğiimüz btinyesindeki birimlerde kullanılmak iizere aşağıda özellikleri belirtilen 3

adet 15 metre IIDMI kablosu temiı edilecektir.

1 l. Kablo uzunluğu aı az 15 metre olmalıdır,

12. Kablo uçları HDMI - HDMI karşılığında olmalıdır,

l3. Kablo yapısı an az %100 bakır olmalıdır,

l4. Kablo konnektör yiizeyi en az altın kaplama olmahdır,

15.Kabloyiiksekkatiteligöriintü,sesveveriaktarımözelliğindeolmalıdır.
l6. Kablo ağ destekli olmalıdır.

17. Kablo erı az EM/RFI filtreli olmalıdır.
18.Kabloerıazyeninesil3DdestekliHDMIformatıolanv1.4veHDMIvl.3bağlantı

iletkenliğine sahip olmalıdır.

19, Kablo 4k x 2k çöziinrlüüğüdesteklemeleidir,
20. Kablo eır az 30 AWG olmalıdır.

21. Kablo garanti siiresi 2 yıl olmalıdır.

1.

z.
3.

4.

5.

6.

7.

8.



Genel müdülüğıimiiz bilnyesindeki birimlerde kullanılmak üere aşağıda özellikleri belirtilen
3 adet 5 metre HDMI kablosu temin edilecektir.

l - Kablo uzunlu ğo en az 5 metre olmalıdır.
2- Kablo uçlaıı HDMI - HDMI kaışılığnda olmalıdır.
3- Kablo yapısı en az %100 bakır olmalıdır.
4- Kablo konnektör yüzeyi en az altın kaplama olrnalıdır.
5- Kablo ytiksek kaliteli göriintü, ses ve veri akanm özelliğinde olmalıdır.

6- Kablo ağ destekli olmalıdır.
7- Kablo erı az EM/RFI fıltreli olınalıdır.
8- Kablo oı az yeni nesil 3D destekli HDMI formatı olan v1.4 ve HDMI vl.3 bağlantı

iletkenliğine sahip olmalıdır.
9- Kablo 4k x 2k çöztinrlülüğüdesteklemeleidir.
l0- Kablo en az 30 AWG olınalıdır.
l i- Kablo garanti siiresi 2 yıl olmalıdır.

Genel Müdiirlüğiimijz biinyesindeki biriııılerde kullanılmak üere aşağıda özellikleri belirtilen

3 adet kablosuz klavye temin edilecektir.

1- Teklif edilecek klavyenin Bluetooth bağiarıtı özelliğ olacaktır.

2- Teklif edilecek klavyenin Lightning bağarıtı nokası olacaktır.

3- Teklif edilecek klavyenin Wiıeless bağlant özeliği olacaktır.

4- Teklif edilecek klaıyerıin yiikseHiğ 0,4 l - 1 ,09 cm (0. 1 6 - 0.43 inç) olacaktıı.

5- Teklif edilecek klavyenin genişliğ 27,9 cm (10.98 inç) olacaktır.

6- Teklif edilecek klavyenin derirıliğ 1 1 ,a9 cm (4.52 inç) olacaiCır.

7- Teklif edilecek klavyenin ağıılığı 0,231 ğ olacaktn.

8- Teklif edilecek klaıyenin multimedya tışlan olacaktn

9- Teklif edilecek klaıye Tüıkçe Q klavye olacaktır.

10_ Teklif edilecek klaıye MacBook Pro (l3-incb 2017, FourThrmd€rbolt 3 Ports) bluetooth özellikli

bir bilgisayar ile uyuırılu olacalCır.

Genel müdürlüğümüz bünyesindeki birimlerde kullanıLmak iizere aşağıda özellikleri belinilen 5

adet 24 portlu ğgabitPoEswitch temin edilecektir.

1 - Switch iizerind e en az 24 adet 1 0/ 1 00/ l 000Mbps AuIo-MDVMDD( destek]eyen Auto-
Negotiation RJ45 ve 2 adet sfo port olmahdır.

2- Tek]if edilecek PoEsıpitch 19 İncbRackkabinet formunda olmalıdır.
3- Teklif edilecek PoEswitch erı az 250 W giç değerini desteklemelidir.
4- Teklif edilecek Switch anahtarlama kapasitesi en az 56 Gbps olmahdır.
5- Teklif edilecek Switc Jumbo frame desteğrne süip olrrıalıdır.
6- Teklif edilecek switch web browser iizerinderı yönetilebilir olmalıdır.
7- Switch IEEE 802.3x flowcontrol güverıilir veri transferi özelliğne sahip olmalıdır.
8- Switch çelik gövde, masaüstü , kabinetveya duvara monte edilebilir tasanma sahip olmalıdır.a



9- Teklif edilecek switchlEEE 802.1p, 802.3at ve 802.3af standartlannı desteklemelidir.
l0- Switch tak ve çalıştır olmalıdıı.
l1- Switch kabinet montajüna uygun olmalıdır.

Genel müdürlüğilmüz biinyesindeki birimlerde kullanılmak üzere aşağıda özellikleri belirtilen 2 adet

kablosuz fare temin edilecektir

l . Tek]if edilecek fare, şaıj edilebilir özellikte olmalıdır.
2. Teklif edilecek fare, lightning kablosu ile şarj edilebilmelidir.
3. Teklifedilecek fare, çoklu dokunma özelliğine sahip olmalıdır.
4. Teklif edilecek fare, Bluetooth ile bağlantı kurmaldıır.
5. Tektif edilecek fare , OSX ile uyumlu olmaldır.
6. Tek]if edilecek iiriin, açılmamış kutusunda ve 2 yıl gaıanti ile birlikte teslim edilmelidir
7. Teklif edilecek iiriin, şarj ekipmanları ile birlikte teslim edilmelidir.

Genel müdiiılüğürnüz biinyesindeki birimlerde kullanılrnak üere aşağıda özellikleri belirtilen 6

adet 24 inç monitör temiı edilecektiı.

1 . Teklif edilecek monitörler, erı az 24" boyutunda olmalıdır.
2. Teklif edilecek monitörler, IPS panel olmalıdır.
3. Teklifedilecek monitörleı en az 1080p(FHD) çöziinürlükte olmalıdn.
4. Teklif edilecek monitörler, en az1.000:1 oranlnda statik kontrasta sahip olmalıdır.
5. Teklif edilecek monitörler,en az5OM:1 dinamik kontrata sahip olnalıdıI.
6. Teklif edilecek monitörler,en az25O cdlm2parlaklık seviyesiıe sahip olmalıdır.
7. Teklif edilecek monitörler, 16,7 milyon renk desteklemelidiı.
8. Teklif ediiecek monitörler,en az7o72 NTSC ve sRGB o/o104 renk gamutlannı

desteklemelidir.
9. Teklifedilecek monitörler, 16:9 oraıunda olmalıdır.
10. Teklif edilecek monitörler,en az 30.000 saat arka aydınlatma ömriine sahip olmalıdır.
1 l . Tek]if edilecek monitörler,en az 8 bit derinliğine süip olmahdır.
12. Teklif edilecek monitörler, en fazla 4 MS tepki siiresine sahip olmalıdır.
13. Teklif edilecek monitörler, 178 derece dikey/yatay izleme açısırıa sahip olmalıdır.
l4. Teklif edilecek monitörler,en az7 5 HZ taze|eme hızına süip olmahdır.

15. Teklifedilecek monitörler, mavi ışık fıltresi bulunmalıdır.
1 6. Teklif edilecek monitörler,Flicker-free özelliğini banndırmahdır.
17. Teklif edilecek monitörler, yansıma önleyici ytizey kaplamaya süip olrnalıdıır.
18. Teklif edilecek monitörler, en az 1 adet VGA, 1 adet HDMI ğrişine sahip olmalıdn.
19. Teklifedilecek monitörler, erı fazla 30W tiiketim değerine sahip olmahdır.

20. Tektif edilecek monitörler, 100x100 mm VESA uüumlu olmahdır.

2l . Teklif edilecek monitörler, stant hariç en fazla 3,6 kilogram, brüt 6 kilogram ağırlığında
olmalıdır.

22. Teklif edilecek monitörler, Windowsl OMacOSX/Linux işletim sistemleri ile uü,ıünlu

olmalıdır.
23. Teklifedilecek monitörler, açılmamış paketinde ve 2 yıl gaıantisi ile teslim edilmelidir.
24. Teklif edilecek monitörler, kutu içeriğinde adaptör, HDMI ve VGA kablosu ile teslim

edilmelidir.
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