بسمه تعالی

مشخصات تجهیزات رایانه ای جهت خرید توسط مناطق  ،معاونت ها  ،مدیریت ها و سازمانهای تابعه شهرداری شیراز
مشخصات تجهیزات جانبی
گارانتی
سام سرویس

نوع

مدل
SAM 22 S22R620

استفاده معمولی اداری
سایز  19.5اینچ استفاده معمولی اداری

مادیران

LG 20MK400

شاب

Genius KB-125 USB

توسن سیستم

GREEN 301

توسن سیستم

TSCO TM 278

شاب

Genius KM 160-130

توسن سیستم

TSCO TKM 8052
Genius KB-8000 USB

توسن سیستم

TSCO TKM 7018 Wireless

اصلی
مادیران / MY HPایراکام

لیزری سیاه و سفید ،دو رو شبکه ای ( 50هزار برگ پرینت ماهیانه )

HP LaserJet Pro M402dne

مادیران / MY HPایراکام

لیزری سیاه و سفید ،دو رو شبکه ای ( 80هزار برگ پرینت ماهیانه )

LaserJet Pro M404dn

مادیران / MY HPایراکام

لیزری سیاه و سفید ،یک رو ( 50هزار برگ پرینت ماهیانه )

ریز کامپیوتر -کانوال

چهار کاره لیزری یک رو ، wifi ،A4با گوشی

ریز کامپیوتر -کانوال

چهار کاره لیزری دو رو ،A4شبکه ای  ،با گوشی

مادیران / MY HPایراکام

لیزری رنگی  ،دو رو  ، A3شبکه ای

مادیران / MY HPایراکام

لیزری رنگی  ،دو رو  ، A3شبکه ای

MONITOR
Keyboard
MOUSE
& KEY
MOUSE
& KEY
MOUSE
Wireless

HP LaserJet P2035
Canon i-Sensys MF237w

PRINTER

Canon i-SENSYS MF226DN
HP LaserJet Enterprise M750dn
LaserJet Professionals CP5225dn

فوژان اکسوم

 A4فیدر دارمخصوص دبیرخانه

Avision AD250F

فوژان اکسوم

 A3فیدر دارمخصوص دبیرخانه

Avision AV5400

فوژان اکسوم

 A4فیدر دار

SCANNER

Avision AD120

اصلی

Canon L160 or Panasonic712

FAX

اصلی

Genius SP-L160

SPEAKER

داده پرداز متین

با مجوز حراست

Silicon Power Armor A85 External Hard Drive 1TB

داده پرداز متین

با مجوز حراست

Silicon Power Armor A85 External Hard Drive 2TB

HDD
EXTERNAL

Liteon eBAU108

DVD/RW
EXTERNAL

اصلی

ASUS SDRW-08D2S-U Lite

ویستا-سازگار
سازگار-ویستا-آواژنگ

اداری

)ASUS R565 (Corei5-RAM 8G-HDD 1T-VGA 2G- LCD 15 FHD

سازگار-ویستا-آواژنگ

اداری

)ASUS R565(Corei7-RAM 12G-HDD 1T-VGA 2G- LED15.6 FHD

ماتریکس

)MSI 24 x7m(Corei5-RAM 8G-HDD1T-vga intel-KEY Wireless-Touch

ماتریکس

)MSI Pro22 (Corei3-RAM 4G-HDD1T-VGA intel- KEY Wireless –Touch

LAPTOP
ALL IN
ONE

مشخصات کیس تیپ یک
مورد استفاده برای کار با اتوماسیون اداری  ،کار با نرم افزار  ( esupسرا )  ،کار با رایورز و کلیه نرم افزار های موجود در شهرداری شیراز

وات مصرفی  320وات
گارانتی

مدل

تابا یا سازگار یا ویستا یا اواژنگ یا الماس

نوع

Asus H 410 – MC / Gigabyte H310M-S2 H / S2P

MB :

Intel Core-i3 10100

CPU :

اصلی

4G DDR4 kingmax/gill 2400 MHz

اصلی

اختیاری

8G DDR4 kingmax/gill 2400 MHz
On board

VGA :

Western Digital SATA III 64MB Caviar BLUE 1TB

HDD :

*
سازگار یا الماس یا اواژنگ

RAM :

اصلی

GREEN 400 ECO

اصلی

GREEN 350 ECO

اصلی

GREEN

CASE :

ASUS or Liteon

DVD\RW:

اصلی  -اواژنگ

POWER :

مشخصات کیس تیپ دو
مورد استفاده عالوه بر کاربری تیپ یک برای کار حرفه ای با اتوکد و فتوشاپ و نرم افزار های با پردازش متوسط

وات مصرفی  450وات
گارانتی

نوع

مدل
Asus H 410 – MC / Gigabyte H310M-S2 H / S2P

MB :

اصلی

Core i5 10400Box intel

CPU :

اصلی

8G DDR4 G.SKILL AEGIS 2400 MHz

اصلی

16GB (2*8) DDR4 G.SKILL AEGIS 2400 MHz

تابا یا سازگار یا ویستا یا یا اواژنگ یا الماس

RAM :

سازگار یا الماس یا اواژنگ

ASUS 2GB GT 1030- 02G

VGA :

سازگار یا الماس یا اواژنگ

Western Digital SATA III 64MB blue 2TB/ 1TB

HDD :

120GB SSD

SSD :

سازگار یا دیجیتال

اختیاری

اصلی

GREEN 500

اصلی

GREEN 600

اصلی
اصلی  -اواژنگ

POWER :

GREEN

CASE :

ASUS or Liteon

DVD\RW:

مشخصات کیس تیپ سه
مورد استفاده عالوه بر کاربری تیپ یک و دو امکان کار با نرم افزار های میکس فیلم و  3D MAXو نرم افزار های حرفه ای با پردازش باال

وات مصرفی  550وات
گارانتی

نوع

مدل
asus Z490 intel 1200

MB :

اصلی

Intel Core i7-10700BOX

CPU:

اصلی

16GB DDR4 3000/ 3200 MHz

اصلی

32GB ( 2x16GB ) DDR4 3000 MHz

تابا یا سازگار یا ویستا یا یا اواژنگ یا الماس

RAM :

سازگار یا الماس یا اواژنگ

ASUS 1650 GTX 4g DDR5 or ASUS 1660 GTX 6g DDR5

VGA :

سازگار یا الماس یا اواژنگ

Western Digital SATA III 64MB purple 2TB

HDD :

اصلی

120GB M2 SSD

اصلی

240GB M2 SSD

اصلی

Green 600 HP

اصلی

Green 700 HP

اصلی

Green

CASE :

ASUS or Liteon

DVD\RW:

اصلی  -اواژنگ

SSD :
POWER :

کلیه تجهیزات باید حداقل به مدت یک سال و مادربرد ها به مدت سه سال از تاریخ خرید دارای گارانتی معتبر معرفی شده در جلوی قطعه باشد .
کلیه موجودی و مشخصات تجهیزات مربوط به تاریخ  1400/09/15می باشد.
برای راهنمایی بیشتر با شماره تلفن  32333461تماس گرفته شود.

*با توجه به بخشنامه صرفه جویی هزینه شهردار محترم به شماره  98/336334مورخ 98/8/1
خرید تبلت و نوت بوک مگر در مواقع ضرورت ممنوع می باشد.

