
Комерційна пропозиція 
Пропонуємо розглянути можливість поставки техніки на наступних умовах: 

 

 

 

Технічні вимоги 

 

 

Технічні, якісні та кількісні вимоги до товару  
Од. 

виміру 

Кіль

кість  

Інтерактивна панель 

Форм-фактор пристрою Все в одному  

Вбудовані пристрої Windows based PC    

Тип дисплею LED 

Розмір дисплею 65" Т 

Роздільна здатність дисплею 3840×2160 пікселей 

Поверхня вандалостійка поверхня панелі MOHS Level 7 Standard  

Формат зображення 16:9  

Кути огляду 178 °/ 178 °  

Яскравість дисплею 350 cd/m2  

Характеристики сенсорного дисплею Не менше 20 (на дотик), 10 (на 

писання) 

Процесор Intel Core i5 (8th gen 8400)  

Оперативна пам’ять 8 ГБ DDR4  

Відеочіпсет GeForce GT1030  

Жорсткий диск  Типу SSD, об’ємом 256 ГБ  

Аудіосистема 2 вбудованих динаміків 12W   

Мережеві інтерфейси LAN(Gigabit Ethernet), Wi-Fi, Bluetooth  

Інші інтерфейси 6хUSB 3.0, 4хUSB2.0, 1хUSB 3.1, 1хType-C, 5хHDMI, 

1хDisplayPort, 1хMicrophone In, 1хVGA-in, 1хVGA-out, 1xSerial(RS232), 

1xCOAX Out, 1xAV-In  

Вбудована операційна система Windows 10 Pro, Android  з українською 

локалізацією  

Вбудоване програмне забезпечення з  підтримкою роботи «OFFLINE» 

(використання ПЗ у внутрішній мережі без посилання на зовнішні сервіси 

(інтернет, хмарні сервіси, зовнішні мере-жі)).. 

     1) Програмне забезпечення (ПЗ) для створення цифрового інтерактивного 

класу з можливістю підключення більш ніж 30 учнів.  У комплекті демо версія 

до 5 користувачів. 

     2) ПЗ для перетворення будь-якого інтерактивного пристрою в 

мультимедійний презентер 

     3) ПЗ  - графічний додаток з набором математичних, фізико – хімічних та 

гуманітарних інструментів. Одночасне розуміння 20-ти дотиків та об’єму, що 

дозволяє створення інтерактивного уроку. 

     4) ПЗ - додаток для захоплення відео одночасно з інтерактивної панелі та 

онлайн камери для збереження інтерактивного уроку. З подальшою 

можливістю передачі контенту учням. 

     5) ПЗ – для створення та редагування офісних документів (таблиці, 

документи, презентації) з підтримкою форматів широкого використання MS 

Office. 

 шт. 1 

Назва Опис обладнання Кількіст

ь шт 

Ціна з 

ПДВ 

Сума з ПДВ 

Інтерактивна 
панель 

Інтерактивна панель  MultiBoard 65'' з PC 

модулем 3 145000,00 435000,00 

Всього: 
 

 
435000,00 



     6) ПЗ для можливості використання пристрою в якості інформаційного 

цифрового кіоску для дистанційного керування та демонстрації контенту так 

Аксесуари в комплекті інтерактивний стилус (пристрій який входить до 

комплекту кожної інтерактивної панелі та виконує повноцінну функцію 

інтерактивного презентера, що надає можливість проведення уроку або 

презентації на відстані) - не менше 1,маркери Writing Pens - не менше 6. 

Мобільне кріплення, рекомендоване виробником для цієї моделі в комплекті, з 

фіксованим кутом нахилу. 

 
 

 

 

 

 

 

                   Генеральний директор ТОВ ВФ «Сервіс»  _______________________ Жукова Н.Л. 


