Опис та загальна характеристика комп’ютерної та мультимедійної техніки
правового клубу PRAVOKATOR в м. Дніпро
Загальна
Характеристика
кількість
Ноутбук Dell Inspiron 15
7
Загальні характеристики:
5567 15.6 ̎
- операційна система Windows 10
Pro;
- екран 15.6 ̎ (1920х1080) Full HD;
- оптичний привід – дисковод
DWD±RW;
- веб-камера HD;
- вбудований мікрофон;
- повнорозмірна
клавіатура
та
тачпад.
Назва

Комп’ютер DELL OptiPlex
3040 Micro Intel i36100T, укомплектований
монітором 24 ̎, мишею
та клавіатурою
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Проектор
EPSON
PowerLite 2255U

1

Проектор
EPSON
BrightLink 695Wi

2

Загальні характеристики:
- операційна система Windows 10;
- дисковод відсутній;
- монітор 24 ̎.
Порти:
- 4 х USB 3.0;
- 2 х USB 2.0;
- HDMI;
- LAN;
- роз’єм для мікрофона;
- роз’єм для навушників.
Підключення
до
джерела
за
допомогою:
- бездротової мережі Wi-Fi через
програму
EasyMP
Network
Projection;

В комплект до проектора входять 2
інтерактивних
пір’я.
Технологія
інтерактивного пера
дозволяє
фактично перетворити зображення в
інтерактивну дошку: за допомогою
пера можна малювати, писати та
робити
позначки
прямо
на
зображенні.
Крім
цього,
за
допомогою
інтерактивної дошки на стіні можна

Фото

Телевізор LG 65UH770V
FULL LED SMART TV

1

Телевізор LG 55UJ6300
на тумбі з колесами

3

перемикати презентації на самій
дошці, не використовуючи при цьому
тачпад ноутбука або мишку.
Підключення
до
джерела
за
допомогою:
- програми
EasyMP
Network
Projection;
Загальні характеристики:
- діагональ екрана 65 ̎;
- підтримка Smart TV;
- Wi-Fi;
- Smart-платформа - WebOS 3.0.

Загальні характеристики:
- діагональ екрана 55 ̎;
- Wi-Fi;
- Smart-платформа - WebOS 3.5.
Порти:
- 3 x HDMI 2.0а;
- 2 х USB 2.0;
- 1 х Слот CI;
- 1 х оптичний вихід;
- композитний AV;
- антенний вхід;
- 1 х LAN.

Апаратура Yealink для
відеоконференцзв’язку

1

Наявна техніка дозволяє проводити
конференції, семінари, наради та інші
заходи
з
використанням
відеоконференцзв’язку
з
іншими
правовими клубами PRAVOKATOR у
містах Дніпрі, Києві, Львові та Харкові.

Опис та загальна характеристика конференц-меблів
правового клубу PRAVOKATOR в м. Дніпро
Назва
Столи-парти

Конференц
стільці зі
столиками

Стільці для
спікерів

Загальна
Характеристика
кількість
24
Стільниця виготовлена з високоякісного ДСП
товщиною 18 мм, покритого з обох сторін
меламіновою плівкою, що імітує цінні
породи дерева. Металеві опори і складаний
механізм виготовлені з холоднокатаної сталі
діаметром 22 мм, товщиною 1,5 мм,
пофарбовані порошковою фарбою.
Завдяки металевій рамі з куточками,
витримує навантаження 1000 кг.
Не має гострих кутів, а краї і ніжки
забезпечені
пластиковою
кромкоюамортизатором і ковпачками. Вага 13,3 кг.
80
Спинка і сидіння стільців оббиті тканиною
темно
синього
кольору.
Модель
укомплектована
правим
металевим
підлокітником з пластиковою накладкою і
відкидним столиком (дана конструкція є
з’ємною). Стійка стільців – металева кольору
хром. Спеціальні заглушки на ніжках
забезпечують надійне штабелювання моделі.
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Каркас стільців виконаний з хромованої
стали,
спинка
і
сидіння
монолітні,
виготовлені
з
гнутоклеєної
фанери,
підлокітники з накладками з масиву дерева.
Оббивка стільця виконана за штучної шкіри
чорного кольору.

Фото

Шкіряні крісла
на колесах
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Крісла на основі з хромованою хрестовиною
з
роликами.
Виконані
з
екошкіри.
Особливості – наявність підлокітників,
підголівників та режиму качання.

Фліпчарти на
мобільних
підставках
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Фліпчарт має лакову, магнітну поверхню для
писання маркерами сухого стирання.
Регулювання висоти від 175 до 195 см, кут
нахилу дошки 15 градусів. Фліпчарти мають
притискну пружинну планку для кріплення
блокнотів і полку для маркерів. Мобільна
підставка – колеса з фіксуючим механізмом.

Дошка магнітномаркерна

1

Дошка має лакову, магнітну поверхню для
писання маркерами сухого стирання та
стаціонарно розміщена в кімнаті для
переговорів. Розміри дошки 90 см х 120 см.

Дивани

5

–

Крісла

5

–

Столи журнальні

4

Стіл прямокутної форми у стилі модерн,
корпус якого виконано з ДСП, додатково
оснащено полицею. Колір стільниці білий,
колір корпусу дуб. Розміри стола 120 см *
75 см * 43 см (ширина * глибина * висота).

Столи барні
круглі

5

Каркас цього столу складається з хромованої
труби, підставка з дзеркальної нержавіючої
сталі. Стільниця білого кольору. Розміри
стільниці 100 см у діаметрі, висота столу 70
см.

