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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 01351
Поделение: "Булгартрансгаз" ЕАД
Изходящ номер: БТГ-04-19-3193 от дата 01/11/2012
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
"Булгартрансгаз" ЕАД
Адрес
бул. "Панчо Владигеров" 66
Град
Пощенски код
Страна
София
1336
България
Място/места за контакт
Телефон
бул. "Панчо Владигеров" 66
02 9396118
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Надежда Брейчева
E-mail
Факс
nbreycheva@bulgartransgaz.bg
02 9250063
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
http:www.bulgartransgaz.bg
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
http:www.bulgartransgaz.bg

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание
Доставка на офис техника и оборудване
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. предмет

УНП: 157ccf40-3f51-4216-8ac8-ce7ea304e7a4

Осн. код
30100000

Доп. код (когато е приложимо)
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем
Доставката включва: 3 вида копирни машини с общо количество 6
броя, мултимедиeн проектор - 4 броя, цифров фото - апарат - 2
броя, телевизионен приемник - 1 брой и Blu - Ray player - 1
брой, конкретизирани в техническата спецификация.
Прогнозна стойност
(в цифри): ________ Валута:
Място на извършване
“Булгартрансгаз” ЕАД – Централно управление; гр. София, ж.к.
„Люлин-2”, Бул. „Панчо Владигеров” No 66

код NUTS:
BG411

Изисквания за изпълнение на поръчката
1. Да се извърши доставка на офис техника и оборудване, в пълно
съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в
публикуваните на сайта на Възложителя пълно описание на предмета
на поръчката и техническа спецификация.
2. Срок на доставка: по предложение на участника, в календарни
дни, но не повече от 30 /тридесет/ календарни дни, считано от
датата на сключване на договор.
3. Гаранционни условия:
3.1. Гаранционен срок – по-предложение на оферента, но не помалко от 2 (две) години от датата на доставка.
3.2. Изискванията за поддръжката през гаранционния срок са
съгласно т. 5 от пълното описание на предмета на поръчката.
4. Изисквания към изпълнението и качеството на продуктите.
4.1. Предлаганата техника трябва да бъде нова и неупотребявана и
да отговаря на изискванията, посочени в Техническата
спецификация;
4.2. За всяка позиция от техническата спецификация, предлаганата
техника трябва да бъде изцяло произведена и окомплектована
(всички модули и детайли) от един производител;
4.3. Предлаганата техника трябва да се съпровожда от CD/DVD
носители със софтуер, документация и драйвери за оборудването;
4.4. За всяка точка от техническото си предложение участниците в
процедурата трябва да приложат Техническа спецификация от
Производителя за конкретния модел оборудване.
5. Изисквания към участниците в процедурата:
5.1. Участниците в процедурата трябва да имат възможност да
обезпечат гаранционната поддръжка на техниката в Централно
Управление на „Булгартрансгаз” ЕАД в гр. София, както и в
съответните райони на дружеството в страната;
5.2. Участниците следва да представят следните документи:
а) валиден/и сертификат/и (актуален към крайния срок на
валидност на офертата), издаден/и от акредитиран/и институци/и,
удостоверяващи, че производителят на техниката, предмет на
поръчката притежава система за управление на качеството,
съгласно изискванията на стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен
(заверено от участника копие);
б) оторизационен документ, надлежно оформен от производителя на
техниката или негов оторизиран представител, даващ разрешение на
участника за продажба (дистрибуция) на техниката, предмет на
настоящата поръчка (за позиции 1, 2 и 3 от Техническата
спецификация) на територията на Р.България /в случай, че
участникът не е производител/ (заверено от участника копие);
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в) оторизационен документ, надлежно оформен от производителя на
техниката или негов оторизиран представител, удостоверяващ, че
участникът е сервизен партньор за обезпечаване на гаранционна
поддръжка на техниката (за позиции 1, 2 и 3 от Техническата
спецификация) /в случай, че участникът не е производител/
(заверено от участника копие).
6. Цена и начин на плащане:
6.1. Оферираната цена да бъде в лева, без ДДС и да включва
единични цени и обща стойност за изпълнение на поръчката, в това
число доставка на стоката до мястото посочено по-горе.
6.2. Начин на плащане – 100 % от цената се заплаща в срок до 10
(десет) работни дни след извършване на доставката на цялото
количество стока и представяне на следните документи в Централно
управление на "Булгартрансгаз" ЕАД:
6.2.1. оригинална фактура за дължимата сума;
6.2.2. приемно-предавателен протокол, подписан от представители
на двете страни, удостоверяващ съответствието на доставената
стока с договорените изисквания.
6.2.1. гаранционни карти на доставената техника;
6.2.2. пълен комплект от експлоатационната документация на
доставената стока.
7. При подписване на договор за възлагане на обществена поръчка
участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи
документи от съответните компетентни органи за удостоверяване
липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1 от ЗОП,
декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП и
декларации по чл. 6, ал. 2, по чл. 4 ал. 7 и по чл. 6 ал. 5 т. 3
от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).
Критерий за възлагане
най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите
Дата: 12/11/2012 дд/мм/гггг
Европейско финансиране

Час: 17:00
Да

Не

Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
на посочения интернет адрес или друго:
Съдържание на офертата:
Приемат се оферти само за целия обхват на поръчката. Не се
приемат варианти.
1. Подробно описание на предлаганата стока.
2. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен
код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър.
3.Срок за изпълнение на поръчката (не повече от 30 /тридесет/
календарни дни, считано от датата на сключване на договор).
4. Гаранционен срок (не по-малко от 2 /две/ години от датата на
подписване на приемно-предавателния протокол за доставка на
стоката).
6. Срок на валидност на офертата (най-малко 60 дни от обявената
крайна дата за получаване на офертите).
7. Документите по т.5.2. от "изискванията за изпълнение на
поръчката" от настоящия раздел III.
УНП: 157ccf40-3f51-4216-8ac8-ce7ea304e7a4
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7. Ценово предложение (единични цени и обща стойност).
8. Точен адрес и лице за кореспонденция.
Офертите следва да са под формата на писмени предложения и да се
представят в запечатан, непрозрачен плик - лично, чрез
препоръчана поща или по куриер на следния адрес:
“Булгартрансгаз” ЕАД – Централно управление; гр. София, 1336,
ж.к. „Люлин-2”, п.к. 3, Бул. „Панчо Владигеров” No 66, на
вниманието на отдел „Придобиване на активи”.
Допълнителна информация може да получите на тел. +359 2/ 939
6118.
Лице за контакт: Надежда Брейчева, email:
nbreycheva@bulgartransgaz.bg
Офертите следва да бъдат подписани и подпечатани от
представляващия Участника или упълномощен от него представител.
При представяне на офертите върху плика се посочва наименование
на участника и референтен номер на поръчката: 120-143.

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 12/11/2012 дд/мм/гггг

УНП: 157ccf40-3f51-4216-8ac8-ce7ea304e7a4
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ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА
Наименование на поръчката: Доставка на офис
Идентификационен номер на поръчката: 120-143

техника и оборудване

Настоящият документ съдържа пълно описание на предмета на поръчката, техническите
спецификации, условията и изискванията към изпълнението на поръчката.
1. Цели на поръчката:
Обезпечаване необходимостта от офис техника в „Булгартрансгаз” ЕАД.
2. Изисквания за изпълнение и качество на продуктите:
За всяка позиция от техническата спецификация, предлаганата техника трябва да бъде изцяло
произведена и окомплектована (всички модули и детайли) от един производител.
Предлаганата техника трябва да е нова и неупотребявана, да отговаря на изискванията,
посочени в техническата спецификация
Предлаганата техника трябва да се съпровожда от CD/DVD носители със софтуер и
документация, драйвери за оборудването.
За всяка точка от техническото си предложение участниците в процедурата да приложат
Техническа Спецификация от Производителя за конкретния (предлагания) модел оборудване.
3. Изисквания към участниците в процедурата:
Участниците в процедурата трябва да имат възможност да обезпечат гаранционната поддръжка
на техниката в Централно Управление на “Булгартрансгаз” ЕАД в гр. София, както и в съответните
райони на дружеството в страната:
“Булгартрансгаз” ЕАД – ЦУ
гр. София, ж.к. “Люлин” 2, бул. “Панчо Владигеров” № 66;
“Булгартрансгаз” ЕАД - БТРВ и Ремонтна база Ботевград, гр. Ботевград;
“Булгартрансгаз” ЕАД – район Ботевград, гр. Ботевград;
КС „Полски Сеновец”
“Булгартрансгаз” ЕАД – ПГХ “Чирен”, с. Чирен, община Враца, област Враца;
“Булгартрансгаз” ЕАД – район Ихтиман, с. Стамболово, землище на с.Стамболово, община
Ихтиман, област София;
Участниците в процедурата трябва да разполагат със сервизна мрежа, оторизирана от
производителя на предлаганото оборудване или негов оторизиран представител, за обезпечаване
гаранционната поддръжка на техниката по позиции 1, 2 и 3 от Техническата спецификация удостоверява се чрез надлежно оформен от производителя на техниката или негов оторизиран
представител, документ, даващ разрешение за извършване на сервизна поддръжка на оборудване,
произведено от него.
Участниците в процедурата трябва да са оторизирани от производителя на предлаганата
техника или негов оторизиран представител, за продажба на техниката по позиции 1, 2 и 3 от
Техническата спецификация на територията на Република България – удостоверява се чрез надлежно
оформен от производителя на техниката или негов оторизиран представител, документ, даващ
разрешение за продажба (дистрибуция) на оборудването по позиции 1, 2 и 3 от Техническата
Стр. 1 от 8

спецификация.
Предлаганата техика трябва да бъде произведена от фирми, които имат сертифицирана
система за управление на качеството, съгласно изискванията на стандарт ISO 9001: 2000/2008 –
удостоверява се с копие от сертификата за съответствие на система за управление на качеството.
4. Изисквания относно документите, които следва да се представят, при изпълнение на
договора:
Изпълнителят трябва да предостави на Възложителя:
- Пълен комплект от експлоатационната документация на доставената техника;
- Гаранционни карти на доставената техника;
5. Изисквания за поддръжка през гаранционния срок:
Гаранционен срок на предлаганото оборудване да е минимум 2 години;
Гаранционната поддръжка на доставеното оборудване се осигурява от изпълнителя, като
изискванията относно тази поддръжка през гаранционния срок са следните:
- сервизната поддръжка трябва да бъде на място, с включени разходи за труд и резервни
части;
- срокът за реакция на място на сервизните специалисти да бъде до 1 работен ден;
- срокът за отстраняване на повредата да бъде до 2 работни дни;
- при необходимост от по-продължителен ремонт (повече от 5 работни дни),
изпълнителят трябва временно да замени ремонтиращото се устройство със свое от
същия фунционален тип, което да се използва през времето до завършване на ремонта
Приложения:
Приложение № 1 - Техническа спецификация, предмет на поръчката.
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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование на
поръчката:
Идент. номер
на поръчката:

Доставка на офис техника и оборудване
№ 120-043

Описание на продуктите и
услугите

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Копирна машина A3, цветна
Копирна машина A3, моно
Копирна машина настолна, моно
Мултимедиен проектор
Цифров фото-апарат
Телевизионен приемник
Blu-Ray player

Позиция №1:
№
Параметър
1.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Броя
Броя
Броя
Броя
Броя
Броя
Броя

Количество

3
1
2
4
2
1
1

Задължителни
дейности от Забележка
кандидата
доставка
доставка
доставка
доставка
доставка
доставка
доставка

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТИТЕ И УСЛУГИТЕ:

Стандартни функции

2.
3.
4.

Единица
мярка

Характеристики за
КОПИРАНЕ
Скорост при копиране на A4
Скорост при копиране на A3
Време за отпечатване на първа
страница
Разделителна способност на
копиране, dpi
Формат на оригинала
Устройство за обработка на
документи
Двустранно копиране
Възможност за
увеличаване/намаляване
Памет на устройството
Вътрешен твърд диск
Допустимо натоварване

Функции при копиране

Изискване
Копиране
Печат – работа като мрежов принтер
Сканиране –работа като мрежов скенер
E-mail клиент – изпращане на резултата от
сканирането чрез електронна поща
25 стр./мин
12 стр./мин
До 13.2 секунди цветно / 11.1 секунди черно-бяло
600x600
A3 –A5
Автоматично подаващо устройство с двустранно
сканиране
Автоматично двустранно копиране
25% -400%
2GB системна
Min. 160 GB
До 75 000 страници на месец
Електронно предварително копиране, Автоматично
избиране на тавата, Съставяне на задание,
Негативно/огледално изображение, Създаване на
брошури, Мултиплициране, Вмъкване на корици и
разделители, Мострен комплект, Копиране на
книги, Изтриване на полета, Едноцветно копиране,
Повтаряне на изображение, Оригинали с нееднакви
размери, Отместване на изображението, Запис и
подновяване на програмата на заданията,
Анотация, Прекъсване на голямо задание,
Стр. 3 от 8

14.
15.
16.
17.
18.

Характеристики в режим
ПРИНТЕР
Възможност за свързване в
мрежа
Разделителна способност на
отпечатване
Двустранен печат
Скорост на печатане

Функции при печат

Характеристики в режим
Скенер
19.
Режими на сканиране
20. Скорост при сканиране A4 при
300dpi
21. Файлови формати
22.

Функции при сканиране

Общи характеристики
23. Тегло на хартията
Капацитет за зареждане с
хартия
24. Капацитет за зареждане с
оригинали
25.
Стандарт
Комплектация
26. Документация

Прозрачни фолиа, Поредно номериране,
Предварително зададени цветови профили
10/100/1000 BaseT Ethernet, високоскоростна USB
2.0 връзка за директен печат от компютър
Качество на изображението до 1 200 x 2 400 dpi
Автоматично
22 стр/мин (за A4)
Печат от USB устройство, Автоматичен двустранен
печат, Защитено отпечатване, Отложен печат,
Идентифициране на задание, Мострен комплект,
Създаване на брошури, Избор на корица, Вложки и
страници с индивидуални настройки, Избор на
хартия по атрибут, Няколко страници на лист,
Воден знак, Банери, Мащабиране според
новозададен формат на страницата, Разделители от
прозрачно фолио, Избор на изходна тава, Качество
на изображението, Икономия на тонер, Запис и
извикване на настройките на драйвера, Намаляване
и увеличаване, Огледално изображение, Статус на
двупосочната комуникация, Мащабиране,
Наслагване, Завъртяно изображение, Проследяване
на задания
Сканиране към мрежов ресурс, Сканиране към
електронната поща, Сканиране към папка,
Сканиране към SMB или FTP, Сканиране към USB
устройство за съхраняване на данни
до 70 ipm
JPEG, TIFF,PDF,XPS
Оригинали с нееднакви размери, Подвързани
оригинали, Изтриване на полета, Намаляване и
увеличаване, Мащабиране към размер, Съставяне
на задание за сканиране, Качество на
компресираното изображение/управление на
размера на файла, Тип на оригинала (снимка и
текст, снимка, текст, карта, вестник/списание).
Автоматично потискане на фона и сенките,
Сканиране според индивидуалния размер (за
оригинали с нееднакви размери)
55 - 300 gsm
620 станд. 5,140 макс.
100
Защитено отпечатване, Автентификация, Функция
за безвъзвратно изтриване на данни от твърдия
диск, Защитен с парола PDF, IPsec, , SNMP v3.0,
Ръководство за настройка, експлоатация и
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27.

Софтуер

28.

Консумативи

29. Гаранция
Позиция №2:
№
Параметър
1.
Стандартни функции

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Характеристики за
КОПИРАНЕ
Скорост при копиране
Време за отпечатване на първа
страница
Разделителна способност на
копиране, dpi
Формат на оригинала
Устройство за обработка на
документи
Двустранно копиране
Възможност за
увеличаване/намаляване
Памет на устройството
Вътрешен твърд диск
Допустимо натоварване

Функции при копиране

13.
14.
15.
16.
17.

Характеристики в режим
ПРИНТЕР
Възможност за свързване в
мрежа
Разделителна способност на
отпечатване
Двустранен печат
Скорост на печатане
Функции при печат

поддръжка
Пълен комплект (без необходимост от закупуване
на лицензии)
За 25 000 цветни копия при 5% покритие
За 29 000 черно-бели копия при 5% покритие
24 мес.
Изискване
Копиране
Печат – работа като мрежов принтер
Сканиране –работа като мрежов скенер
E-mail клиент – изпращане на резултата от
сканирането чрез електронна поща
35 стр./мин
До 7 сек.
600x600
A3 –A5
Автоматично подаващо устройство с двустранно
сканиране
Автоматично двустранно копиране
25% -400%
1GB системна
Min. 80 GB
До 125 000 страници на месец
Копиране, Автоматично избиране Хартия,
Съставяне на задание, Негативно/огледално
изображение, Създаване на брошури,
Мултиплициране, Вмъкване на корици и
разделители, Мострен комплект, Копиране на
книги, Изтриване на полета, Едноцветно копиране,
Повтаряне на изображение, Отместване на
изображението, Запис и подновяване на програмата
на заданията, Анотация, Прекъсване на голямо
задание, Прозрачни фолиа,
10/100/1000 BaseT Ethernet, високоскоростна USB
2.0 връзка за директен печат от компютър
Качество на изображението до 1200 x 1200 dpi
Автоматично
22 стр/мин (за A4)
Печат от USB устройство, Автоматичен двустранен
печат, Защитено отпечатване, Отложен печат
Идентифициране на задание, Мострен комплект,
Създаване на брошури, Избор на корица, Вложки и
страници с индивидуални настройки, Избор на
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18.

Характеристики в режим
Скенер
Режими на сканиране

19.
20.
21.

Скорост при сканиране A4 при
300dpi
Файлови формати

Функции при сканиране

22.
23.
24.

Общи характеристики
Тегло на хартията
Капацитет за зареждане с
хартия
Капацитет за зареждане с
оригинали

25.
Стандарт
26.

Комплектация
Документация

27.

Софтуер

28.
29

Консумативи
Гаранция

Позиция №3:
№
Параметър
1.
Стандартни функции
Характеристики за
КОПИРАНЕ
2.
Скорост
3.
Време за отпечатване на първа
страница
4.
Разделителна способност на

хартия по атрибут, Няколко страници на лист,
Воден знак, Банери, Мащабиране според
новозададен формат на страницата, Разделители от
прозрачно фолио, Избор на изходна тава, Качество
на изображението, Икономия на тонер, Запис и
извикване на настройките на драйвера, Намаляване
и увеличаване, Огледално изображение, Статус на
двупосочната комуникация, Мащабиране,
Наслагване, Завъртяно изображение, Проследяване
на задания
Сканиране към мрежов ресурс, Сканиране към
електронната поща, Сканиране към папка,
Сканиране към SMB или FTP,Сканиране към USB
устройство за съхраняване на данни
60 ipm
JPEG, TIFF,PDF,XPS
Оригинали с нееднакви размери, Подвързани
оригинали, Изтриване на полета, Намаляване и
увеличаване, Мащабиране към размер, Съставяне
на задание за сканиране, Качество на
компресираното изображение/управление на
размера на файла, Тип на оригинала (снимка и
текст, снимка, текст, карта, вестник/списание).
Автоматично потискане на фона и сенките,
Сканиране според индивидуалния размер (за
оригинали с нееднакви размери)
55 - 300 gsm
620 станд. 5,140 макс.
100
Защитено отпечатване, Автентификация, Функция
за безвъзвратно изтриване на данни от твърдия
диск, Защитен с парола PDF, IPsec, , SNMP v3.0,
Ръководство за настройка, експлоатация и
поддръжка
Пълен комплект (без необходимост от закупуване
на лицензии)
Тонер за първоначално зареждане
24 мес.
Изискване
копиране/сканиране /печат/
20 стр./мин
7,5 секунди
600 х 600
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

копиране, dpi
Устройство за обработка на
документи
двустранно копиране
Памет на устройството
Максимален работен обем
Формат на оригинала
Допустимо натоварване
Функции за копиране

15.
16.

Характеристики в режим
ПРИНТЕР
Интерфейс за свързване към
комп.
Разделителна способност на
отпечатване
Двустранен печат
Функции при печат

17.

Характеристики в режим
Скенер
Режими на сканиране

13.
14.

18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.

Файлови формати
Скорост на сканиране,
изобр./мин.
Разделителна способност на
сканиране
Общи характеристики
Капацитет за зареждане с
хартия
Капацитет за зареждане с
оригинали
Капацитет за отпечатани
страници
Отчитане
Документация

26.

Софтуер

27.
28.

Консумативи
Гаранция

Позиция №4:
№
Параметър
1.
Резолюция
2.
Яркост
3.
Контраст
4.
Коефициент на увеличение

50-листово автоматично устройство за подаване на
документи , двустранно
Автоматично двустранно копиране
64 Мб
до 20,000 страници на месец
A3 –A5
До 20 000 страници на месец
Многозадачност, копиране на лична карта, корици,
мащабиране на страници, изрязване на ръбове,
поставяне на прозрачни разделители, клониране
USB 2.0
600 x 600
Автоматично
Многократно отпечатване (2, 4 на лист),
автоматично мащабиране, клониране, режим
"Плакат", водни знаци, създаване на брошура,
печатане в икономичен режим.
Сканиране към десктоп,
Сканиране към приложение TWAIN,
Сканиране към Mailbox
JPEG, TIFF,PDF
20 ipm
до 600 x 600 dpi
300 листа
100
50
Контрол на достъпа при копиране
Ръководство за настройка, експлоатация и
поддръжка
Пълен комплект (без необходимост от закупуване
на лицензии)
Тонер за първоначално зареждане
24 мес.
Изискване
1920 x 1080
3000 ANSI lumens
1800:1 / динамичен 25000:1
Оптичен / х2
Стр. 7 от 8

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Аналогови интерфейси
Цифрови интерфейси
HDMI кабел за връзка с лаптоп
Живот на лампата
Документация
Гаранция

Позиция №5:
№
Параметър
1.
Резолюция

RGB/Component Video (D- sub), RCA, S-video
HDMI
дължина мин. 3 метра
4000 часа
Ръководство експлоатация и поддръжка
24 мес.
Изискване

Обектив

12М пиксела
Варио обектив с фокусно разстояние от 24 мм. до
максимум 100 мм. и стабилизация на образа

Формат на изображението

JPEG, RAW

4.
5.

Външна карта памет

мин. 8GB

6.
7.

Допълнителни функции
Гаранция

2.
3.

Видео запис

Позиция №6:
№
Параметър
Телевизионен приемник
1.
Размер на екрана в сантиметри
2.
Резолюция
3.
Осветление на екрана
4.
Кадрова честота
5
интерфейси
6.
Поддържани стандарти
7.
Гаранция
Позиция №7:
№
Параметър
DVD Blu-Ray плеър
1.
интерфейси
2.
Поддържани стандарти
3.

Гаранция

мин. 640x480 (30 кадъра в секунда)
Режим “макро”
24 мес.
Изискване
127
1920x1080
LED
100 Hz
HDMI, SCART, COMPOSITE, USB, Ethernet, WiFi:
DLNA съвместимост Телетекст
24 мес.
Изискване
USB порт,HDMI изход
Mkv, Blu-Ray, DLNA съвместимост
24 мес.
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