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Załącznik nr 1 
          

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Część 1 
 

Lp. Nazwa, opis, parametry, producent, itp. 

Zakres  I Wykrywacz telefonów komórkowych i transmisji 3G, Wi-Fi, Bluetooth                       szt. 1 

 

 

 

 

Możliwość detekcji:  

 telefonów komórkowych 

 modemów GSM 

 UMTS 3G 

 urządzeń pracujących w paśmie 2,4 GHz 

 kamer bezprzewodowych 

 kamer WiFi 

Wyposażenie: 

 czytelny wyświetlacz OLED ułatwiający pracę z wykrywaczem i prezentujący wyniki 

wyszukiwania. 

 sterowany cyfrowo odbiornik DCR (Direct Conversion Receiver) 

Tryby pracy:  

 automatyczny - wykrywanie wszystkich sygnałów o mocy przekraczającej ustalony próg. 

Możliwość zapisywania sygnałów w logu zdarzeń i ustalenia harmonogramu pracy. 

  ręczny - prezentowanie mocy sygnału, wykresu lub informacji o mocy sygnału stacji bazowej. 

 log - przeglądanie danych, które zostały zapisane w pamięci (rodzaj sygnału, jego moc, czas 

trwania oraz data i godzina) 

Dodatkowe funkcje: 

 pomiar i analiza siły sygnału stacji bazowych oraz ilości transmitowanych danych. 

 współpraca z komputerem PC dostępność aktualizacji firmware, ustawianie częstotliwości pracy 

wykorzystywanych w danym rejonie, podgląd w czasie rzeczywistym wyników skanowania, 

tworzenie baz danych o sygnałach na podstawie logu oraz zdalne sterowanie działaniem 

wykrywacza transmisji z poziomu komputera), 

 możliwość podłączenia kompatybilnego zagłuszacza sygnału i automatycznego uruchamiania go w 

momencie rozpoznania niedozwolonego sygnału radiowego 

Gwarancja min. 24 miesiące. 

 

 

Zakres II Beacon (opaska) Bluetooth 5.0                                                                                  szt. 20 

  

Ogólne:  

 Praca w technologii Bluetooth 5.0  

 kompatybilny z Apple iBeacon i  Google Eddystone; 

 kompatybilny ze standardem Eddystone Configuration GATT Service; 

 kompatybilny z urządzeniami Bluetooth 5.0 

 Waga z baterią: nie większa niż 25 g 

 

Zasilanie: 

 akumulator litowo-polimerowy 3.8V o pojemności min. 80mAh 

 ultra niski pobór prądu (średnio max. 50uA) 

 czas pracy na jednym ładowaniu: co najmniej 14 dni 

 ładowanie z portu USB 

 wskaźnik aktualnego stanu baterii  
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Możliwości konfiguracji: 

  konfigurowalnych SLOT-ów; 

 konfigurowanie nazwy urządzenia, hasła, trybu połączenia, interwału rozgłaszania i parametrów 3-

osiowego akcelerometru, 

 dedykowana aplikacja do konfiguracji dla systemów iOS i Android 

 

Poziomy transmisji: 

 - 9 ustawianych poziomów 

 - zakres mocy transmisji:  -40dBm to +4dBm 

 

Zasięg: min. 50m w otwartej przestrzeni 

 

Bezpieczeństwo: 

 możliwość ustawienia hasła (1-16 znaków) 

 szyfrowanie AES-128-ECB 

 stopień ochrony IP67 

 

Gwarancja min. 12 miesięcy 

 

 
 

Część 2 
        

Lp. Nazwa, opis, parametry, producent, itp. 

Zakres I Kamery do Raspberry Pi 4 z obiektywem                                                              szt. 6 

 

 

 

 Kamera zgodna z Raspberry Pi w wersji 4, 3, 2, B+, A+ 
 Matryca: min. 5 MPx  (2592 x 1944)  
 Czułość: min. 680mV/lux-sec 
 Stosunek sygnał/szum: min. 36 dB 
 Wymiary płytki modułu kamery: nie większe niż 36 x 36 mm 
 Moduł kamery powinien posiadać 4 otwory montażowe 
 Kamera musi posiadać obiektyw i taśmę do połączenia z Raspberry Pi 
 Gwarancja min. 24 miesiące. 

 

Zakres II Nakładka technologii komunikacyjnej LoRaWAN dla Raspberry Pi 4B            szt. 4 

  Nakładka zgodna z Raspberry Pi 4B/3B+/3B/ 
 Wyposażona w slot mPCI-e RAK833 
 Częstotliwość pracy: 868 MHz 
 Gwarancja min. 24 miesiące. 

 

Zakres III Moduł zegara czasu rzeczywistego dla Raspberry Pi 4                                                szt. 10 

  Napięcie zasilania: od 2,3 V do 5,5 V 
 Komunikacja: magistrala I2C (SDA, SCL) 
 Sterownik: DS3231 
 Żeńskie gniazdo raster 2,54 mm - kompatybilne z listwami goldpin 
 Awaryjne zasilanie bateryjne (bateria w zestawie) 
 Gwarancja min. 24 miesiące. 

 
 

https://botland.com.pl/399-raspberry-pi
https://botland.com.pl/pl/399-raspberry-pi
https://botland.com.pl/399-raspberry-pi
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Zakres IV Przewód USB 3.0 A - USB C                                                                                                szt. 10 
 

  Wersja USB: 3.0 
 Prędkość transmisji danych: 5 Gb/s 
 Metalowe styki, żyła miedziana OFC 
 Długość: 1 m 
 Gwarancja min. 24 miesiące. 
 

Zakres V Mobilna bateria PowerBank 12000mAh                                                                         szt. 10 

  Napięcie wejściowe: 5 V DC (2 A) 
 Bateria: akumulator litowo - polimerowy o pojemności min. 12000 mAh  
 Gniazdo wejściowe: micro USB 
 Gniazda wyjściowe: 2,4 A - USB typ A + 3,0 A - USB typ C 
 Wymiary: nie większe niż 153 x 115 x 13 mm 
 Waga: nie większa niż 390 g 
 Gwarancja min. 24 miesiące. 

 

Zakres VI Nakładka PoE (zasilanie przez Ethernet) dla Raspberry Pi 4B/3B+                            szt. 10 

  Nakładka zgodna z Raspberry Pi 4B/3B+/3B/ 
 Standard: IEEE 802.3at 
 Napięcie wejściowe: od 37 V do 57 V 
 Napięcie wyjściowe: 5 V / 12 V (złącze śrubowe) 
 Prąd wyjściowy:     dla 5 V: maks. 3 A,  dla 12 V: maks. 2 A 
 Wymiary nakładki: nie większe niż 65 x 56 mm 
 W zestawie: śrubki (4 szt.), nakrętki (4 szt.), dystanse (4 szt.), instrukcja 
 Gwarancja min. 24 miesiące. 
 

Zakres VII Pamięć USB 3.1 Pendrive                                                                                                  szt. 30 

  Pojemność: 64 GB 
 Interfejs: USB 3.0 lub wyższy 
 Prędkość pracy: odczyt nie gorszy niż 130 MB/s, zapis nie gorszy niż 45 MB/s 
 Wymiary: nie większe niż 19,1 x 15,9 x 8,8 mm 
 Gwarancja min. 24 miesiące. 
 

Zakres VIII Karta pamięci microSD 32GB 100MB/s UHS-I klasy U3                                               szt. 30 

  Pojemność: 32 GB 
 Standard: microSDHC / microSDXC 
 Prędkość pracy:  odczyt nie gorszy niż 100 MB/s, zapis nie gorszy niż 90 MB/s 
 Temperatura pracy: -25 do +85°C 
 Gwarancja min. 24 miesiące. 

 

Zakres IX Stacjonarny czytnik kodów QR                                                                                           szt. 2 

  Odczytywane kody 1D: UPC/EAN and with supplementals, Code 39, Code 39 
Full ASCII, Tri-optic Code 39,RSS variants, UCC/EAN 128, Code 128, Code 128 
Full ASCII, Code 93, Codabar (NW1), Interleaved 2 of 5 

 Odczytywane kody 2D: MaxiCode, DataMatrix (ECC 200), PDF417, QR Code, 
AZTEC 

 Temperatura pracy [°C]: od 0 do 40 
 Rodzaj skanowania: Obraz (640x480) 

https://botland.com.pl/399-raspberry-pi
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 Kąt skanowania [°]: 70 
 Klasa szczelności: IP54 
 Waga: nie więcej niż 300 g 
 Wymiary urządzenia [mm]:  nie większe niż 80 x 130 x 80 
 Skład zestawu: czytnik, podstawka, kabel USB 

 Gwarancja min. 24 miesiące. 
       

 

Zakres X Zasilacz awaryjny UPS 1500 - 1500VA / 900W                                                                 szt. 4 

  Moc: 1500 VA / 900 W 
 Napięcie wejściowe: od 220 V do 240 V 
 Kształt napięcia wyjściowego: sinusoida modyfikowana 
 Czas przełączania: 2 do 6 ms 
 Czas ładowania: od 6 godz. do 8 godz. do 90 % od rozładowania 
 Zabezpieczenia: Przeciążeniowe, Przed głębokim rozładowaniem, Przed 

przeładowaniem 
 Architektura: offline 
 Ilość gniazd wyjściowych: 4 typu Schuko 
 W zestawie przewód IEC do zasilania komputera 
 Wymiary: nie większe niż 383 x 200 x 152 mm 
 Masa: nie większa niż 10,1 kg 
 Gwarancja min. 24 miesiące. 

Zakres XI Nakładka  LTE/GPRS/GPS dla Raspberry Pi 4B/3B+/3B                                                 szt. 4 

  Nakładka zgodna z Raspberry Pi 4B/3B+/3B/ 
 Napięcie zasilania: 5 V 
 Napięcie pracy: 5 V / 3,3 V (domyślnie 3,3 V) 
 Moduł sterowany przy pomoc komend AT 
 Wbudowany moduł GSM/LTE/GPS SIM7600E-H: 

 Sześciopasmowy LTE-FDD: B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 
 Trzypasmowy LTE-FDD: B38 / B40 / B41 
 Trzypasmowy UMTS/HSPA+: B1 / B5 / B8 
 GSM/GPRS/EDGE 900 / 1800 MHz 
 UMTS: 384 Kb/s (up), 384 Kb/s (down) 
 HSPA+: 5,76 Mb/s (up), 42 Mb/s (down) 
 EDGE: 236,8 kbps (up), 236,8 kbps (down) 
 GPRS: 85,6 kbps (up), 85,6 kbps (down) 
 Moc wyjściowa: GSM900: max. 2 W, GSM1800: max. 1W, EGSM900: max. 0,5 

W, DCS1800: max. 0,4 W, LTE: max. 0,25 W 
 Temperatura pracy: od -30 °C do 80 °C 
 GNSS (GPS, GLONASS) 
 Typ odbiornika: 16-kanałowy 
 Czułość: Śledzenie: nie gorsza niż -159 dBm (GPS) / -158 dBm (GLONASS),  

Zimny start: nie gorsza niż -148 dBm 
 Czas pierwszego ustalenia położenia: Zimny start: <35 s,  Gorący start: < 1 s 
 Dokładność: Pozycja: < 2,5 m CEP 

 Antena GNSS i GPRS na złącze U.FL 
 Skład zestawu: Nakładka z modułem Antena GSM SMA, Antena GPS SMA,  

2x przewód microUSB, 2x przejściówka SMA - u.Fl, śrubki i dystanse                  

 Gwarancja min. 24 miesiące. 
 

https://botland.com.pl/399-raspberry-pi
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Zakres XII Dysk twardy SSD                                                                                                                    szt. 4 

  Pojemność dysku: minimum 120 GB 
 Maksymalna prędkość odczytu: minimum 515 MB/s 
 Maksymalna prędkość zapisu: minimum 490 MB/s 
 Interfejs SATA III 6 Gb/s 
 Wartość MTBF: ponad 2 mln godzin 
 Temperatura pracy: 0 - 70 ° C 
 Pobór energii: max. 2 W  
 Wymiary: nie większe nić 100 x 70 x 7 mm 
 Gwarancja min. 24 miesiące. 

 

Zakres XIII Dysk zewnętrzny 1TB USB 3.0 GEN 2 - Raspberry Pi                                                      szt. 4 

  Interfejs: USB 3.0 (kompatybilny z USB 2.0, 2.1) 
 Pojemność: 1 TB 
 Prędkość obrotowa: 5400 obr / min  
 Zasilanie: USB (max. 900 mA) 
 Matowa obudowa 
 Kompatybilny z Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 
 W zestawie przewód USB - dł. 15 cm ± 3 cm 
 Wymiary: nie większe niż 119 x 81 x 15 mm 
 Masa: nie większa niż 175 g  
 Możliwość współpracy z Raspberry Pi 4B/3B+/3B/ 
 Gwarancja min. 24 miesiące. 
    

 
 
 
 
 
 

Część 3 
 

Lp. Nazwa, opis, parametry, producent, itp. 

Zakres I Serwer                                                                                                                            szt. 1 

 

 

 

 Procesor obsługujący nie mniej niż 16 wątków, obsługujący pamięci DDR4. Wydzielanie ciepła nie 

przekraczające 85 W. W teście (cpubenchmark.net) osiągający nie mniej niż 15100 punktów – 2 sztuki, 

 Pamięć RAM DDR4, korekcja błędów ECC, pojemność pamięci nie mniej niż 128 GB,  

podzielona na co najmniej 8 kości pamięci (np. 8x16GB),  

 Kontroler RAID: 

 Obsługiwane rodzaje dysków: SATA, SAS, SSD 

 Maksymalna prędkość transferu: nie mniejsza niż 12 Gb/s 

 poziomy RAID: 0, 1, 5, 10, 50 

 Kontroler optymalizacji rozruchu systemu operacyjnego wyposażony w nie mniej niż 2 dyski typu M.2, 

umożliwiający konfigurację macierzy dyskowej typu RAID 1, 

 Dysk typu NLSAS o pojemności nie mniejszej niż 2 TB, prędkość obrotowa 7200 obr/min, interfejs: 

SAS 12 Gb/s, format dysku: 3,5 cala – 8 sztuk 

 Karta sieciowa wyposażona w nie mniej niż 4 złącza 1 Gb Ethernet, 

 Wbudowany system zarządzania: iDARC9 (Express), 

https://botland.com.pl/399-raspberry-pi
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 Wbudowany napęd optyczny DVD ROM, 

 Zasilacz w układzie redundantnym o mocy nie mniejszej niż 1100W – 2 sztuki, 

 Obudowa mieszcząca nie mniej niż 8 dysków SAS/SATA w formacie 3,5 cala, 

 Obudowa posiadająca ramkę zabezpieczającą z wyświetlaczem LCD, 

 System operacyjny Windows Serwer 2016 Data Center, lub równoważny. Licencja odpowiadająca 

liczbie rdzeni procesora. Cechy równoważności: 

 Obsługa oraz pełna integracja ze środowiskiem domenowym Active Directory 

 Wsparcie dla usług kontenerowych: 

 Kubernetes 

 Tigera Calico 

 Kontenery systemu Linux 

 Zarządzanie magazynami danych: 

 Usługa migracji 

 Replikacja  

 Bezpośrednia przestrzeń magazynowa (Storage Spaces Direct) 

 Usługa zarządzania wydajnością dostępu do danych (Storage Quality of Service), 

 Możliwość konfiguracji środowiska maszyn wirtualnych – licencja umożliwiająca hostowanie dowolne 

ilości maszyn wirtualnych, 

 Licencja dostępowa do usług serwera dla urządzeń (CAL Device) – licencja bezterminowa dla 

minimum 30 urządzeń, 

 Szyny montażowe umożliwiające montaż w szafie typu RACK z ramieniem na kable, 

 Gwarancja minimum 36 miesięcy,  

 

 Czas reakcji na zgłoszenie usterki w ramach gwarancji: maksymalnie 48 godziny (w dni  

robocze), 

 

Zakres II Zasilacz awaryjny                                                                                                        szt. 1 

  Napięcie wejściowe 230V 

 Częstotliwość wyjściowa: 50-60Hz, z możliwością synchronizacji, 

 przebieg napięcia sinusoidalny, 

 Moc wyjściowa dostosowana do wymagań serwera, z zapasem mocy co najmniej 25%, 

 Sprawność nie mniejsza niż 95%, 

 Czas podtrzymania co najmniej 5 min przy zapewnieniu pracy serwerów pod pełnym obciążeniem, 

 Obudowa z możliwością montaży w szafie serwerowej typu RACK 

Gwarancja min. 24 miesiące. 
 

Zakres III Konsola do zarządzania serwerami                                                                            szt. 1 

  Przystosowana do montażu w szafie RACK; 

 Wyświetlacz o przekątnej nie mniejszej niż 17”; 

 Klawiatura i touchpad typu notebook; 

 Wysokość po złożeniu nie więcej niż 1U; 

 Liczba portów pozwalająca na obsługę nie mniej niż 8 urządzeń, 

 obsługa przyłączy PS/2 oraz USB 

 Przyłącza KVM – 3 sztuki 

Gwarancja min. 24 miesiące. 
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Zakres IV Szafa Rack z osprzętem i akcesoriami                                                                        szt. 1 

  Szafa stojąca 19” o konstrukcji nośnej z blachy stalowej, 

 Wysokość wewnętrzna nie mniej niż 22U, 

 Szerokość nie mniej niż 600 mm, 

 Głębokość nie mniej niż 800 mm, 

 Tylne i przednie drzwi z perforacją, 

 Zdejmowane osłony boczne, 

 Podłoga/cokół z poziomowaniem oraz możliwością wyprowadzenia kabli, 

 Dach z możliwością wyprowadzenia kabli oraz instalacji paneli wentylacyjnych, 

 Dopuszczalne obciążenie co najmniej 600 kg, 

 Zestaw umożliwiający poprawne zasilenie serwera w tym co najmniej 3 listwy zasilające z 

montażem RACK, 

 Półka na osprzęt, 

 Komplet elementów mocujących i uchwytów do porządkowania okablowania. 

Gwarancja min. 24 miesiące. 

 

Zakres V Komputer stacjonarny                                                                                                 szt. 1 

  Procesor CPU obsługujący nie mniej niż 16 wątków, posiadający co najmniej 36MB pamięci cache 

L3, osiągający w teście cpubenchmark.net nie mniej niż 24500 punktów; 

 Chłodzenie procesora w postaci wysokowydajnego chłodzenia powietrznego, typ radiatora: wieża 

chłodząca, ilość wentylatorów: co najmniej 1, średnica wentylatora nie mniej niż 130mm, 

 Płyta główna w formacie ATX, maksymalna ilość pamięci nie mniej niż 128 GB w architekturze 

Dual-Channel, łącznie kart graficznych: , 2-Way SLI, 2-Way CrossFireX, karta dźwiękowa 

obsługująca kanały: 7.1, obsługa sieci Ethernet 1 Gb, obsługa sieci bezprzewodowych Wi-Fi oraz 

Bluetooth, złącza USB w standardzie 3.1, Kontroler RAID: 0, 1, 10, gniazda rozszerzeń: PCI 

Express x16 co najmniej 1, PCI Express x8 co najmniej 1, PCI Express x4 co najmniej 1 

 Pamięć RAM o pojemności co najmniej 16GB, podzielonej na 2 moduły, moduły pamięci typu 

DDR4, opóźnienie CL nie większe niż 14, kości pamięci wyposażone w radiatory, 

 Pamięć masowa typu SSD o pojemności co najmniej 240GB, format: M.2, interfejs: M.2 PCIe 

NVMe 3.0 x2, maksymalna prędkość odczytu/zapisu: nie mniejsza niż 950 mgb/s 

 Pamięć masowa typu HDD o pojemności co najmniej 1TB, złącze SATA, prędkość obrotowa 

7,200 obr/min, format dysku 3,5 cala; 

 Karta graficzna, pamięć RAM o pojemności co najmniej 8GB typu GDDR6; osiągająca w teście 

videocardbenchmark.net nie mnie niż 13800 punktów, przeznaczenie karty graficznej: komputery 

stacjonarne 

 Obudowa w formacie ATX, kolor czarny, wyposażona w dodatkowe wentylatory chłodzące z 

minimalną ilością podświetlenia; 

 Zasilacz w pełni modularny, moc nie mniejsza niż 750W, certyfikat 80 Plus Gold, aktywny układ 

PFC, regulowana prędkość obrotów wentylatora, zabezpieczenia: OCP (Over Current), OPP (Over 

Power), OVP (Over Voltage), UVP (Under Voltage), OTP (Over Temperature) i SCP (Short-

Circuit Protection); 

 Mysz i klawiatura jednego producenta w kolorze czarnym; 

 System operacyjny: Windows 10 PRO lub równoważny. Parametry równoważności systemu 

operacyjnego:  

 Pełna integracja z domeną MS Windows Active Directory, opartej na systemie Windows Server 

2016, 

 Zarządzanie komputerami przy pomocy Zasad Grup (GPO) Active Directory, 
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 Wbudowane wsparcie dla środowiska .NET Framework. 

 Dokumentacja w języku polskim 

 Gwarancja minimum 36 miesięcy 

 Czas reakcji na zgłoszenie usterki w ramach gwarancji: maksymalnie 48 godziny (dni roboczych),  

 Czas na naprawę lub wymianę urządzeń w ramach gwarancji: maksymalnie 15 dni. 

 

Zakres VI Monitory o wysokiej rozdzielczości                                                                          szt. 2 

  Monitor o przekątnej nie mniejszej niż 27”,  

 rozdzielczość obrazu 4K UltraHD, 

 Typ matrycy: IPS, powłoka matowa, 

 Format ekranu: 16:9, 

 Częstotliwość odświeżania obrazu nie mniejsza niż: 60 Hz, 

 Jasność nie mniejsza niż 300 cd/m2, 

 Czas reakcji nie większe niż 4 ms, 

 Złącza komunikacyjne: HDMI co najmniej 1, DisplayPort co najmniej 1, wyjście słuchawkowe co 

najmniej 1, USB 3.1 co najmniej 2, USB 3.1 typ B co najmniej 1, 

 Wbudowane głośniki, 

 Funkcja obrotu ekranu (PIVOT), 

 Możliwość regulacji wysokości oraz kąta pochylenia oraz obrotu ekranu,  

 Obudowa w kolorze czarnym, boczne i górna ramka monitora o grubości nie więcej niż 5 mm. 

 W zestawie: Kabel HDMI, kabel DisplayPort, Kabel USB oraz kabel zasilający 

Gwarancja min. 24 miesiące. 

 

Zakres VII Zapora sieciowa                                                                                                           szt. 4 

  Maksymalna szybkość przesyłania danych: nie mniej niż 250 Mbit/s 

 Przepustowość zapory sieciowej (Firewall): nie mniej niż 125 Mbit/s 

 Liczba obsługiwanych połączeń VPN: nie mniej niż 50 

 Liczba sieci wirtualnych (VLAN): nie mniej niż 30 

 Obsługa połączeń przewodowych: 

 Port WAN typu RJ-45 

 Porty LAN typu RJ-45 

 Łączna ilość portów RJ-45: nie mniej niż 8, 

 Obsługiwane nośniki pamięci: nośniki SSD, 

 Pojemność pamięci SSD: nie mniej niż 50 GB 

 Certyfikaty: 47 CFR, CISPR22, CNS13438, EN 300 386, EN 55022, EN61000-3-2, 

EN61000-3-3, ICES-003, QCVN 54, TCVN 7189, VCCI, CISPR24, EN 300 386, EN301 489-1, 

EN301 489-17, EN301 489-24, EN301 489-4, EN301 489-7, EN55024, QCVN 18, TCVN 731 

Gwarancja min. 24 miesiące. 

 

Zakres  VIII Urządzenia mobilne typu smartfon                                                                           szt. 4 

  Procesor typu ARM obsługujący nie mniej niż 8 wątków, 

 Zintegrowany układ graficzny: 

 Obsługa technologii wygładzania krawędzi (Anti-Aliasing): 4x, 8x, 16x MSAA 

 Wsparcie graficznych bibliotek programistycznych: OpenGL ES, Vulkan, OcenCL 

 Pamięć operacyjna: nie mniej niż 6 GB, 
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 Wbudowana pamięć nieulotna: nie mniej niż 64 GB, 

 Typ ekranu: IPS, dotykowy, 

 Przekątna ekranu: nie mniej niż 6,5 cala, 

 Rozdzielczość ekranu nie mniejsza niż 2340x1080, 

 Obsługa połączeń: 4G (LTE), Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 

 Obsługiwane systemy nawigacji satelitarnej: GPS, A-GPS, GLONASS, 

 Złącza: 

 USB typ C: co najmniej 1, 

 Czytnik kart pamięci: co najmniej 1, 

 Gniazdo nanoSIM co najmniej 2, jedno z gniazd współdzielone z czytnikiem kart pamięci, 

 Wyjście audio, 

 Czujniki: 

 Czytnik linii papilarnych, 

 Akcelerometr, 

 Magnetometr, 

 Czujnik światła, 

 Czujnik zbliżeniowy, 

 Żyroskop, 

 Obudowa wykonana ze szkła hartowanego oraz aluminium 

 Bateria o pojemności nie mniejszej niż 4500 mAh 

 System operacyjny Android 9.0 lub równoważny. Cechy równoważności: 

 Dostęp do platformy Google Play, 

 Kompatybilny z asystentem głosowym: Asystent Google, Amazon Alexa, 

 Platforma programistyczna: Android SDK, Java, Kotlin oraz C/C++ 

Gwarancja min. 24 miesiące. 

 

 


