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Lote

Especificação

Marca

Unidade

Quantidade

00001

BATERIA SELADA 12v 7a para nobreak

UN

10,000

00002

CABO lan cat5 cabo lan 4 pares 100% cobre cat5e utp preto cx
305m

CX

2,000

00003

CAIXA DE SOM portátil 5w notebook computador celular usb p2
- potência: 2,5w x 2 (5w rms)
- sensibilidade: 80db
- frequência: 90hz - 20khz
- plug p2
- alimentação: usb/dc 5v
- cabo usb: aprox. 70 cm

UN

10,000

00004

FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX bivolt
descrições
potência mínima real: 300 watts
conectores. (no mínimo)
1 x alimentação 20 + 4 pinos
1 x alimentação 4 pinos
2 x sata
2 x ide

UN

10,000

00005

IMPRESSORA LASER (comum), especificação mínima: que esteja
em linha de produção pelo
fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático;
resolução mínima de 1200 x 1200 dpi; velocidade de 35 páginas
por minuto ppm; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e
ofício;
capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000
páginas; interface usb; permitir compartilhamento por meio e
rede
10/100/100 ethernet e wifi 802.11 b/g/n; suportar frente e
versoautomático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma
ou
recondicionamento garantia de 12 meses.

UN

10,000

Unitário

Valor Total
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00006

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL wireless laser mono
descrição:
- tempo de impressão da primeira página: menos de 10
segundos
- tecnologia de impressão: laser eletrofotográfico
- memória padrão: 32 mb
- velocidade maxima em preto (ppm): até 20ppm
- resolução (máxima) em dpi: até 2400 x 600 dpi
- capacidade da bandeja de papel: 150 folhas
- interface de rede embutida: wireless e ethernet
- emulação: gdi
- volume máximo de ciclo mensal: 10000 páginas
cópia:
- resolução de cópia (máxima): 600 x 600 dpi
- opções de cópia: impressão n em 1, impressão de pôsteres,
cabeçalho e rodapé, impressão de marca d&#39;água,
impressão
duplex manual, impressão de folhetos
- velocidade da cópia em preto: até 21ppm
- ampliação / redução: 25% - 400%
- agrupamento de cópias (2 em 1)
- tamanho do vidro de exposição: 21,6 x 29,7 cm (a4)
- cópia duplex: manual
digitalização:
- adf: 10 folhas
- resolução interpolada: até 19200 x 19200 dpi
- digitalização color e mono
- resolução Óptica do scanner: até 600 x 1200 dpi
- digitaliza para: arquivo, imagem e e-mailinformações
adicionais:
- voltagem:110v
- dimensões do equipamento: 38,5 x 34 x 25,5 cm
- velocidade do processador: 200 mhz
- modo toner save
- consumo de energia:printing / standy-by / sleep: modo espera
8.1w / modo repouso 1.4w
- capacidade de saída do papel: 50 folhas
- gramatura de papel: 65 a 105 g/m²
- certificação energy star
geral:
- interfaces: usb 2.0 de alta velocidade, wireless e ethernet
- duplex: manual
- suprimento preto toner inicial com rendimento 700 páginas
manuseio do papel:
- tipos de papel: papel normal, fino e reciclado
- tamanhos do papel: a5 até ofício
- conteúdo da embalagem: 1 impressora multifuncional
- dimensões aproximadas da embalagem: 38 x 25 x 34 cm
- peso aproximado da embalagem: 6,9 kg
sistemas operacionais compatíveis:
- windows ®
- mac ®

UN

2,000

00007

MEMORIA ddr3 para pc desktop descrição:
capacidade: 4gb (1 x 4gb)
frequência: 1600mhz
pinagem: 240-pin

UN

5,000
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00008

MICROFONE SEM FIO vocal duplo descrição:
-polaridade: cardióide
-fator de forma -mão
-tipo de microfone - dinâmico
-número de microfones - 2
-conector - p10
-sensibilidade - 100 db
-impedância - 2000 o
-extensão do cabo - 200 cm
- chave on/off
- conector: xlr
- frequência: banda b - 661.100 mhz
- modulação: fm
- sensibilidade: 100 dbm
- voltagem: 12v
- jack 6,3 mm de saída com controle de volume através do
interruptor de ganho de volume, no transmissor.

UN

2,000

00009

MONITOR LED descrição:
tamanho da tela (polegadas): 18,5&quot;
- formato: 16:9 widescreen
- tempo de resposta: 5ms (gtg)
- tipo: led
- cor frontal: preto
- cor da base: preto
- cor traseira: preto
- alimentação 110 ~ 240 v bivolt

UN

5,000

00010

ROTEADOR WIRELESS deve estar em linha de produção pelo
fabricante;
deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento;
deverá suportar taxa de transferência de no mínimo 300
(trezentos) mbps e suportar no mínimo os seguintes padrões:
ieee 802.11 b/g/n. mínimo de 04 (quatro) portas lan 10/100
mbps fast ethernet mdi/mdxi. mínimo 01 (uma) porta wan que
suporte de endereço ip estático, dhcp client, pppoe, pptp e
l2tp.
mínimo 01 (uma) porta padrão usb 2.0. deverá suportar no
mínimo os padrões de criptografia wpa e wep.possuir sistema
de segurança de duplo firewall (spi e nat). mínimo de 02 (duas)
antenas desmontáveis de 03 dbi tipo bipolar. potência mínima
de
saída de 17 dbm. suportar dmz. deverá suportar filtro de
endereços de mac e ip.
deverá possuir engenharia de tráfego qos.

UN

10,000
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00011

SCANNER colorido tipo de scanner - alimentação vertical,
scanner duplex colorido
- tipo de sensor - (cis) contact image sensor
- resolução ótica - 600 dpi
- fonte de luz - led rgb de 3 cores
- máxima resolução interpolada - 1200 dpi
- modo de digitalização colorido (profundidade de bits) - rgb x
30
bits entrada / 24 bits saída
- velocidade de digitalização (documento tamanho carta) - 45
ppm / 90 ipm2 : 200 e 300 dpi preto e branco, colorido, tons de
cinza; 11 ppm / 22 ipm: 400 e 600 preto e branco, colorido,
tons de
cinza
- profundidade de digitalização monocromática (profundidade
de
bits de saída - 1 bit
- adf - capacidade: até 100 páginas
- tamanho de documento - 200 dpi: min. 5,08 x 5,08 cm, máx.
21,59 x 609,6 cm
300 dpi: min. 5,08 x 5,08 cm, máx. 21,59 x 546,1 cm
- gramatura do papel - 27 - 413 g/m2 - máx. espessura do
cartão
em relevo: 1,24 mm
- formatos de papel - a4, a5, a6, b5, carta, postal, cartões de
visita, cartões plásticos, legal, executivo.
- painel de controle - painel touch de fácil acesso a até 30
trabalhos denidos pelo usuário.
conectividade - usb 3.0 de alta velocidade, ethernet (rj-45,
1000base-t/10base-t/100base-tx), usb 2.0 (host para a
autenticação requerida)
- requisitos de energia-voltagem: ac 100 - 240 v, saída do
adaptador de ac: 24 v dc, corrente nominal: 1.2 a, frequência:
50 – 60 hz.
- digitalização de cartões plásticos (incluindo cartões em
relevo),
cartões de visita, documentos dobrados de tamanho grande
com
folha portadora opcional, detecção ultrassônica de alimentação
dupla, conectividade usb para dispositivo de autenticação,
bloqueio de segurança da unidade (tipo kensington).

UN

1,000

