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ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
III. rész
amely létrejött egyrészről
XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.
székhely: 1139 Budapest, Szegedi út 17.
képviseli: dr. Hertzka Péter főigazgató főorvos
adószám: 22182827-2-41
KSH szám: 22182827-8621-5991
bankszámlaszám: OTP 11784009-20601098
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)
másrészről:
cégnév: INTERNATIONAL TRADING COMPANY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
székhely: 1074 Budapest, Dohány utca 67.
cégjegyzékszám: 01 09 275338
adószám: 11082376-2-42
bankszámlaszám: 10102842-06306200-01003007
képviseli: Pósa József, ügyvezető
mint szállító (a továbbiakban: Szállító),
együttesen szerződő Felek között, az alulírott helyen és napon az alábbiak szerint:
1. Előzmény
A Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 113. §-a
alapján összefoglaló tájékoztatóval induló, nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le a „Klapka
Szolgáltatóház orvosi rendelők berendezése” tárgyában, mely eljárás III. részének nyertese a Szállító
lett.
2. A szerződés tárgya
2.1. A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat beruházásában épült Klapka Szolgáltatóházban
kialakítandó háziorvosi rendelők berendezéséhez szükséges informatikai eszközök leszállítása,
beszereléssel.
2.2. A jelen szerződés jogilag elválaszthatatlan részét képezik a közbeszerezés dokumentumok és a
Szállító, mint ajánlattevő által benyújtott ajánlat.
2.3. A Szállító tudomásul veszi, hogy a szállítás és a beszerelés egy használatbavétel előtt álló épületben
történik, így a szállítás és beszerelés során az épület állagának, rendszereinek védelme érdekében fokozott
gondossággal köteles eljárni. A szállítás, beszerelés során az épületben okozott károkért a Szállítót
felelősség terheli.
2.4. A Megrendelő az épületen belül, a szállítás/beszerelés során a berendezésekben keletkezett károkért
felelősséget nem vállal.
2.5. A Szállító tudomásul veszi, hogy amennyiben a közbeszerzési eljárásban nem egy ajánlattevő nyújtja
be valamennyi részre a legjobb ár-érték arányú ajánlatot, úgy a szállítást és beszerelést a nyertes
ajánlattevők párhuzamosan, egymás munkájának akadályoztatása nélkül kötelesek végezni.
3. A szerződés időtartama
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3.1. Jelen szerződést a szerződő felek határozott időtartamra, a szerződés aláírásának napjától a teljesítés
befejezéséig kötik.
4. Teljesítés határideje, helye, jótállás
4.1. A Szállító köteles a szerződést a Megrendelő által a szerződésben rögzítettek alapján teljesíteni.
4.2. A teljesítés határideje 2018. október 15.
4.3. A teljesítés helye: Budapest XIII. kerület, Klapka utca 17.
4.4. A Szállító a leszállított és beépített/beszerelt termékekre 36 hónap jótállást vállal.
5. Az áruk ellenértéke és fizetési feltételek
5.1. A jelen szerződés szerinti áruk ellenértéke beszereléssel együtt 984.040,- Ft + ÁFA, azaz bruttó
1.249.731,-Ft.
5.2. A Szállító ajánlatában megajánlott ár tartalmaz valamennyi felmerülő költséget, azon felül a Szállító
nem élhet további megtérítési igénnyel.
5.3. Az ellenszolgáltatás teljesítése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban:
Ptk.) 6:130. §-ban előírtaknak megfelelően banki átutalással történik, a Megrendelő által kiadott teljesítési
igazolás alapján kiállított számla ellenében annak kézhezvételétől számított 30 napon belül.
5.4. Az átutalás teljesítése az alábbi okmányok együttes benyújtása ellenében történik:
- a Megrendelő által aláírt teljesítési igazolás egy példánya.
- a Szállító számlája 1 eredeti példányban cégszerűen aláírva, feltüntetve a Megrendelő nevét és
címét.
5.5. A jelen szerződés keretében a Szállító felé teljesítendő kifizetéseket magyar forintban (HUF) kell
teljesíteni.
5.6. A Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Szállító jogosult a késedelembe esés időpontjától
kezdődően a tőkeösszeg után a Polgári Törvénykönyvben meghatározott mértékű késedelmi kamatot
felszámítani.
5.7. A Szállító kijelenti, hogy a Kbt. 136. § (1) bekezdése értelmében nem fizet, illetve számol el a
szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)kb) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Szállító
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak, illetve a Szállító kijelenti, hogy a szerződés
teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a megrendelő számára megismerhetővé teszi
és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.
5.8. A Megrendelő kijelenti, hogy az áruk ellenértékének fedezetével rendelkezik.
6. Alvállalkozásba adás feltételei, jogutódlás
6.1. A Szállító kijelenti, hogy a szerződés teljesítésének időtartama alatt minden, teljesítés be bevonni
kívánt alvállalkozót előzetesen bejelent a Megrendelőnek és a bejelentéseivel egyidejűleg nyilatkozik
arról, hogy az általa a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozók nem állnak kizáró ok hatálya alatt.
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6.2. A Szállító a jogosan igénybe vett alvállalkozókért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el,
míg alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén felelős minden olyan kárért is, amely, anélkül nem
következett volna be.
7. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek
7.1. Amennyiben a Szállító elmulasztja a szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését a vállalt
határidőn belül, úgy a Megrendelő a szerződésszegésből fakadó egyéb kárrendezésekre vonatkozó
igényein túl késedelmi kötbérre jogosult.
7.2. Késedelmi kötbér
Késedelmes teljesítésnek számít, ha a Szállító a szerződésben meghatározott határidőre nem szállítja le
és szereli be a megrendelt termékeket.
A késedelmi kötbér mértéke a szerződés ellenértékének 0,5 %-a, de minimum 10.000,- Ft naponta, de a
maximum a teljes szerződéses ellenérték 10 %-a.
7.3. Hibás teliesitési és meghiúsulási kötbér
Hibás teljesítésnek számít, ha a leszállított és beszerelt áru nem felel meg az ajánlatkérésben leírt
követelményeknek, illetve a benyújtott ajánlatnak, vagy más okból nem alkalmas a rendeltetésszerű
használatra. A hibás teljesítésről a Megrendelő képviselője jegyzőkönyvet vesz fel.
El nem fogadott hibás teljesítés esetén a kötbér mértéke a szerződés szerinti ellenértékének 0,5 %-a.
Meghiúsulási kötbér: a szerződés szerinti teljes ellenszolgáltatás 20 %-a.
7.4. A Megrendelő a kötbér összegét meghaladó kárát is jogosult érvényesíteni a Szállítóval szemben.
7.5. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a szerződő részéről nem
értelmezhető joglemondásként azon igényről vagy igényekről, amelyek a szerződőt szerződésszegés
következményeként megilletik.
8. Szerződésszegés
8.1. Bármelyik Szerződő Fél szerződésszegést követ el, ha elmulasztja megtenni azokat az intézkedéseket
vagy nyilatkozatokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a másik fél a szerződésből eredő kötelezettségeit
megfelelően teljesíthesse.
8.2. Ha a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Szállító esedékességkor nem tud
teljesíteni, és a teljesítés e miatt a Megrendelőnek már nem áll érdekében, a Megrendelő gyakorolhatja a
késedelemből eredő jogait.
8.3. Ha a teljesitési határidő előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a teljesítés hibás lesz, a Megrendelő a hiba
kijavítására vagy kicserélésére tűzött határidő eredménytelen eltelte után gyakorolhatja a hibás
teljesítésből eredő jogait.
8.4. A szerződésszegésre vonatkozóan a Ptk. szabályai az irányadóak, de azon kívül a szerződés
megszegésének minősül különösen, ha a Szállítóval szemben sorozatosan minőségi, vagy egyéb teljesítési
kifogás (hibás vagy késedelmes teljesítés) merül fel. Kétszeri jegyzőkönyvezett késedelmes vagy hibás
teljesítés a szerződés felmondását megalapozza.
8.5. Szállító súlyos szerződésszegésének minősül különösen, ha:
Szállító jogutód nélküli megszűnését határozza el;
Szállító méltányolható ok nélkül nem kezdte meg a szerződés teljesítését;
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Szállító a jelen szerződés rendelkezéseivel ellentétesen alvállalkozót vagy egyéb közreműködőt
von be a teljesítésbe;
Szállítóval szemben csőd-, vagy felszámolási eljárás indul;
Szállító a szerződést egyoldalúan, különös indok nélkül felmondja. A Szállító felmondása esetén
nem minősül elfogadható indoknak a szerződés gazdaságtalan teljesítésére, vagy a megnövekedett
költségekre való hivatkozás;
Szállító a szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem felel meg a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1.
pontja szerinti átláthatósági követelményeknek.
8.6. A Megrendelő a szerződéses kötelezettség nem teljesítését állapíthatja meg abban az esetben, ha a
Szállító:
- 30 napot meghaladó késedelembe esik,
- legalább két alkalommal a Megrendelő súlyos minőségi kifogással él és azt a Szállító határidőben nem
cseréli vagy javitja ki.
9. A szerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése
9.1. Jelen szerződés módosítása kizárólag a Kbt-ben foglalt rendelkezések és korlátok figyelembe
vételével, a felek egyező akaratából és írásban lehetséges.
9.2. Jelen Szerződés a lejárta napján a Szerződő Felek külön nyilatkozata nélkül, automatikusan
megszűnik.
9.3. Megrendelő a szerződést jogosult az esetlegesen folyamatban lévő munkálatok befejezésének
időpontjára egyoldalúan megszüntetni, amennyiben a Szállító kettő felszólítás után is hibásan vagy
késedelmesen teljesít.
9.4. Bármelyik fél súlyos szerződésszegése esetén azonnali hatályú felmondásnak van helye.
10. Vis major
10.1. A Szállító nem sújtható kártérítéssel vagy a szerződéstől való elállással, ha a késedelmes teljesítés
vis major eredménye.
10.2. Jelen pont értelmezése szempontjából a „vis major” olyan esetekre vonatkozik, melyek a Szállító
érdekkörén kívül következnek be, nem a Szállító hibájából vagy hanyagságából. Ilyen esetek lehetnek pl.
sztrájk, háború, forradalom, tüzeset, árvíz, járvány, karantén, korlátozások és szállítási embargó.
10.3. Vis majorra a Szállító csak akkor hivatkozhat, ha ajánlott levélben értesíti a Megrendelőt a vis major
tényéről, okáról és várható időtartamáról.
10.4. Amennyiben a Megrendelő egyéb irányú írásos utasítást nem ad, a Szállítónak tovább kell
teljesítenie szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen lehetséges, és meg kell keresnie
minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre, melyet a vis major esete nem gátol.
10.5. A szerződésben foglalt határidők a vis major időtartamával meghosszabbodnak. Amennyiben a vis
major időtartama meghaladja a 100 napot, a Megrendelőnek jogában áll a szerződés nem teljesített
részétől elállni a hátrányos jogi következmények nélkül oly módon, hogy a Szállítónak erről értesítést
küld.
11. Vitás kérdések rendezése
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11.1. Megrendelőnek és a Szállítónak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen
tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a szerződés
keretében, vagy a szerződéssel kapcsolatban merül fel.
11.2. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő vitás kérdések rendezését elsődlegesen
tárgyalások útján kötelesek rendezni, de jogvitájuk rendezése érdekében nem vesznek igénybe mediátori
közreműködést. A tárgyalások sikertelensége esetén a vitás kérdések rendezésére Felek - ha a Szállító
székhelye nem a PKKB illetékességi területén, vagy nem Budapesten található - a Budapesti IV. és
XV. Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki.
12. Egyéb rendelkezések
12.1. Jelen szerződés kizárólag a melléklettel együtt érvényes.
12.2. A szerződés a Felek által történő aláírás napján lép hatályba. Amennyiben szerződő Felek különböző
időpontban írnak alá, úgy a későbbi aláírás dátuma a szerződés hatályba lépésének időpontja.
12.3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvben és a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben foglaltak az irányadóak.
12.4. Az egyik fél által a másik félnek küldött értesítéseket írásban, postai úton ajánlott küldeményként,
vagy telefaxon vagy e-mailen kell megküldeni a szerződésben meghatározott címre. Az értesítés akkor
válik érvényessé, amikor a címzett kézhez vette.
12.5. A Megrendelő kapcsolattartója:
Név
Andriska János

E-mail
andriskajanos@euszolg 13.hu

Telefonszám
30 914 2568

E-mail
tesler@itcltd.hu

Telefonszám
20 383 8910

12.6. A Szállító kapcsolattartója:
Név
Teslér Zoltán

12.7. A Szállító hozzájárulását adja ahhoz, hogy információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 3. és 4. pontja
rendelkezéseinek megfelelő közzétételi kötelezettség alapján, a szerződés típusát, tárgyát, időtartamát a
szerződést kötő Felek nevét és a szerződés értékét, a Megrendelő a honlapján nyilvánosságra hozza.
Szállító tudomásul veszi, hogy a Megrendelővel kötött szerződések esetén a közpénzek felhasználásával
érintett szerződő félként információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény
rendelkezései a közzététel és adatvédelem tekintetében kötelezőek, annak betartása érdekében
közreműködési kötelezettség áll fenn.
12.8. A Szállító tudomásul veszi, hogy az Info tv. 27. § (3) bekezdése értelmében nem minősül üzleti
titoknak az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből
elrendeli, továbbá aláírásával tudomásul veszi, hogy az Infotv. 27. § (3a) bekezdése alapján köteles e
Megállapodással létrejött jogviszonnyal összefüggő közérdekből nyilvános adatra vonatkozóan - erre
irányuló igény esetén - bárki számára tájékoztatást adni.
12.9. A Szállítót titoktartási kötelezettség terheli a jelen szerződés teljesítése során a Megrendelővel és
tevékenységével kapcsolatban tudomására jutó mindennemű adat, információ, ismeret vonatkozásában.
A titoktartási kötelezettség kiterjed Szerződő Fél alkalmazottaira, munkatársaira, alvállalkozóira is, akiket
tevékenységük megkezdése előtt a Szerződő Fél köteles a titoktartási kötelezettségre hitelt érdemlően
figyelmeztetni. Szerződő Fél elismeri, hogy teljes kártérítési felelősséggel tartozik a birtokába jutott
információk megőrzéséért, megtartásáért, tárolásáért.
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12.10. A Szállító nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a
továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül. Szállító
tudomásul veszi, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak változásáról köteles a Megrendelőt haladéktalanul
értesíteni. Szállító tudomásul veszi, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat esetén, valamint amennyiben a
szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem felel meg a Nvtv. 3.§ (1) bekezdés
1. pontja szerinti átláthatósági követelményeknek a Megrendelő a szerződést felmondja, vagy attól eláll.
12.11. A Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés aláírásával a Feleknek a jelen szerződés
tárgyában keletkezett minden esetleges korábbi, a szerződésbe nem foglalt megállapodása, a Felek
bármelyike által tett ajánlat, észrevétel vagy javaslat hatályát veszti, arra a továbbiakban egyik Fél sem
hivatkozhat megalapozottan és ezzel összefüggésben igényt sem érvényesíthet.
12.12. Jelen szerződés 4 (négy) eredeti példányban készült, amelyet szerződő Felek elolvasás és
értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag és cégszerűen irták alá, amelyből
a Szállítót 1 (egy) Megrendelőt 3 (három) eredeti példány illeti meg.
Budapest, 2018 .. !?.*?..-.
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ITC
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................................... c n . . . . ( /
International Trading Com^any Kft.
Pósa József ügyvezető
Szállító

XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat
Közhasznú Nonprofít Kft.
dr. Hertzka Péter főigazgató főorvos
Megrendelő

A kötelezettségvájlalást pénzügyileg ellenjegyzem:
■
A szerződést jogi szempontból ellenőrizte:
Budapest, 2018..............................................
tO

/1p-

dr. Kormos r>mefa
..................CSOP©rtVQZ(?té........
A kötelezettségvállalást szakmailag igazolom:
Budapest, 2018.
...........................
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honlap: www.itcrendszerhaz.hu

Részajánlat az EKR000380362018/4365 nyilvántartási számú nyílt eljárású közbeszerzi
(3 - Informatikai eszközök)

Ssz.: Tételszám
1
2
3
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71-001-1

Megnevezés
Szünetmentes
tápegység
SzámítógépITC Office
20"-os Monitor
Telefonkészülék
Összesen
(nettó):

Anyag
összesen

Díjösszesen

A+D
összesen

2 000 Ft

110 400 Ft

20 000 Ft

130 400 Ft

150 060 Ft

5 000 Ft

600 240 Ft

20 000 Ft

620 240 Ft

8

24 650 Ft

1 500 Ft

197 200 Ft

12 000 Ft

209 200 Ft

4

4 550 Ft

1 500 Ft

18 200 Ft

6 000 Ft

24 200 Ft

926 040 Ft

58 000 Ft

984 040 Ft

Anyag
Egységár

DB

Me.

db

10

11 040 Ft

db

4

db
db

Díj
Egységár

A kiegészítő tájékoztató szerint az asztali számítógépek 2 db USB billentyűzettel és 2 db USB
optikai egérrel kerülnek kiszállításra.
A beszerzendő eszközökre vonatkozó nyilatkozat:
Az ITC Kft. által szállítandó eszközök újak. Gyártási éve: 2018.

Az eszközök rendelkeznek CE

minősítéssel, megfelelnek a vonatkozó Európai Uniós szabályoknak és irányelveknek.
Garancia nyilatkozat:
Az ITC Kft. minden egyes leszállított eszközre minimum 3 év teljes körű garanciát vállal.
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.......
International Traang Company

Kereskedői státuszra vonatkozó nyilatkozat:
Az ITC Kft. teljes körűen jogosult az ajánlatban szereplő készülékek viszonteladására,
továbbforgalmazására. Az ITC Kft. az árajánlatban szereplő immateríális eszköz üzletszerű
forgalmazója.

Átvétel helye: megrendelés esetén az ITC Kft. az árajánlatban szereplő eszközöket a megrendelő
ajánlatban szereplő székhelyére vagy telephelyére leszállítja és üzembe helyezi a berendezéseket.
Az ajánlat tartalmazza az üzembe helyezési költségeket.
Fizetési mód: A szerződésben rögzítettek szerint.
Az ajánlat érvényessége: kiadástól számítva 180 nap.
Dátum: 2018. 08. 06.
Üdvözlettel:

Árajánlattevő aláírása

Hardver műszaki specifikáció

Szünetmentes tápegység
KSTAR Micropower 600VA USB, LCD - Line-interaktiv
Teljesítmény

600VA

Kimeneti jelalak

Négyszöges

Bemeneti feszültség

110/120 VÁC vagy 220/230/240 VÁC

Átkapcsolási idő

Tipikusan 2-6ms, max. 10ms

Hideginditás (Igen/Nem)

Igen

Akkumulátor típus és darabszám

12V/7Ah x 1

Modem / LAN védelem (igen / nem) Igen

Internationa!

+36-62/425-562
office@ itcltd.hu
www.itcszeged.hu
6726 Szeged, Fő faso r 52.

Tradíng Company

Csatlakozók

USB/RS232 ; RJ45
Hangjelzés az alábbi eseményekre:

Riasztás típusa

Akkumulátoros üzem, alacsony akkumulátor feszültség,
túlterhelés, akkumulátorhiba hiba

Kijelző típusa

LCD

Méret (Sz x Ma x Mé mm)

101 x 142 x 298

Nettó tömeg (kg)

4,25

1x Schucko, 1x IEC

Asztali számítógép
Alaplap
Intel® H110, 2x2133MHz/32GB, 1xPCI-Ex16 3.0, 1xPCI-Ex1 2.0, 4xSATA3, 6xUSB2.0,
4xUSB3.1, DSUB-DVI, IxGbit LAN
Foglalat LGA1151, Chipset Intel® H110, Memória Típusa
DDR4, Memória Órajele 2133 MHz, Memória foglalatok
száma 2 x, Bővíthetőség 32 GB, Bővítő helyek IxPCIe
2.0/3.0 x16, Grafikus megjelenítés DSUB, DVI,
Csatlakozók: SATA 4 x, m.2 SATA 2 x, USB2.0 6 x,
USB3.1 4 x (USB összesen 10db), LAN 1x Gigabit, Alaplap
típusa : Micro-ATX
Processzor
Intel Core Í3-7100 3.9GHz Socket 1151 dobozos

Memória -SDRAM DPR 4
TeamGroup Elité DDR4 2133MHz / 8GB C15
TED48G2133C1501
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International Trading Company

Merevlemez 500 GB HDD
TOSHIBA 3,5" P300 SATA3 500Gb - HDWD105UZSVA

Segéd videokártya - duál megjelenítéshez
Asus PCIe NVIDIA GT 710 1GB GDDR5 - GT710-SL1GD5
GPU: 954MHz, MÉM: 1GB GDDR5/32bit 5012MHz,
CUDA: 192, DSUB-DVI-HDMI, passzív hűtés, 1 slot

Számítógép ház Mini ATX
LC Power mATX - 2004MB, Szín Fekete, Alaplap típusa
Micro-ATX, Mini-ITX, 5,25" 2 x, 3,5" 3 x,
Előlapi csatlakozók: USB2.0 2 x, USB3.0 2 x, Audio
csatlakozó 1 x, Mikrofon 1 x

Tápegység
Akyga 420W - 12cm, Teljesítmény 420W, Ventillátor mérete 12 cm,
PFC Passzív, Csatlakozók: Molex 2 x
SATA 3 x, 20+4 ATX csatlakozó 1 x
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International Trading C om p an y

Genius KB-110X USB, Csatolófelület USB, Méret Teljes
méretű, Támogatott rendszerek Windows

Optikai egér
Genius DX-110 USB - Fekete, Csatolófelület USB, Érzékelő
Optikai, Max felbontás 1000 DPI
Gombok száma 6, Szín Fekete

Operációs rendszer
MS Windows 10 Pro 64bit Hun

Monitor
Monitor - AOC 21,5" E2270SWDN - LED, MÉRET: 21,5",
FELBONTÁS: 1920x1080, VÁLASZIDŐ: 5ms, DSUB-DVI, 60Hz,
Panel típusa LED, Kontrasztarány 700:1, Fényerő 200 cd/m2,
Betekintési szög 90° / 65

Asztali telefon
Concorde A80 asztali telefon, LCD kijelző, kihangosítható

