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Tehniskā specifikācija 

„ Datora skaļruņu iegādei” 

1. 1. Tehniskās specifikācijas priekšmets 

1.1. Datora skaļruņi skaits  1 gab. 

 Apvalka materiāls   Wood 

Produkta krāsa    Grey, Wood 

Augstāko frekvenču atskaņošanas skaļrunis  Yes 

Zemfrekvences skaļrunis   Yes 

Frekvences diapazons   ne sliktāk 75 Hz – 18 kHz 

Skaļuma regulēšana   treble/bass/volume 

Galviņu skaits    1 

Pilna pretestība    6 Ω 

RMS nominālā jauda   vismaz 42 W 

Satelītu RMS jauda   vismaz 2 x 21 W 

Savienojamības tehnoloģija  Wired 

Skaļruņa interfeisa veids   RCA 

Skaļruņu izvietojums   Tabletop/bookshelf 

Skaļruņu skaits    2 

Tālvadības pults    Ir 

3.5 mm – RSA vads   komplektā 

Barošanas veids    100-240V ~50/60Hz 

Piemērots izmantošanai ārpus telpām  Yes 

2. 2. Garantijas un piegādes nosacījumi 

2.1. Visām piegādātajām precēm un to komponentēm ir jābūt pilnīgi jaunām un nelietotām. 

2.2. Pretendents visām piegādātajām precēm un to komponentēm nodrošina vismaz 24 (divdesmit 

četru) mēnešu garantiju atbilstoši sekojošiem nosacījumiem: 

  - Pretendents nodrošina palīdzības dienestu, kurš pieejams darba dienās laikā no plkst. 8.00 

līdz 17.00. Informācijai par palīdzības dienestu ir jābūt uz katras datortehnikas vienības uzlīmes 

kopā ar piegādātāja nosaukumu un garantijas termiņa beigu datumu; 

  - Maksimālais reakcijas laiks (laiks, kurā piegādātājs atsaucas ar problēmas risinājumu) uz 

pircēja izsaukumu visai piegādātajai tehnikai nav lielāks par 2 stundām. Reakcijas laikā 

pretendents informē pircēja kontaktpersonu par iespējamo bojājumu iemeslu, kā arī to 

novēršanas plānotajiem termiņiem. 

  - Garantijas laikā bojājumus novērš ne vēlāk kā vienu darba dienu laikā pēc izsaukuma 

saņemšanas, piegādātāja pārstāvim ierodoties tehnikas ekspluatācijas vietā. Ja tehnikas defektu 

nav iespējams novērst iepriekšminētajā laikā, tehniku uz remonta laiku nomaina ar tehniku, kas 

pēc tehniskajiem parametriem ir līdzvērtīga bojātajai vai labāka. 

  - Visā garantijas termiņa laikā pretendentam ir jānodrošina, ka ir spēkā ražotāja garantija, 

kas sevī ietver defektīvo komponenšu nomaiņu (arī diagnostikas sistēmas ziņoto iespējamo 

bojājumu gadījumā) vai remontu. 

2.3. Preces piegādes termiņš – ne ilgāk kā 3 nedēļu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas. 

3. 3. Citi nosacījumi 

3.1. Pretendentam ir jānorāda skaļruņu ražotāju un modeli, kā arī saite uz ražotāja tīmekļa vietni ar 

iekārtas tehnisko specifikāciju 

3.2. Pretendentam ir jānorāda skaļruņu cenu bez PVN  

 


