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ARTROSKOPi SHAVER CiHAZI TEKNiK SARTNAME GENEL HUKLJMLERi

1. TEKLiFLERiNHAZIRLANMASIVEDE6ERLENDiRiTMESi:

a. sattct firma tarafrndan verilen tekliflerdeki Teknik Sartnameye cevaplartn, madde stra

numaraslna gore hazrrlanmasl ve istenen <jzellikler ile ilgili hukumlere aglklaylcl cevaplar

verilmesi gerekmektedir.

b. Teklifler ile birlikte tanrtrcr brogrir ve kataloglarrn verilmesi ve teklif edilen

malzemelerin Sartnameye Uygunluk Belgesinde belirtilen ozelliklerinin kataloglar ile teyit

edilmesi gerekmektedir.

c. satrcr firma teklif ettiEi cihazrn imalatgrsrnrn Tiirkiye temsilcisi oldu[unu gcisterir

guncel noter onaylr Temsilcilik Belgesini teklifine eklemek zorundadtr'

d. Teklif veren firmalar, a5afrda tanrmlanan sistemin biiti.inlLiguni.i bozmadan, seti

olu5turan kalemlerin her birine teklif vermelidir, krsmi teklifler degerlendirmeye altnmaz.

e. Seti olu$turan pargalar agafrda belirtilen cizellikleri taSrmalt ve bu parqalar birbiri ile

uyum iEerisin de Ealrgmalrdrr.

f. Teklif edilen UrUntin, Avrupa Birlifi tarafrndan haztrlanan ve uyulmast gereken asgari

sa[1k, emniyet ve gevre korumasl ko5ullarrnr di.izenleyen ba[layrcr mevzuata ve direktiflere

uygunlufiunu gosteren i$aret "cE" (Conformit6 Europ6enne) i5aretli olmalrdrr. ilgili EC

Sertifikasr teklif dosyasr ekinde verilmelidir'

2. GARANTi SURES| VE $ARTLARI :

Teklif edilen cihazlar en az iki (2) yri siireyle kullantct hatastna ba[lr olmayan, montaj ve

imalat hatalalna kargr garantili olacak, teklif veren firmalar, imalatgr firmanrn vermiS olciufu

giincel noter onaylr Garanti Belgesiniteklife ekleyeceklerd ir'

Garanti si.iresinin dolmasrndan sonraki 10 yrl boyunca ijcreti kargrlrfr yedek parqa temini ve

servis garantisi verilecek, teklif veren firmalar, imalatEr firmanrn vermi5 oldu[u gtincel noter

onaylr 10 ylllrk yedek parga ve servis temini Garanti Belgesi tekliflere eklenecektir.

3. VAZGEC|LMEZ TEKNiK 6ZELL|KLER

1 Adet ArtroskoPik Shaver Cihazt

1. 100-240 VAC, 50/60 Hz gehir cereyanrnda galrSmalrdrr'

2. Ttim eklemler igin kullanrlabilen kompakt sistem olmahdrr'

3. Self-test rizetli[i ile, cihazrn her agrL5rnda ve kullanrm strastnda kendi kendini test

etmeli ve herhangi bir arrzayr, kodlanmrg hata mesajlarr ile ve sesli alarmr ile bildirmelidir.

4. Cihazrn ti.im parametreleri dokunmatik ekrandan izlenebilmeli ve bu ekran vasttasr ile

tiim ayarlamalar kolaylrkla yaprlabilmelidir. unite ek olarak ayak pedallarr veya kabza

tizerinde bulunan dii[meler vasrtasr ile de kontrol edilebilmelidir'

5. Unite mlkro/makro shaver elcefii igin l adet ayak pedah igin 2 adet ve

m u ltifon ksiyon el elcek igin l adet olmak r.izere 4 ayrt giriie sahip olmaldtr'

6. Kontrol i.initesi deEilik hrz aralr[rndaki shaver elcek segenekleriyle kullan rlabilmelidir.

7. isten ildiEinde: niu lti fonksiyonel kabzantn kullanrmtna olanak hd rr. Bu kabza ile
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testere ve pin driver kulla n rlabilmelidir.



8. Mikro iglemci kontrollii olmahdrr.

10. Elcek takrldtfirnda otomatik olarak tanrmalrdrr.

77. istenildifi takdir de aynr marka artroskopik emme ve yrkama i.initesine baflanabilmeli,

emme yrkama Unitesini ayak pedaL ile kontrol edebilmelidir.

12. Ayarlanan hrz dofirultusunda torku sabit tutma ozelliline sahip olmalrdrr.

13. Cihaz meniisri dil segeneklerine sahip olmaLdrr.

lAdet Ayak Pedalr

1. Teklif edilen artroskopi motoruna uygun olmalrdrr.

2. Shavermotorununkontroliintinsaflanmasrgerekmektedir.

1 Adet Shaver Elceli

1. Elcek iizerinden ileri - geri ve osilasyon modlarr segilebilmeli ve hrzr

ayarlaya bilmelidir. Boylelikle konsolu uzaktan kumanda cizelliline sahip olmalrdrr.

2. Elcek [izerinden suction ayannrtam agrktan tam kapahya yapmak miimkLin olmalrdrr.

3. Shaver uglan elcefe dort farklr pozisyonda kolaylrkla takrhp grka rrlabilmelid ir.

4. Elcek maksimum hrzr en az 8.000rpm olmahdrr.

5. Kablosu ile beraber verilmelidir,

6. Otoklavdasteriledilebilmelidir.

7. Ulagrlmasr gUg ve dar olan alanlarda uygulama kolayhfr saflayan efiik uglu bladeler ile

kullanrlabilmelidir.

8. Reusable ve disposable shaver uglarr ile kullanrlabilir olmalrdrr.

9. Krsa, uzun ve kanLillti shaver uglarr ile kullanrlabilir olmalrdrr.

10. Shaver motor elcefii hem kiigrik eklem hem de bUyUk eklem artroskopisinde

ku llan rla bilmelid ir.

77. Shaver elcek baSlrgr; kapalr yapr igerisindeki doku kalrntrlarrnrn birikmesini engellemek

ve kolay temizlik saflamak igin sokLilebilir yaprda olmahdrr.



FUTT HD ARTROSKOPI GORUNTUTEME S|STEMITEKNIK $ARTNAME GENEL HUKUMtERi

1. TEKLiFrERinxazrRullvrlsrvroeGeRlenoiRilrvresi:
a. Satrcr firma tarafrndan verilen tekliflerdeki Teknik $artnameye cevaplarrn, madde srra

numarasrna gore hazrrlanmasr ve istenen ozellikler ile ilgili hiikiimlere aCrklayrcr cevaplar verilmesi

gerekmektedir.

b. Teklifler ile birlikte tanrtrcr bro5Ur ve kataloglann verilmesi ve teklif edilen malzemelerin

Sartnameye Uygunluk Belgesinde belirtilen ozelllklerinin kataloglar ile teyit edilmesi gerekmektedir.

c. Satrcr firma teklif ettili cihazrn imalatgrsrnrn Tiirkiye temsilcisi oldu[unu gdsterir giincel noter

onayh Temsilcilik Belgesini teklifine eklemek zorundadrr.

d. Teklif veren firmalar, a$aBrda tanrmlanan sistemin biitUnlUEiinti bozmadan, seti olu$turan

kalemlerin her birine teklif vermelidir, krsmi teklifler deferlendirmeye ahnmaz.

e. Seti olu$turan pargalar aga[rda belirtilen ozellikleri ta$rmah ve bu pargalar birbiri ile uyum

igerisinde gah5mahdrr.

f. Teklif edilen 0riintin, Avrupa Birlili tarafrndan hazrrlanan ve uyulmasr gereken asgari saflrk,

emniyet ve gevre korumasr kogullarrnr dUzenleyen baflayrcr mevzuata ve direktiflere uygunlufunu
gosteren i$aret "CE" (Conformit6 Europ6enne) igaretli olmaLdrr. ilgili EC Sertifikasr teklif dosyasr

ekinde verilmelidir.

2. GARANTI SURES| vE SART|-AR|:

Teklif edilen cihazlar en az iki (2) yrl srireyle kullanrcr hatasrna baflr olmayan, montaj ve imalat

hatalanna karsr Barantili olacak, teklif veren firmalar, imalatgr firmanrn vermig oldulu gLincel noter

onayh Garanti Belgesini teklife ekleyeceklerdir.

Garanti sUresinin dolmasrndan sonraki 10 yrl boyunca tlcreti kargrhir yedek parga temini ve servis

garantisi verilecek, teklif veren firmalar, imalatgr firmanrn vermis oldulu giincel noter onayh 10 yrlhk

yedek parga ve servis temini Garanti Belgesi tekliflere eklenecektir.

3. VAZGE9|TMEZ TEKN|K 6ZETLiKTER:

FULL HD ARTROSKOPI GORUNTUTEME S|STEMi

1 Adet 27" HD Monitiir
1.. Medikal Monitdr en az 27" yr.iksek goz0ntlrlUkl0 olmaltdtr.

2. Qoziin0rltiEii en az 1920 x 1080 piksel olmaltdtr.

3. Gdrrintri formatr en az 16:9 olmaLdrr.

4. Kontrast oranr en az 3000:1 olmaltdtr.

5. Tepkime hrzr en fazla 12ms olmaltdtr.

6. Ekran rengi 15,8M olmahdrr.

7. MonitOriin piksel alanr 0,31mm X 0,31mm olmahdrr.

8. Gortis agrsr 178 derece olmaltdtr.

9. Monitor 100mm,200mm VESA standardrnda olmahdlr.

10. Monitorde DVl, Composite, RGB ve S-Video Birl$leri ve DVI ,sV-Dc,
grkr5larr olmahdrr.

11. Monitorde PIP/PBP ozellikleri olmahdrr.
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3.

1.

2.

72. Monittir medikal amaglt dizayn edilmi$ olup a$afrdaki standartlardan en az iki adedine sahip
olmahdrr

' EN 60601.1EC 60501.Ru|e 12 .MDD 93/42/EEc.tEC 610004-6 .Fcc part1s subpart B ctass
. U160601 1 .CAN/CSA C22.2 No G01.1 M90.FDA SIO(K)

1 ADET MODULER GORUNTUTEME PTATFORMU

Platformun renk sistemi PAL olmah ve 100-240 VAC,50/60 Hz gehir cereyanrnda gah5mahdrr.
Platform, medikal monit6r ile uyum sallayacak Sekilde Bdraintu elementlerini en az 1920 x L08o
piksel olarak ve 15:9 formattnda aktarabilmelidir.
Platformda en az iki adet DVl, en az bir adet 3G SDl, en az iki adet interfaz, en az bir adet LAN grklgr

olmaLdrr.

En az 3 adet USB port bulunmalt ve bu USB portlara kayrt igin tagrnabilir flash bellek veya yaztct
takllabilmelidir. Bu portlar sayesinde harici kaytt sistemine ihtiyag duyulmadan 1920 x 1090 piksel
g0zLinLirhjEr]nde fotoEraf ve video kaydr yaprlabilmelidir.

5600'K - 5400"K lstk siddeti arastnda galtgan XENON veya LED rgrk kaynaklarr igin beyaz aya1, Kontrol
Unitesi i.izerindeki diifme ve Kamera Kafasr iizerindeki programlanabilir butonlar yardrmr ile
ya prlabilmelidir.

Platform, sistem igerifinde bulunmasr ve uyumlu olmasr durumunda, so[uk rgrk kaynaflr, insLiflatdr ve
medikal profesyonel arsiv sistemlerini kontrol etme ozelliline sahip olmahdrr.
Platforma bailanabilen klavye aracrh[r ile hasta adr, hasta soyadl, hasta cinsiyeti, hasta dolum tarihi,
hasta lD'si, doktor adr, uygulanacak olan prosedur adr ve kurum adr gibi bilgiler girilebilmelidir.
Modtiler goriintaileme platformu, farklt prosed0rlere veya kullanrcr tercihlerine gore uyarlanabilen
segeneklere sahip olmah ve bu segenekler her prosediir ve kullanrcr igin ayn ayn kaydedilebilmelidir.
En az 20 farkh kullanrcr hafrzada saklanabilmelidir.

9 Modiiler gorUnttileme platformu, operasyon srrasrnda en az 4 farklt gOriinttjleme segene[i
sunabilecek tizel bir teknolojlye sahip olmahdrr. Asgari 4 farkh gorUntiileme segene[i gunlardan
olugmahdrr:

Dokular arastndaki farklarrn daha net gririinttilenebilmesine yarayan ayarlanabilir en az 2 modu
bulunan renk spektrumunun deligtirilmesi se9enef,i.

o Karanltk ve aydtnhk alanlann optimum miktarda rgrklandrrrlmasrnr saf,layarak gori.intii netlik ve
kalitesini arttrran homojen aydrnlatma segenepi.

o Dokulartn do[al renkleri koruyup, renk kontrastrnrn artrnlmast yoluyla daha net olarak g6riinti.ileme
imkanr veren renk kontrasttnt kuwetlendirme segenefi.

10. Platforma, mevcut sistem defiigtirilmeden, video-endoskoplar igin baElantt 0nitesi batlanabilmelidir
veya ikinci bir sistem verilmelidir. Bu sayede rijid teleskoplar ile video-endoskoplar aynr anda
kullantlabilmeli ve bu iki ayn gdr[inttiniin aynr ekranda bdliinmiig olarak izlenmesine olanak
tanrnmaltdtr. Bu bdltinmii$ gdrUntU hiCbir ek cihaza ihtiyag duyulmadan kaydedilebilmelidir.

11. Mod0ler gcirUntLileme platformu, sunduEu 4 farkh goriint0leme segeneli ile standart Full HO

gortinttisiinii herhangi bir ek cihaza ihtiyag duymadan tek ekranda yan yana gdsterebilmeli, boylece
bu gajriinttileme se9enekleri ile standart gdr[inti.i karsrlagtrrrlabilmeli ve aradaki farklar daha rahat bir

Sekilde ortaya konabilmelidir. Yan yana konan bu iki gorUntUntin video ve resim kaydr da yine

herhangi bir ek cihaza ihtiyaq duyulmadan platformun iistrindeki USB portlardfl ya prlabilmelidir.
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1 ADET KAMERA KAFASI

1- HD Kamera Kafast operasyon strastnda en az ddrt farklt gdriinti.ileme segeneli sunabilen modiiler
gOriintuleme platformu ile uyumlu gahgmahdrr.

2- HD Kamera Kafasl 3 ccD teknolojisine sahip olmahdrr. Teklif veren firmalar Uretiminde olan en son
teknoloji iirtin0nti olan 3 chip FULL HD kamerayr tekllf etmelidir. Altnan optikal gdruntiiler kamera
kafasrndaki CCD duyarh chip'te duitalize edilmeli, briylece gorilntuniin kamera kafasrndan kamera
kontrol i.initesi arastndaki transferi srrasrnda dr$ etkenlerden (elektrokoter vb) kaynaklanabilecek
goriintu kalitesindeki bozulma ve parazit olugumu riskini ortadan kaldrrmahdrr.

3- Maksimum CozUnurkiE0 1920x1080 piksel olmaLdrr.
4- 1080 gizgide progresif tarama yapan sistem rezolusyonundaki her bir gip en az 2.O5O.OO0 piksel

olmahdrr.

5- 16:9 formatrnda goruntti elde edilebilmelidir.
6- Progressive taramaya uygun olmahdrr.

7- Kamera Kafasl iizerine monteli Optikal Parfocal Zoom Lensi bulunmah ve bu lensin optikal btjyiitmesi
15-31 veya 18-45 mm arastnda olmalt; kiigiik gaph teleskoplann kullanrmrnda bile monitdrde yeterli
biiyr.ikliik ve kalitede gtirUnt0 ahnabilmesine olanak sa!lamaLdrr.

8- Kameranln tljm fonksiyonlart kamera kafasr tizerinde bulunan en az 2 adet buton ile kontrol ve
kumanda edilebilir olmaltdtr. Bu butonlar kullanrcr tarafrndan programlanabilir ve kolay kullanrlabilir
olmahdrr.

9- HD Kamera Kafasr 50 veya 60 Hz tarama yapabilmelidir.
10- Kamera kafast tizerinde iki farkh renkte halka olmah, zoom ve netlik ayarr yaprlan halkalar birbirinden

kolay ayrrt edilebilir olmahdrr.

l.L- Kamera kafasr STERRAD NX ve STERIS V-pRO strelizasyonuna uygun olmahdrr.
L2- Teklif edilen so[uk rgrk kaynair ile uyumlu olmahdrr.

13- Kablosu Lizerine entegre olmah ve de-monte olmamaldrr. Uzunlulu en az 300 cm olmaldrr.

1 Adet Led SoEuk tsrk KaynaEr

Teklif edilecek cihaz aga[rda belirtilen teknik iizelliklere sahip olmahdrr.
1. 100-240 VAC,50/60 Hz Sehir cereyanrnda gahgabilmelidir.

2. 175 Waft Led Lamba ile gahgmahdrr. Lamba omrU en az 25.000 saat olmahdlr.
3. Renk rsrsr en az 5500 K olmahdrr.

4. lslk Siddet ayart otomatik olarak yaprlabildili gibi 0-100% arasrnda manuel olarak yaprlabilmelidir.
5. Soiuk lgtk Kaynaf,r kullanrlmadtfit zamanlarda, 'stand by'butonu ile lambanrn ihtiyag drgr kullantmr
engelle nebilm e lid ir.

6. Teklif edilen soEuk rgrk kaynaf,r Uzerinde interfaz girig/grkrgr bulunmah ve interfaz kablosu
beraberinde verilmelidir. Bu dzelliEi sayesinde interfaz giris/Crkr$r olan Kameraya yaprlacak bafilantr

sayesinde t5tk Siddet ayart, "stand-by" konumuna Begirilmesi ve tekrar aktif hale getirilmesi gibi

islemler monittrre kamera vasttastyla display edilebilmelidir.
7. SoIuk lgrk KaynaEt agaEtda belirtilen malzemeler ile birlikte verilmelidir:
1 adet Elektrik Kablosu.

1 adet lnterfaz baElantt kablosu.

1 Adet Artroskopi Amagh Emme-Yrkama Cihazr

l.Cihaz ortopedide artroskopi ameliyatlaflnda emme ve yrkama islemi igin kullanrma

olmahdrr.Ayrrca sadece olarak da ku



2.cihaz dokunmatik bir ekrana sahip olmah ve cihazla ilgili her tiirl0 ayar ve bilgi bu ekrandan
izlenebilmelidir.

3.Cihazda emme ve yrkama ttjp setleri igin ayrr tilp takma soketi olmahdtr.
4.Cihazda basrncr olgmek igin bir sens6r olmah ve sensdr on y0zde bulunmahdrr.
5.Cihaz normal basrng arahlr en az 20 - 200mmHG arahltnda ayarlanabilmelidir.
6.cihazrn hemostas modu olmah ve bu modda basrn arahf,r en az yozo - %90 arasrnda
a rttrn la b ilme lidir.

T.cihaz shaver ile beraber kullanrldr[rnda bir shaver modu olmah ve bu modda basrng %80,e kadar
a rtt rn la bilmelid ir.

8.Cihaz akrg hrzr 10 - 200m|/dk arastnda ayarlanabilmelidir.
9.cihazrn lavage ( hrzh yrkama ) modu olamh ve bu modda akrg hrzr 150 - 500 ml/dk arasrnda
ayarlana bilmelidir.

10.cihaz tek kullanrmh triplerle gahgmahdrr. Tiipler iizerinde emme ve yrkama igin renk kodu
olmahdrr.

11.Cihaz, kolay kullanrm igin ttip setlerini takma srrasrnda bir animasyon ile kullanrcryr her adrmda
yon lendirm elidir.

12.Cihaz da kullanrcryr uyaran sesli ve gorsel alarm sistemi olmahdtr.
13.Cihaz dcirtlii ayak pedaltna sahip olmahdrr. Bunlardan ikisi hemostas ve lavage modlarr igin ayrr
renklerdeolmaltdtr. DiEer ikisi ise, shaver iinitesi ile entegre olarak kulla4rldrfrnda shaver cihazrnr
kumanda etmek igin kullantlabilmelidir.

14.Cihaz aynr marka shaver tinitesi ile beraber kullanrma uygun olmah ve bir kablo aracrh[r ile her iki
cihazrn birbiri ile haberle;mesi safl anabilmelidir.
15.Cihaz upgrade edilebilir rizellikte olmahdrr.

16.Cihaz a5a!rdaki aksesuarlarr ile teslim edilemelidir:
1x Elektrik Kablosu

1x Shaver Unitesi baHantr kablosu

1 x Tubing set ytkama, steril, tek kullantmlik

1x Tubing set emme, steril, tek kullantmltk

1x Ddrt[i ayak pedalt

I

l-Adet Fiber optik lgrk Kablosu

- Capr en az 3,5 mm, uzunlulu en az 230 cm olmrhdrr.

1 ADET MEDiKAI KAYIT CiHAZI

1. cihaza badr gorijnt[ kaynaklarrndan gelen sinyallerden ahnan video ve fotoBraf bilgilerini

kaydedebilmelidir.

2. Kayrt edilen video ve fotolraflar, gdrunti]niin aLndr[r kaynafa balh olarak 2D ve 3D

olabilmelidir.

3. iki farkh gor0ntil kaynaf,rndan gelen sinyaller paralel bir gekilde aynr anda kayrt

edilebilmelidir. Bu sinyallerin biri 2D diferi 3D, ya da her ikisi de 2D veya 3D olabilmelidir.
4. Paralel gekilde kaydedilen bu sinyaller birbirlerinden ba[rmstz olarak kaytt edilebilece[i gibi

senkronize edilerek iki sinyalin de video kayrtlan aynr anda baglatrhp durdurulabilmelidir.

5. Kayrt edilen video ve fotolraflarrn goziinrirlukleri en az 192ox1o8o piksel db,altdrr.

Cihaz 0zerinden k.yll:il:Tl, dokunmatik ekran, kamera kafast dutonlar@px ceaalr6.
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,. ,"rrl kayrt cihazt hem de igerisindeki yazrlrm medikal ozellikli olmah ve bu cjzellik doktimanlar
i.izerinden gdsterilebilmelidir.

8. Cihazrn Uzerinde en az 8 tane USB, en az 3 tane de RJ45 baElanttsr olmahdrr.
9. Cihazrn dahili hard dlsk kapasitesi en az 2TB olmahdrr.
10. Kaydedilen veriler, cihazrn dahili hard diskinde tutulabildifi gibi, UsB giri$lerine bafilanacak
harici hard disklere, CD/DVD'Iere, uygun olmasr durumunda hastane network,rine ve DICOM
i.izerinden PACS server'tna attlabilmelidir.
11. Kaydedilen verilerin saklanacait noktalar cihaz iizerinden segilebilmeli ve kullanrcrya gdre
oluSturulabilmelidir. Uygun olmasr durumunda hastanenin mevcut network sistemlnde her kullanrcr
igin bir klasdr olu$turup istenen verilerin o klasore attlmast mUmkUn olmaltdtr.
1.2. Kayrt edilen veriler segilen depolama alanrna aktarrlrrken yeni bir kaytt islemine
baglanrlabilmeli, verilerin depolama alanrna aktarrmr arka planda devam edebilmelidir.
13. Segilen depolama alanrna aktartmr siiren tiim verilerin durumlarr giizlemlenebilmeli ve
kullantcrya Seri bildirim verilebilmelidir. Veri kaybr olmamasr adrna veriler segilen depolama alanrna
tamamryla atrlana kadar cihaz verileri tutmaya devam etmelidir.
L4. Hasta bilgileri manuel olarak girilebildi[i gibi DICOM Uzerinden de gekilebilmelidir ve ahnan
kayrtlar hasta bilgilerinin altrnda olugturulmahdrr.

15. Cihaza uyumlu olan bir yazrcr bailanabilmeli ve gekilen fotoEraflar vaka esnasrnda ve vaka
sonrasrnda mevcut gablonlardan biri segilerek yazdrrrlabilmelidir.

15. Cihaztn igerisinde, hastantn vaka oncesinde, vaka esnasrnda ve vaka sonrasrnda kontrollerinin
yaprlabilmesini sa[layan Checklist yazlhmr bulunmah yoksa cihazla beraber verilmelidir. Checklist
formlart haztr 5ablonlar iizerinden doldurulabilecefi gibi kullanrcr kendi Checklist'ini de yaratabilmeli
ve ku lla na bilmelidir.

77. Kaydt altnan video ve fotofiraflar, varsa dokunmatik ekran iizerinde Boriinti.ilenebilmeli veya

kayrt cihazrna badr bagka bir monitore aktanlabilmeli ve goriintiilenebilmelidir.
18. 6nceden aynr kaytt cihazr ile kayrt edilmis video, fotoBraf ve Checklist bilgileri USB, CDIDVD

ve network araclh[r ile aynr kayrt cihazrna tekrar atrlabilmeli ve bu atrlan verilerin hepsi tekrar
gdriint0lenebilmelidir.

19. igeri[inde bulunan g0venlik yazrhmr ile yabancr kaynakh programlarrn cihaza ulagmastnr

engelleye bilmelidir.

20. PAL standardrna sahip olmahdrr.

21. 1.00-240 V AC, 50/60 Hz $ehlr cereyanrnda gahgabilmelidir.

22. BMP, JPG, JPG2000 formatlannda fotoEraf kaydedebilmelidir.

23. MPEG-4, MPEG-2 ve MOV formatlannda video kaydedebilmelidir.

1 ADET 19" DDOKUNMAT|K EKRAN MON|TOR + KOL

Teklif edilen 19" monitor dokunmatik ekran tizellifinde, duvara monte edilebilir, RS-232, VGA, DVI-D,

qdziiniirliik maksimum 1280 x 1024 (SXGA) olmahdrr.

A9a[rdaki malzemeler ile birlikte verilmelidir.

l Adet Dokunmatik Ekran

1 Adet RS-232 Kablo, 600 cm

1 Adet SVGA Kablo, 600 cm

l Adet Dokunmatik Ekran igin kalem

1 Adet Adaptor Seti

1 Adet yan kol
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1 Adet Endoskopi TaStma Arabast (B0yilk Boy)
- En az 3 rafh ormarrdrr. Rafrar hareketri ormarr ve kulanrracak cihaz boyutraana gore en az 2 rafrn
arahklan deligtirilebilmelidir.
- Tagrma arabasrntn iisttine LCD Monit6r sabitlenerek monte edilebilmelidir.
- sehpa tizerine sabitlenerek monte edilen Monitcir sap-sol olacak gekilde hareket ettirilebilmelidir.
- Raflarrn dn tarafr, cihazrarrn kaymasrnr engeremek iizere yuka, do!ru efimri ormarrdrr.
- Tekerlekli ve on tekerleklerinde kilit mekanizmasr bulunmaldrr.
- Kilitli gekmecesi olmalrdrr.
- Sehpa 0zerine monteli 7,li priz bulunmaldrr.
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