Aşağıdaki cihaz listesi satın almayı kolaylaştırmaktadır. Bu cihaz türlerinden birisi için karar veriniz veya bir
kombinasyon seçiniz, yani: bir Laptop ve bir yazıcı veya başka bir kombinasyon satın alıyorsunuz:
a)
Laptop:
İnternet: Laptop’ta WLAN özelliği bulunmak zorundadır. Yani: Laptop kendisi telsiz bir bağlantı
üzerinden İnternet bağlantısı kurabilmelidir.
Ekran büyüklüğü: Ekran büyüklüğü çaprazlama en azından 12“ (yani 30,48 cm) olmak zorundadır.
Hafıza: Cihazın sabit diski en azından 128 GB hafıza sunmak zorunda ve çalışma hafızası da en azından
4 GB kapsamalıdır.
İşlemci: Yani prosesör, en azından bir Pentium veya AMD prosesör olmak zorundadır.
İşletme sistemi: Laptop ile çalışabilmek için cihazın işletme sistemi olarak Windows Home veya
Windows Professional ile donatılmış olması zorunludur.
Kısacası: WLAN, 12“ çaprazlama, sabit disk 128 GB, çalışma hafızası 4 GB.
b)

c)

Tablet, seçmeli olarak klavyeli:
İnternet: Tabletin WLAN özelliği bulunmak zorundadır. Yani: Tablet kendisi telsiz bir bağlantı üzerinden
İnternet bağlantısı kurabilmelidir.
Hafıza: Tabletin sabit diski en azından 32 GB hafızaya sahip olmalıdır.
Aksesuar: Klavye seçenek olmalı ve tableti koruma özelliği bulunmalıdır.
Kısacası: WLAN, 32 GB, koruma örtüsü olarak klavye
Çok fonksiyonlu bir yazıcı (basma, kopyalama, tarama):
İnternet: Cihazın WLAN özelliği olmak zorundadır. Yani: Cihazı kendisini telsiz bir bağlantı üzerinden
İnternet ve bir Laptop, Smartphone, Tablet v.b. ile bağlamak zorundadır.
Fonksiyonlar: Yazıcı baskı, kopyalama ve tarama fonksiyonlarını gerçekleştirebilmek zorundadır.

Uzman bir satış mağazasından yenilenmiş cihazlar (bunların branştaki isimleri: Refurbished ürünler) da satın
alınabilir.
DİKKAT: Fiyatın tamamı Tirol Eyaleti tarafından ödenmemektedir. Fiyatın % 50 si, maksimum 250 Euro’ya
kadar.
Burada dört örnek:
• Yazıcınızın fiyatı 250 €: Tirol Eyaletinden fiyatın % 50 sini alacaksınız, yani 125 Euro.
• Tablet cihazının fiyatı 380 €. Tirol Eyaletinden % 50 sini alacaksınız, yani 190 Euro.
• Tablet cihazı klavye ile birlikte fiyatı 558 €. Tirol Eyaletinden % 50 sini alacaksınız, yani maks. 250 Euro.
• Laptop ve yazıcının fiyatı birlikte 571 €. Tirol Eyaletinden maksimum 250 Euro alacasınız.
Daha başka sorularınız olması durumunda bize lütfen şu adresten E-Posta göndereniz:
digischeck@tsn.at.

