DESCRIÇÃO

Mobiliário

• Aparelho reprodutor de discos blu ray (blu ray player).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Resolução mínima do leitor: (1920x1080) píxels.
• Reproduz: BD-ROM, DVD-Vídeo, DVD-R/RW, DVD+R/RW, CD Áudio,
CD-R/RW, MP3, JPEG.
• Conexão por meio de conectores HDMI.
• Conexão por meio de conectores USB.
• Tensão de alimentação 110/127V e 220/240V - AC 50/60HZ
(comutação automática).

ACESSÓRIOS

BLU-01

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

Aparelho
reprodutor
de discos
blu ray (blu
ray player)

• Controle remoto com 1 jogo de pilhas alcalinas.
• Cabo para conexão HDMI.

• O aparelho deve vir acompanhado de cópia de Nota Fiscal de
fornecimento onde conste número de série do equipamento
Obs:A amostra do blu ray player deve ser apresentada acompanhada da cópia da Nota Fiscal (de simples remessa).

MANUAL DE INSTRUÇÕES

• Todo aparelho deve vir acompanhado de “Manual de Instruções”, em português, contendo:
-- Orientações para instalação e forma de uso correto;
-- Procedimentos para conservação e limpeza;
-- Procedimentos para acionamento da garantia ou assistência
técnica;
-- Relação das oficinas de assistência técnica no Estado de São
Paulo;
-- Certificado de garantia preenchido com a data e número da
Nota Fiscal de venda.
Obs:Na impossibilidade de preenchimento do certificado de garantia com todos os dados solicitados é obirgatória a apresentação de
cópia de Nota Fiscal de venda acompanhando cada caixa do produto dentro de um envelope colado do lado externo da embalagem.

GARANTIA

• Certificado com garantia mínima de 1 ano.
Obs:A data para cálculo da garantia deve ter como base o último
dia da entrega do lote correspondente à ordem de fornecimento.
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CONTROLE DE QUALIDADE

• Os lotes de fabricação poderão ser avaliados em qualquer
tempo, durante a vigência do contrato pela área técnica da FDE
ou seus prepostos.

EMBALAGEM

• O aparelho deve ser apresentado em embalagem original do
fabricante lacrada.
• As caixas de papelão devem receber rotulagem de identificação
do lado externo contendo:
-- Nome do fornecedor;
-- Endereço / telefone do fornecedor;
-- Número do contrato.
Obs:A amostra deve ser embalada e rotulada como especificado, e
acompanhada do "MANUAL DE INSTRUÇÕES".

TRANSPORTE

• Manipular cuidadosamente.
• Proteger contra intempéries.

Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função “Fit to paper”
Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o
necessário

