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1.  AMAÇ 
SABANCI ÜNİVERSİTESİ sınıflarında kullanılmak üzere alınacak “Grafik Tablet” için 
gereksinimleri tanımlar. 

2.  KAPSAM  
    SABANCI ÜNİVERSİTESİ sınıflarında (kısaca SU) kullanılabilecek Grafik Tablet ilişkin, 

teknik özellikler ile gerekli fiziksel ve mantıksal dizaynlarının yapılması, kurulum 
yapılarak devreye alınması, garanti kapsamındaki hususları içerir. 

3.  GENEL ŞARTLAR 

3.1 Alınması planlanan ürün grafik tablet kategorisinde üretilmiş olmalıdır. 
3.2 Tüm donanım birimleri tamamen yeni ve hiç kullanılmamış olmalıdır. Sistemi 
oluşturan bütün parçalar, kullanılmamış olacak ve ambalajında teslim edilecektir. Kırık, 
çatlak, çizik, boya hatası ve deformasyona uğramış hiçbir parçası bulunmayacaktır. 
Kullanılmış veya yenileştirilmiş (refurbished) olmayacaktır. 
3.3 Yüklenici teklif ettiği ürünlerin, dağıtımı, kurulumu vb. konularla ilgili tüm dağıtım, 
lojistik masraflarını da karşılamakla yükümlüdür. 
3.4 Yüklenici, cihazların kurulum ve kullanımı için gerekli tüm yazılım (firmware), 
sürücü ve benzeri gereksinimleri eksiksiz sağlayacaktır. 
 
4.  Grafik Tablet 
4.1  Aşağıda teknik özellikleri verilen grafik tabletten 44 adet teklif edilecektir. 
4.2 Tablet en az 21.5 inç büyüklüğünde ekrana sahip olmalıdır. 
4.3  Ekran çözünürlüğü Full HD (1920 * 1080) olmalıdır. 
4.4 Ekran parlaklığı en az 210 cd/m2, kontrast oranı en az 1000:1 ve yenileme süresi 
en fazla 22ms olmalıdır. 
4.5  Ağırlık en fazla 5.6 Kg olmalıdır. 
4.6 Sistem gereksinimleri; en az Windows 7 ve üstü, MacOS 10.12 ve üstü olmalıdır. 
4.7 Bağlantı şekli; HDMI, USB kablo, AC adaptör, güç kablosu olmalıdır. 
4.8 Sağ ve sol el kullanımına uygun olmalıdır. 
4.9 Ürünün içerisinde orjinal kalemi bulunmalıdır. 
4.10 Kalem Basınç Algılama Hassasiyeti en az 8192 seviyede ve desteklenen kalem 
eğim açısı en az 60 derece olmalıdır. 
4.11 Ürünün içerisinde en az 3 adet yedek kalem ucu ve uç çıkarma aparatı 
bulunmalıdır.  
4.12 Ürünle birlikte ayarlanabilir stand sağlanmalı ve bu stand 16 - 82 derece aralığında 
alçalıp yükseltilebilmelidir. 
4.13 Ekranın zarar görmemesi için 1 adet koruyucu kılıf olmalıdır. 



4.14 Ürüne ait kullanma kılavuzu ve kurulum CD’si olmalıdır. 
4.15    Ürün en az 2 yıl Türkiye garantili olmalıdır. 
4.16    Teklif edilecek üründe Kensington kilit slotu bulunmalıdır. 
4.17 Teklif edilecek ürün IF World Design 2020 ödüllü olmalıdır. 
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