
Załącznik nr 1 a do SIWZ (Zał. nr 1 do umowy)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część I     
Dostawa sprzętu RTV do klubów seniora w Lublinie, w ramach realizacji projektu

LUBInclusiON

Towar: ilość miejsca dostawy

1.Czytak

  Czytak do słuchania audiobooków wraz z wbudowanym
   akumulatorem
- zasilacz/ładowarka w zestawie

- karta SD o pojemności min. 16 GB

- broszura zawierającą instrukcję obsługi i karta gwarancyjna

- odtwarzanie plików MP3

- moc głośnika min. 1W.
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2. Telewizor LED (zestaw)
- telewizor wykonany w technologii LED,

- UHD/4K,

- smart TV

- WiFi,

  HDR,

- przekątna ekranu  43 cale,

- w zestawie obrotowy uchwyt montażowy,

- wejście HDMI,

- wejście USB,

- wejście: antenowe, satelitarne

- pilot, dokumentacja, kabel zasilający.
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3. Powermixer – wzmacniacz

- minimum 6 kanałów,

- port USB,

- regulacja tonów wysokich, średnich i niskich na każdym kanale
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4. Kolumny 

Aktywny zestaw nagłośnieniowy:

- 2 kolumny muzyczne,

- zasilanie 230 V,

- moc maksymalna zestawu – minimum 700 W ( 2 x 350W),

- SPL max – minimum 122 dB,

- USB,

- regulacja tonów.
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