
Zał. nr 1 do SIWZ oraz zał. nr 1 do wzoru umowy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Dostawa sprzętu multimedialnego wraz z akcesoriami do klubów seniora w ramach realizacji
projektu LUBInclusiON

Towar: Ilość Miejsce dostawy
1. Rzutnik/projektor multimedialny

- Typ matrycy  DLP/  Full HD/ HD Ready/ 3D Ready,

- Moc lampy minimum 210 W, 

- Żywotność lampy w trybie normal minimum 4500 h,

- Obraz / Współczynnik kontrastu minimum 15000 :1,

- Rozdzielczość podstawowa minimum 1920 x 1080,

- Jasność  minimum 3100 ANSI lumen, 

- Format obrazu standardowy 16:9,

- Format obrazu skompresowany  4:3,

- Zoom optyczny  minimum 1,1:1, 

- Wejście min. HDMI,  Wejście min. D-Sub 15pin,

- Wejście kompozytowe,

- Wejście liniowe audio, 

- Złącze USB, 

- Głośnik minimum 5 W.
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Dom Pomocy Społecznej
Betania, Aleja Kraśnicka 223

(1 szt.)

Zespół Ośrodków Wsparcia
w Lublinie, ul. Lwowska 28

(1 szt.)

2. Ekran elektryczny

Sterowany pilotem z możliwością zatrzymanie go na 
dowolnej wysokości.

Sposób rozwijania/zwijania: Elektryczny
Wymiary produktu: 264x147cm +/- 10 %
Proporcje: 16:9
Sterowanie: Pilotem bezprzewodowym lub pilotem 
na przewodzie
Grubość materiału: 0,36 mm +/- 5%
Współczynnik odbicia: G 1.0
Kąt widzenia: min. 160 stopni
Kolor ekranu: Matowy biały
Mocowanie: Zarówno do sufitu jak i do ściany
Materiał wykonania obudowy: Metal
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3. Stolik do rzutnika/projektora multimedialnego

Stolik przeznaczony pod rzutnik,

- na metalowej nodze wyposażonej w cztery koła, z 
których min. dwa posiadają hamulce,

- blat  o wym. 40 cm x 35 cm +/- 5 cm wykonany z
płyty  MDF  z  nabłyszczaną  lakierowaną
powierzchnią,

- wysokość stolika regulowana w zakresie od 80 cm
do 125 cm, +/- 20 cm,

Nośność:  minimum 5 kg
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4. Rzutnik/projektor multimedialny:

- technologia DLP,

- porty: hdmi, usb, vga,

- jasność: minimum 3000 lumenów,

- żywotność lampy w trybie normal: minimum 5000 
godzin,

- rozdzielczość podstawowa minimum 800 x 600,

- zoom optyczny minimum 1,1:1,

- moc lampy minimum 190 W,

- akcesoria: pilot, zasilacz, kabel vga,

- wbudowane głośniki min. 2 W,

- możliwość ustawienie wysokości i konta nachylenia
wyświetlania obrazu.
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5. Ekran projekcyjny do rzutnika

Ekran statywowy

- powierzchnia wizyjna: 250 cm x 250 cm (+/-10%)

- stosunek boków 1:1 (możliwość wyświetlenia  4:3
oraz 16:9)

- zintegrowany statyw w komplecie

- kąt widzenia: minimum 160°

- antypoślizgowe zakończenia nóżek
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- ekran zwijany w metalową kasetę, zabezpieczającą
go przed zabrudzeniem w okresie nieużywania lub
przenoszenia
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