
Příloha č. 1 

Specifikace předmětu plnění 

 

Rameno pro montáž projektoru na zvedací systém 
Hliníkové univerzální rameno je certifikováno výrobcem tabule a zvedacího systému pro 

bezpečnou montáž na tabuli a stojan bez ztráty záruky. Teleskopický výsuv ramene v 

horizontálním a vertikálním směru pro možnost montáže a seřízení libovolného 

projektoru. Celek je funkčně a designově sladěn.  

 

 

  



Interaktivní projektor 
Interaktivní projektor s ultrakrátkou projekční vzdáleností nastavitelnou v min. rozmezí 

40-60 cm. Součástí projektoru bude interaktivní jednotka pro ovládání prsty a minimálně 

dvě interaktivní pera s možností ovládání interaktivity dvěma elektronickými pery 

současně. Technologie projekce 3LCD, svítivost (ANSI)min. 3500 lm, kontrast 10000: 1. 

Rozlišení: min 1280x800 nativní (WXGA, 16:10), životnost lampy min.5000 hod., 

hmotnost max. 7 kg. Konektivita: moznost připojit chytré zařízení (Ad-

hoc/infrastruktura), moznost přenosu obrazu a zvuku pres USB, USB 2.0 typu A, USB 

2.0 typu B, RS-232C, Ethernetove rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T), 2x VGA vstup, 1x 

VGA vystup, 3x HDMI vstup, MHL, Audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack, 

Audiovstup, 3x stereofonní konektor mini-jack, vstup pro mikrofon, Vstup 

synchronizace, Vystup synchronizace. Funkce a vlastnosti: Automatická kalibrace, 

automatická úprava jasu, automatická volba vstupního signálu, vestavěný reproduktor, 

funkce přímého zapnuti a vypnuti, kompatibilní s vizualizéry, dynamické ovládání 

lampy, funkce rozděleni obrazovky. Záruka: 3 roky (včetně lampy). Licence Software 

SMART Notebook až pro čtyři zařízení.  

Software 
Licence Software SMART Notebook pro čtyři zařízení.  

 

Ozvučení 
Celkový výkon minimálně 50 W (2x25 W),  

basový reproduktor průměru minimálně 4,5“, 

výškový reproduktor průměru minimálně 1,0“, 

frekvenční rozsah min. 70 Hz – 20 kHz, 

na přední časti tlačítko pro zapnutí/vypnutí reproduktoru s možností regulace hlasitosti, 

možnost jednoduchého doladění výšek a basů reprodukovaného zvuku,  

přepínač sloužící pro přizpůsobení akustického prostoru, 

ochrana proti vysokofrekvenčnímu rušení, 

ochrana proti přehřátí a funkce eliminující lupnutí při zapnutí reproduktorů,   

montáž reproduktorů pomocí držáků umožňujících jejich natočení pro optimální 

akustické naladění prostoru ozvučení. 
 

MONTÁŽ 
Součástí nabídky je požadavek na stavební připravenost. 

Dodávka bude provedena včetně montáže, tzv. „na klíč“.  

Montáž všech komponent autorizovaným montážním partnerem výrobce tabule a 

zvedacího systému. 

 


