
Załącznik nr 5 d do siwz 

 

Projektor krótkoogniskowy 
nazwa: …………………………… 
producent: ………………………. 
model: …………………………… 

Ilość 
5 szt. 

 Parametr / Warunek wymagany 
Spełnia 

TAK/NIE 
1 Technologia 3xLCD  
2 Jasność min. 2000 ANSI lumenów w trybie pełnej jasności  
3 Kontrast min. 500:1  
4 Rozdzielczość rzeczywista min. 1024x768, format matrycy 4:3  

5 

Projektor musi umożliwi ć wyświetlenie obrazu wykorzystującego całą 
powierzchnię zaproponowanej tablicy interaktywnej z odległości nie większej 
niż 122 cm (odległość od tablicy do najbardziej oddalonego elementu 
projektora) przy zachowaniu proporcji obrazu, jego formatu a także 
zapewniając ostrość obrazu na całej powierzchni 

 

6 Żywotność lampy min. 3000 godzin w trybie pełnej jasności  

7 

Porty wejścia min.: 
a) 2xVGA (DB-15), 
b) 1xcomposite video (RCA Chinch), 
c) 1xS-video, 
d) 1xaudio stereo mini Jack, 1xaudio stereo 2RCA 
e) 1xRS232 

 

8 
Porty wyjścia min: 
a) 1xVGA (DB-15), 
b) 1xaudio stereo 2RCA 

 

9 Waga (max) 3,5 kg  
10 Głośność pracy (max) 36dB w trybie pełnej jasności  
11 Głośnik wbudowany min. 1 x 1W  
12 Zabezpieczenie antykradzieżowe kodem PIN  

13 

Uchwyt mocujący do ściany o parametrach: 
a) wymiary elementu mocującego do ściany min 150x250 mm 
b) waga maksymalnie 6 kg 
c) regulacje: odległość od ściany do 150 cm; pochylenie projektora przód/tył; 

pochylenie na prawo/lewo; odchylenie od ściany prawo/lewo 
d) konstrukcja pozwalająca na ukrycie kabli tak aby były prowadzone 

wewnątrz uchwytu 

 

14 
Możliwość przypisywania wybranych wejść audio do wybranych wejść 
wizyjnych 

 

15 
Zewnętrzny filtr powietrza, który użytkownik sam może wymienić i wyczyścić 
bez konieczności demontażu projektora i użycia narzędzi 

 

16 Wymiana lampy bez konieczności demontażu projektora  
17 Korekcja efektu trapezowego w pionie  

18 
Co najmniej 2 uchwyty do montażu mechanicznych zabezpieczeń przeciw 
kradzieżowych – przygotowane przez producenta projektora 

 

19 
Funkcja blokady klawiatury uniemożliwiająca uczniom samodzielne włączenie 
i obsługę projektora bez nadzoru nauczyciela 

 

20 Gwarancja producenta na projektor i lampę – 36 miesięcy  
 
 
.........................., dn. ............................                  ……................................................................................... 

               (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy 


