
Załącznik nr 5 e do siwz 

 

WIZUALIZER 
 
nazwa: …………………………… 
producent: ………………………. 
model: …………………………… 
typ i wersja oprogramowania: …………………………………… 

Ilość  
1 szt. 

 Parametr / Warunek wymagany 
Spełnia 

TAK/NIE 
1 Przetwornik – CMOS 1 390 000 pixeli ( wartość minimalna)  
2 Częstotliwość odświeżania – minimum 30 klatek na sekundę  
3 Rozdzielczość kamery SXGA  
4 Obrotowa głowica kamery  
5 Sztywne ramię podtrzymujące głowicę, nie dopuszcza się tzw. „gęsich szyjek”  
6 Zoom optyczny – x5  
7 Zoom cyfrowy – x8  
8 Ustawienie ostrości (auto-focus) – automatyczny  
9 Wejście 1 x VGA (DB-15)  
10 Wyjście 1 x VGA (DB-15); 1 x DVI-D  
11 Wyjście 1 x Component Video  
12 USB typu B  

13 
Obszar skanowania: 
min. 9x7cm 
max. 42x34cm 

 

14 Slot na kartę pamięci SD  
15 Rozdzielczości wyjściowe sygnału - XGA, WXGA i SXGA  
16 Waga max. 7 kg  
17 Współpraca z komputerem za pomocą kabla USB  
18 Regulacja zoom za pomocą pokrętła zainstalowanego na głowicy kamery  
19 Przycisk Auto-Focus na głowicy kamery  
20 Funkcja PinP  
21 Funkcja zasłaniania fragmentu obrazu  
22 Oświetlenie zainstalowane w głowicy kamery  
23 Włącznik oświetlenia zainstalowany na głowicy kamery  
24 Rodzaj oświetlenia – LED  

25 
Ramię kamery – sztywne, z możliwością pochylenia o 45 stopni i obrócenia w 
osi pionowej o 180 stopni 

 

26 Zabezpieczenia antykradzieżowe: Kensington  
27 Zakres obrotu kamery: wokół osi poziomej – 180 stopni  

28 

Oprogramowanie do sterowania i wykorzystywanie obiektów 2D i 3D, 
dokumentów tekstowych, animacji oraz materiałów wzbogaconych dźwiękiem 
na tablicy interaktywnej poprzez przypisywanie obrazów do zróżnicowanego 
sześcianu rzeczywistego i sterowanie nim pod obiektywem kamery.   

 

29 

Integracja z oprogramowaniem tablicy interaktywnej polegająca na 
a) przechwytywaniu obrazów wyświetlanych za pomocą wizualizera 

bezpośrednio na strony programu do obsługi tablicy 
b) pisaniu na obrazach i zapisywaniu ich w zbiorach galerii do późniejszego 

wykorzystania.   
Integracja wizualizera z oprogramowaniem tablicy pozwalająca na sterowanie 
parametrami obrazu: 

a) powiększanie,  
b) ustawianie ostrości i jasności  

 



 
 
 
 
 
....................................., dn. ...............................       .................................................................................................. 
            (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy 

 

z paska narzędzi oprogramowania tablicy. 
30 Gwarancja producenta 36 miesięcy  


