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  1. Laserový fosforový projektor s rentálovým rámom

Funkcia

Laserový fosforový projektor

Technické vlastnosti Jed not ka Mi ni mum Ma xi mum Pres ne

Laserový fosforový projektor v kvalite BARCO typ G100-W22 ks 1

Technické vlastnosti Hodnota / charakteristika

zobrazovaciu technológiu DLP 1-čipová - 0,96" DLP čip

svetelný zdroj laser fosfor

technológia DLP

rozlíšenie 1920x1200 WUXGA

svietitosť 22000 Lumen

minimálne parametre jasu 18500 ANSI lumens, 22000 ISO lumens

pomer strán 16:10

optická sústava
vertikálna úprava dosahuje až 120%, horizontálna 50%, má možnosť motorického zoomu a fokusu a má
motorický "lens shift"

orientácia projektoru v akejkoľvek polohe 360°

kontrastný pomer 1100:1 sekvenčný, 5500:1 dynamický, 100000:1 v extrémne čiernej

jasová uniformita 90%

ventilátor pre ultra-tichú prevádzku s hlučnosťou projektora maximálne 38dB v tichom režime

životnost svetelného zdroja 20 000 h v „normal“ móde

minimálne vstupy
HDMI2.0, Display Port, SDI, DVI-D, VGA, HDBaseT - pre možnosť ľubovoľného napojenia užívateľa na video
signál bez nutnosti prevodníkov

funkcia nastavenia stabilného svetelného toku Constant Light Output (CLO) mode

hmotnosť projektora nesmie presahovať 55kg bez optiky

maximálny nominálny odber 1300W

rentalový rám schopný uchytiť konštrukčné prvky z akýchkoľvek šiestich strán rámu a tým pádom polohovať projektor

rentalový rám z trubiek v rozmere 48x51mm zo zliatiny hliníka

rentalový rám
systém nastavenia X a Y osi projektora manuálne alebo motoricky diaľkovo, po doinštalovaní prídavného
motora

Osobitné požiadavky na plnenie

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Vrátane inštalácie na mieste plnenia

Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

Požaduje sa predložiť funkčná a technická špeci�kácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek)
nacenených výrobkov do 5 pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky

Ak sa vo výzve na predkladanie cenovej ponuky uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, značky, obchodný názov, výrobný postup, patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predložiť ponuky s
ekvivalentným riešením, prípadne lepších kvalitatívnych parametrov. Pod pojmom EKVIVALENT sa rozumie iná značka. Objednávateľ bude akceptovať ako ekvivalentný výrobok len tovar s ROVNAKOU alebo VYŠŠOU kvalitou
– parametrami ako požadovaných výrobkov.

Termín dodania tovaru: najneskôr 25.04.2022

Identi�kátor OF-252628

Stav Po karanténe

Názov Laserový fosforový projektor s rentálovým rámom

Kľúčové slová projektor

CPV 30191200-6 - Spätné projektory
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh Tovar, Služba
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