
Vlastný návrh plnenia zákazky Z20223350

Zákazka

Identifikátor Z20223350

Názov zákazky Laserový fosforový projektor s rentálovým rámom

Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/322448

Dodávateľ

Obchodný názov CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o.

IČO 44514557

Sídlo Suchý Jarok 18, Humenné, 066 01, Slovenská republika

Dátum a čas predloženia 14.4.2022 9:13:55

Hash obsahu návrhu plnenia 6Q4eUpnVxSHm+OwIobJ46EPKF1duGPS2g9G7CdgJoIo=

Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
Laserový fosforový projektor BARCO typ G100-W22 a rentalový rám pre projektor BARCO typ G100.
Špecifikácia a fotodokumentácia v Prílohe

Prílohy:
G100W22 a.jpg (foto projektora)
G100W22 b.jpg (foto projektora)
G100W22 c.png (foto projektora)
G100W22 rám.jpg (foto rentalového rámu)
G100W22 rám2.jpg (foto rentalového rámu)
Technický výkres.pdf (Technický výkres)
TŠ BARCO G100 W22.pdf (Parametre)













BARCO G100 W22 


 - zobrazovacia technológia DLP - 1-čipová - 0,96" DLP čip


 - zdroj svetla laser-phosphor


 - rozlíšenie 1920 x 1200 (WUXGA)


 - parametre jasu: 18500 ANSI lumens, 22000 ISO lumens


 - pracuje s pomerom strána 16:10


 - má postavenú optickú sústavu tak, že 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%


 - vybavený ventilátormi pre ultra-tichú prevádzku s hlučnosťou projektora  maximálne 


38dB v tichom režime


 - životnost svetelného zdroja je 20.000 h v „normal“ móde


 - 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


 - v normálnom móde maximálny nominálny odber 1300W


 - hmotnosť projektora bez optiky 54kg 


Rentalový rám pre 


projektor pre 


BARCO G100 W22


 - projektor nasadený v ráme má možnosť uchytenia na konštrukčné prvky z 


akýchkoľvek šiestich strán rámu - jednoduché polohovanie projektora


 - zostavený z trubiek zo zliatiny hliníka s priemerom trúbky 48-51mm


 - rám má systém nastavenia X a Y osi projektora manuálne alebo motoricky 


diaľkovo (po doinštalovaní prídavného motora)
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