Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,
Rožmitílská 340
Rekonstrukce dílen praktického vyučování

VYBAVENÍ DÍLEN - Audivizuální a výpočetní technika
název
PC

Monitor
skárna

popis
Operační system kompa bilní s operačním systémem s podporou AD, který škola používá. Min. 8 GB
RAM DDR 4 dual channel, min. 1x 1000GB HDD SATA III, 64 MB cache, min 7 200 ot./min. MB PCI
express x16 - 1x , PCI express x1 - 2x, LAN 10/100/1000 Mbit, 4 x SATA 6Gb/s, USB v. 3 , D-Sub, DVI-D,
HDMI, klávesnice USB CZ, min. 3tl. myš USB
Velikost viditelné úhlopříčky 21,5", Typ panelu TN, poměr stran 16:9, Jas min. 200cd/m2, Doba
odezvy 5 ms, konektory HDMI , VGA, DVI
Typ skárny monochroma cká, paměť 32 MB Rychlost sku na A4 30 str./min., rychlost oboustranného
sku na A4 15 str./min.Rozlišení 600 x 600 dpi, HQ1200 (2400 x 600 dpi) Možnos připojení USB
rozhraní USB 2.0

dataproje Projekční systém: Technologie 3LCD, LCD panel: 0,55 palců s MLA (D9)
Barevný světelný výstup: 3.200 lumenů- 2.240 lumenů (ekonomický)
ktor
Bílý světelný výstup: 3.200 lumenů - 2.240 lumenů (ekonomický)
Rozlišení: XGA, 1024 x 768, 4 : 3, Poměr stran obrazu: 4 : 3
Kontrastní poměr: 15.000 : 1, min. 5.000 h životnost, 10.000 h životnost (v úsporném režimu)
Korekce lichoběžníku: auto ver kální: ± 30 °, Manuální horizontální ± 30 °
Reprodukce barev: Až 1,07 miliardy barev, Úhlopříčka promítaného obrazu: 30 palců - 300 palců
Projekční vzdálenost (wide/tele): 1,8 m - 2,17 m ( 60 palců displej Funkce USB Display: 3v1: obraz /
myš / zvuk
Rozhraní: USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B, bezdrátová síť LAN IEEE 802.11 b/g/n (volitelně), VGA vstup,
HDMI vstup,
Projekční systém: Technologie 3LCD• LCD panel: 0,55 palců s MLA (D9)Barevný světelný výstup: 3.200
lumenů- 2.240 lumenů
Bílý světelný výstup: 3.200 lumenů - 2.240 lumenů (ekonomický) ,rozlišení: XGA, 1024 x 768, 4 : 3
Poměr stran obrazu: 4 : 3, kontrastní poměr: 15.000 : 1,min. 5.000 h životnost, 10.000 h životnost (v
úsporném režimu) Korekce lichoběžníku: auto ver kální: ± 30 °, Korekce lichoběžníku: auto ver kální: ±
30 °, manuální horizontální ± 30 °, reprodukce barev: Až 1,07 miliardy barev Úhlopříčka promítaného
obrazu: 30 palců - 300 palc, projekční vzdálenost (wide/tele): 1,8 m - 2,17 m ( 60 palců displej),funkce
USB Display: 3v1: obraz / myš / zvuk
Rozhraní: USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B, bezdrátová síť LAN IEEE 802.11 b/g/n (volitelně), VGA vstup,
HDMI vstup, kompozitní vstup, S-Video vstup, audiovstup, VGA vstup, HDMI vstup, kompozitní vstup, SVideo vstup, audiovstup, cinch,připojení chytrého zařízení: Ad-hoc / infrastruktura. Funkce a vlastnos :
Posuvník vypnu zvuku a obrazu, vestavěný reproduktor, funkce přímého zapnu a vypnu ,
kompa bilní s vizualizéry, Horizontální a ver kální korekce lichoběžníkového zkreslení, lampa s dlouhou
životnos , Síťová projekce, funkce kopírování v nabídce OSD, bez PC, funkce rozdělení obrazovky,
kompa bilní s bezdrátovou sí LAN, Aplikace iProjecton nastavená pomocí kódu QR,Barevné režimy:
tabule, kino, dynamický, prezentace, sRGB
Spotřeba energie: 277 W, 207 W (ekonomický), 0,26 W (pohotovostní režim).Možné doplňky:
Dokumentární kamera, USB klíč pro rychlé bezdrátové připojení, bezdrátová síťová jednotka. Obsah
dodávky: přenosná taška, VGA kabel, Hlavní zařízení, napájecí kabel, dálkové ovládání vč. baterií, USB
kabel, Sada uživatelských příruček, Záruční dokumenty. Záruka: min 24 měsíců , lampa: 12 měsíců nebo
1.000 h HDMI kabel min. délka 15 m,cinch
Připojení chytrého zařízení: Ad-hoc / infrastruktura
Funkce a vlastnos : Posuvník vypnu zvuku a obrazu, vestavěný reproduktor, funkce přímého zapnu a
vypnu , kompa bilní s vizualizéry, Horizontální a ver kální korekce lichoběžníkového zkreslení, lampa s
dlouhou životnos , Síťová projekce, funkce kopírování v nabídce OSD, bez PC, funkce rozdělení
obrazovky, kompa bilní s bezdrátovou sí LAN, Aplikace iProjecton nastavená pomocí kódu QR
Barevné režimy: tabule, kino, dynamický, prezentace, sRGB
Spotřeba energie: 277 W, 207 W (ekonomický), 0,26 W (pohotovostní režim)
Možné doplňky: Dokumentární kamera, USB klíč pro rychlé bezdrátové připojení, bezdrátová síťová
jednotka
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kamera

5.0 CMOS senzor s ﬁxním úhlem 120°,rozlišení Full HD kamera 1080p s funkcí Wi-Fi
Max. rozlišení fotograﬁe 8 MP (3264 x 2448). Podpora externí paměťi Micro SDHC karta o kapacitě až 32
GB
Vodotěsná do 50 m, robusní konstrukce. Pevný úhel 120°, Vestavěný mikrofon
příslušenství v dodávce: vodotěsné pouzdro, dálkové ovládání IR, sada pro upevnění na helmu, sada pro
upevnění na řídítka, sada popruhu pro upevnění na hlavu, přísavka, nabíjecí a datový kabel USB, návod
Paměťová karta Micro SDHC o velikos min. 16GB
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