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Minimalne parametry techniczne urządzeń  
Oferowany przez Wykonawcę sprzęt może mieć lepsze parametry techniczne, jakościowe, 

funkcjonalne i użytkowe niż te, które wymieniono poniżej. Jeśli w dokumentacji podane zostały nazwy 

i producenci materiałów, technologii i urządzeń, podano je przykładowo celem określenia parametrów 

technicznych, które muszą być spełnione aby urządzenia te mogły być użyte w czasie realizacji 

zamierzenia inwestycyjnego. Dopuszcza się zastosowanie innych, równoważnych technologii i 

urządzeń o ile zostaną zachowane ich parametry techniczne w stosunku do przyjętych w dokumentacji. 

Szczegóły odnośnie materiałów, urządzeń i rozwiązań równoważnych zostały opisane w Części VII pkt 

VI SWZ. 

 
PROJEKTOR MULTIMEDIALNY LASEROWY  

System wyświetlania LCD 

Rozdzielczość rzeczywista minimum 1200x1920 

Jasność minimum 7000 lm 

Korekcja zniekształceń 
trapezowych 

TAK pionowo minimum 45 stopni, poziomo minimum 30 stopni 

Źródło światła laser 

Wymienne obiektywy TAK 

Poziom hałasu max 36 dB w trybie normalnym 

Wejścia/wyjścia HDMI, DVI, HDBaseT, VGA, BNC, RS-232, Ethernet (RJ45) 

Sterowanie RS232, LAN 

Zużycie energii max 416W 

Kolor obudowy czarny  

Waga max 17 kg 

Gwarancja minimum 5 lat  lub 20 000 godzin pracy 

Akcesoria uchwyt sufitowy krótki 

 

OBIEKTYW SPECJALNY DO PROJEKOTRA  

Opis obiektyw krótkoogniskowy zoom tego samego producenta co projektor 

Motor zoom TAK  

Ogniskowa minimalny zakres 11,1 – 13,1 

Stosunek projekcji minimalny zakres 0,65 – 0,78 : 1 

Przesunięcie obiektywu pionowo minimum 67%, poziomo minimum 30% 

 

EKRAN PROJEKCYJNY, ELEKTRYCZNY  

Montaż uniwersalny, naścienny lub sufitowy 

Konstrukcja obudowy kaseta w czarnym kolorze RAL 9005 

Silnik - personalizacja 230V zalecany po prawej stronie 

Wielkość obrazu (użytkowa)  390 x 243 cm, proporcje 16:10 

Powierzchnia ekranowa biała matowa, szerokokątna bez czarnego obramowania 

Akcesoria uchwyty do montażu sufitowego + pilot bezprzewodowy 

 

BEZPRZEWODOWY ADAPTER 

Opis 
bezprzewodowy adapter do wyświetlania zawartości ekranu korzystający z 
technologii Wi-Fi CERTIFIED Miracast 

Typ złącza HDMI (zasilanie przez USB) 

Technologia  Miracast 

Obsługa aplikacji do systemu 
Windows 

Obsługiwane platformy — X86, X64 i ARM z systemami operacyjnymi Windows 
10 i Windows 8.1+ 

Parowanie z wieloma urządzeniami (nie jednocześnie) 

Obsługa formatu audio minimum PCM 
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Zasięg minimum 7 m 

Zgodność 

Urządzenia Surface, w tym Surface Book/Surface Laptop/Surface Pro/Surface 
Pro 4/Surface 3/Surface Pro 3/Surface 2/Surface Pro 2, oraz inne urządzenia z 
systemami Windows 10 lub Windows 8.1, które obsługują technologię 
Miracast. Pełna funkcjonalność nie jest dostępna w przypadku urządzeń 
nieobsługujących HDCP. 

 

ZASILACZ DO BEZPRZEWODOWEGO ADAPTERA 

Opis 
zasilacz do bezprzewodowego adaptera, zasilanie po porcie USB, montaż przy 
projektorze 

 

TRANSMITTER WIZJI HDMI 

Działanie 
transmisja sygnału HDMI na dużą odległość po pojedynczej skrętce 
komputerowej wraz z sygnałem RS232 oraz IR 

Elementy extendera tylko nadajnik, kompatybilny z wejściem HDBaseT projektora 

Technologia HDBaseT 

Rozdzielczość minimum 4K@60Hz 

Sygnały co najmniej HDMI, RS232, IR 

Zasięg transmisji co najmniej 70m 

Zasilanie razem z sygnałem wizji PoE lub zasilacz  

Akcesoria w standardowym 
wyposażeniu 

zasilacz  

Inne transmitter należy zamontować w przyłączu sygnałowym 

 

PRZYŁĄCZE ŚCIENNE SYGNAŁOWE 

Opis 
przyłącze w wykonaniu warsztatowym składające się puszki natynkowej i 
zewnętrznego gniazda HDMI, gniazda DMX3, gniazda audio jack stereo 6.35mm 

Wielkość puszki 

wielkość dobrana tak, by wewnątrz puszki zmieścił się transmitter HDBaseT z 
zasilaczem, splitter DMX3 z zasilaczem, separator masy, a objętość wewnętrzna 
zapewniła właściwe chłodzenie transmitera i splittera, dopuszcza się wykonanie 
otworów wentylacyjnych 

Materiał obudowy metal lub tworzywo 

Złącza na przedniej ścianie 
przyłącza 

HDMI, DMX3, Jack audio 6.35 stereo 

Kolor obudowy zbliżony do koloru ściany lub neutralny szary 

Opis gniazd TAK 

Gumowe wpusty/dławiki do kabli 
na bocznych ścianach 

NIE dopuszcza się 

 

SEPARATOR MASY 

Wbudowany transformator 
separujący 

TAK 

Impedancja wejściowa/wyjściowa 12 kΩ 

Pasmo przenoszenia: 20-30000Hz 

THD < 0.01% 

Przesyłanie sygnału 1 : 1 

Inne separator należy zamontować w przyłączu sygnałowym 

 

ZESTAW INTERAKTYWNY 

MONITOR INTERAKTYWNY  

Przekątna minimum 65" LED 

Jasność minimum 380 cd/m2 

Rozdzielczość panelu minimum 3840 x 2160 
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Żywotność panelu minimum 50000h 

Grubość wzmocnionej szyby minimum 4mm 

Rozdzielczość dotyku 32768 x 32768 

Technologia dotyku podczerwień 

Sposób obsługi palec lub dowolny inny przedmiot 

Czas reakcji dotyku max 7 ms 

Połączenie z komputerem  USB 

Wejścia wideo 3 x HDMI, VGA (D-Sub15) 

Wyjścia wideo HDMI 

Porty komunikacyjne RS232, 3 x USB 2.0, 3 x USB 3.0, 2 x USB Touch 

Wbudowane głośniki minimum 2 x 16 W 

Waga maksimum 41 kg 

Dodatkowe funkcje 

Android OS 
Aplikacja do nanoszenia notatek 
Narzędzie do prowadzenia głosowania 
Notowanie na dowolnym źródle 
Oprogramowanie Windows kompatybilne z aplikacją do nanoszenia notatek 
Wgranie własnego logo 
Wyświetlanie komentarzy tekstowych na ekranie przez uczestników 
Zmiana nazwy źródła sygnału 

Dołączone akcesoria 

Pilot 
Pisaki (2 szt) 
Przewód HDMI (3 m) 
Przewód USB (5 m) 
Przewód zasilający (3 m) 
Płyta CD lub pendrive z oprogramowaniem i sterownikami 

Gwarancja  
5 lat oraz 2 lata usługi wymiany one-to-one po bezpłatnej rejestracji na stronie 
producenta 
2 lata bez rejestracji 

Inne wymagana praca w pionie i poziomie jako stół multimedialny 

KOMPUTER OPS  

Wbudowany komputer OPS tego 
samego producenta, co monitor 

minimum:   procesor I5 8400,6 rdzeni, pamięć 4GB RAM, dysk 128GB SSD M.2, 
karty zintegrowane: grafika Intel® HD 630, dźwiękowa, sieciowa, WIFI: 
802.11a/c, 6 portów USB 3.0, wyjścia HDMI, display port, VGA 

SYSTEM OPERACYJNY Windows 10 Pro PL x64 

WÓZEK MOBILNY ELEKTRYCZNY  

Opis 
wózek przeznaczony do zamontowania monitora 65” z możliwością regulacji 
położenia monitora poziomo i pionowo, wózek regulowany elektrycznie 

Zakres regulacji pionowej minimum 560 mm 

Zakres regulacji pochylenia minimum 90 (+/- 1) stopni 

Minimalna wysokość jako stół 
interaktywny 

max 981 mm 

Maksymalny udźwig minimum 100 kg 

Uchwyt do monitora w zestawie TAK 

VESA minimum 600 x x600, 800 x 600 

Możliwość sterowania statywem 
wprost z monitora 
interaktywnego 

TAK 

Dołączone akcesoria 
kabel zasilania, pilot, instrukcja instalacji, instrukcja użytkowania, kabel USB, 
kabel przekazujący zasilanie, zestaw śrub 

Producent ten sam, co producent monitora interaktywnego 

OKABLOWANIE 
należy dołączyć i wykonać niezbędne okablowanie pomiędzy monitorem, 
komputerem, wózkiem i zasilaniem zewnętrznym 230V. Okablowanie musi być 
tak wykonane, by nie przeszkadzało w codziennej eksploatacji. 
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PAKIET OPROGRAMOWANIA NARZĘDZIOWEGO 

Opis pakiet sześciu programów dedykowanych do stołów multimedialnych 

Usługa związana z 
oprogramowaniem 

dostawca ma obowiązek zainstalować dostarczone oprogramowanie (w 
porozumieniu z Użytkownikiem) oraz przeszkolić Użytkownika z obsługi 
oprogramowania 

Wersja licencji wszystkie licencje w wersji bezterminowej 

SHELL 

Aplikacja startowa, będąca nakładką na system Windows. Umożliwia 
uruchamianie innych aplikacji na bazie pliku konfiguracyjnego. W modelu DS 
(Digital Signage) umożliwia lokowanie produktów poprzez przewijany pasek 
reklam z możliwością rozwinięcia każdej z reklam i prezentacji powiązanej 
galerii. Dodatkowo posiada moduł uprawnień nadawanych na podstawie kart 
NFC. 

Szachy  

Multi-dotykowe szachy i warcaby - dwie gry w pakiecie. Praca w orientacji 
horyzontalnej, Kompatybilność z Digital Signage (automatyczne pobieranie 
kontentu), Logowanie dotykowych aktywności, Obsługa multimedialnych treści 
dynamiczne menu (floating menu), Funkcja obracania ekranu - obsługująca 
stoliki dotykowe, Dwie wersje językowe (PL, EN), Darmowe automatyczne 
aktualizacje. 

Puzzle 

multi-dotykowe układanie dowolnych grafik, typowa multimedialna grą 
wieloosobowa. Możliwość pobrania ułożonych grafik za pomocą kodu QR na 
urządzenie mobilne. Multi-dotykowy interface, Kilka trybów gry i wiele 
poziomów gry, Możliwość pobrania ułożonej grafiki na telefon, Obsługa systemu 
nagród, Dostęp z poziomu gry do dużej kolekcji grafik na tzw. 'na każdą okazję', 
Praca w orientacji horyzontalnej i wertykalnej, Kompatybilność z Digital Signage 
(automatyczne pobieranie kontentu), Możliwość nawiązania kontaktu(email), 
Logowanie dotykowych aktywności, Obsługa multimedialnych treści, 
Dynamiczne menu (floating menu), Funkcja obracania ekranu - obsługująca 
stoliki dotykowe, Dwie wersje językowe (PL, EN), Darmowe automatyczne 
aktualizacje. 

EXPO 

Multi-dotykowa aplikacja przeznaczona do prowadzenia multimedialnych 
prezentacji, przygotowanych pod dostępnym kreatorem. Dostęp do 
przykładowej prezentacji demonstracyjnej, Nielimitowana aplikacja do 
budowania prezentacji, Kompatybilność z prezentacjami wykonanymi pod 
PowerPoint, Z poziomu aplikacji do budowania prezentacji zdalna funkcja 
publikacji wykonanej prezentacji bezpośrednio na urządzenie, Automatyczne 
odtwarzanie 'zapętlonych' prezentacji, Obsługa prezentacji 
wielostanowiskowych (serwer jako prezenter, wiele klientów jako oglądający), 
Możliwość dodania wielu punktów dotykowych do jednego slajdu (każdy punkt 
może zawierać opis, stronę internetową, dokument pdf oraz galerię), 
Zintegrowana multi-dotykowa przeglądarka internetowa, Obsługa dokumentów 
multimedialnych pobieranych ze wskazanego folderu, Funkcja rysowania po 
slajdach z możliwością robienia zrzutów ekranowych, Praca w orientacji 
horyzontalnej i wertykalnej, Dynamiczne menu (floating menu), Dwie wersje 
językowe (PL, EN), Darmowe automatyczne aktualizacje. 

TOUCH PAINT 

Multi-dotykowe rysowanie. Aplikacja dotykowa dająca do wyboru dużą paletę 
kolorów oraz różne grubości linii. Efektem prostej konfiguracji aplikacji 
dotykowej, może być możliwość pobrania rysunku na urządzenie mobilne, 
poprzez zeskanowanie wygenerowanego przez aplikację kodu QR. Możliwość 
podmiany tła, Praca w trybie horyzontalnym i wertykalnym, Możliwość 
wyświetlania reklam, Logowanie dotykowych aktywności, Możliwość nawiązania 
kontaktu z reklamodawcą (email), Kompatybilność z Digital Signage 
(automatyczne pobieranie treści reklamowych), Dynamiczne menu (floating 
menu), Funkcja obracania ekranu - obsługująca stoliki dotykowe, Możliwość 
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zabezpieczenia hasłem przycisku wyjścia z aplikacji, Dwie wersje językowe 
(PL,EN), Darmowe automatyczne aktualizacje. 

PHOTO 

Aplikacja multi-dotykowa do prezentowania multimedialnych treści. Aplikacja 
czyta z wybranego folderu - wszystkie dostępne multimedia, następnie 
prezentuje je na ekranie dotykowym. Każda dostępna grafika, zdjęcie czy film 
otrzymuje obsługę standardowych manipulacji jak przesuwanie, obracanie, 
zmniejszanie/powiększanie; możliwe jest niezależne przeglądanie dostępnych 
materiałów multimedialnych, Praca w trybie horyzontalnym i wertykalnym, 
Możliwość wyświetlania reklam, Obsługa multimedialnych treści, Logowanie 
dotykowych aktywności, Kompatybilność z Digital Signage (automatyczne 
pobieranie treści reklamowych), Możliwość nawiązania kontaktu z 
reklamodawcą (email), Dynamiczne menu (floating menu), Funkcja obracania 
ekranu - obsługująca stoliki dotykowe, Możliwość zabezpieczenia hasłem 
przycisku wyjścia z aplikacji, Dwie wersje językowe (PL, EN), Darmowe 
automatyczne aktualizacje. 

 

REFLEKTOR FRONTOWY NA WIDOWNI 

Parametry 

Reflektor LED wyposażony w źródło LED o mocy minimum 150W. CRI minimum 
94. Temperatura barwowa 3100K. Soczewka typu Fresnel minimum 180mm. 
Minimum 3700 lux @4m. Reflektor wyposażony w zdalnie regulowany zoom w 
zakresie minimum 10° - 75°. Obsługa protokołów DMX512, RDM, ArtNet. 
Reflektor wyposażony w dwa obrotowe potencjometry do manualnej obsługi 
Dimmera oraz Zoom. Zasilanie 100-240V, 50/60Hz. Maksymalny pobór mocy 
210W. Waga nie większa niż 11 kg. Złącza Neutrik XLR-5pin In/Out, Neutrik 
PowerCon. Obudowa w kolorze czarym. W zestawie z uchwytem na rurę 50mm, 
linką zabezpieczającą oraz 8 listnymi skrzydełkami kadrującymi. 

REFLEKTOR FRONTOWY I KONTROWY SCENY 

Parametry 

Reflektor LED wyposażony w 12 diód LED RGBWAUV o mocy minimum 10W 
każda. Minimum 5400 lux @ 2m. Kąt świecenia 25°. Złącza XLR 3-pin In/Out, IEC 
C13/C14. Zasilanie 100-240V, 50/60Hz. Maksymalny pobór mocy 100W. Waga 
nie większa niż 2,5kg. W zestawie z uchwytem na rurę 50mm oraz 
linką zabezpieczającą. 

REFLEKTOR RUCHOMA GŁOWA 

Parametry 

Ruchoma głowa wyposażona w 7 diód LED RGBW o mocy minimum 15W każda. 
CRI minimum 70. Minimum 5580 lux @3m. Ruchoma głowa wyposażona w 
zdalnie regulowany zoom w zakresie minimum 6° - 35°. Kontrola poprzez 8/15 
kanałów DMX. Zakres ruchu Pan/Tilt minimum 540°/225°. Złącza XLR 3-pin 
In/Out, IEC C13/C14. Zasilanie 100-240V 50-60Hz. Maksymalny pobór mocy 
85W. Waga nie większa niż 4,5 kg. W zestawie z uchwytem na rurę 50mm oraz 
linką zabezpieczającą. 

LISTWA LED OŚWIETLENIA TŁA 

Parametry 

Listwa LED wyposażona w minimum 8 diód LED RGB o mocy minimum 15W 
każda. Kąt świecenia 60° Możliwość kontroli każdą diodą niezależnie. Złącza XLR 
3-pin In/Out, IEC C13/C14. Zasilanie 100-240V 50-60Hz. Maksymalny pobór 
mocy 125W. Waga nie większa niż 3 kg. Długość nie większa niż 75 cm. 

STEROWNIK KONSOLETA OŚWIETLENIA 

Parametry 

Konsoleta oświetleniowa DMX wyposażona w kolorowy ekran dotykowy OLED o 
przekątnej minimum 10,1’. Możliwość podłączenia zewnętrznego monitora o 
rozdzielczości 1920x1080. Obsługa 512 kanałów DMX. Konsoleta wyposażona w 
minimum 21 suwaków, 20 klawiszy Playbacków oraz 4 enkodery obrotowe. 
Obsługa protokołu Art-Net jako dodatkowa opcja. Tryb patchowania urządzeń. 
Edytor efektów. Złącza XLR 3-pin, XLR 5-pin, USB, RJ45. Złącze zasilania 
PowerCon. Zasilanie 100-240V 50/60Hz, maksymalny pobór prądu 60W. 
Wymiary nie większe niż 51x35x14cm. 
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SPLITTER DMX 

Parametry 
Rozdzielacz sygnału DMX wyposażony w złącza IN/Out XLR 3-pin. 4 wyjścia XLR 
3-pin. Obudowa miniaturowa, zasilacz w wyposażeniu. 

Inne splitter należy zamontować w przyłączu sygnałowym 

KONSTRUKCJA SCENICZNA PŁASKA 

Parametry 

Aluminiowa konstrukcja sceniczna płaska o długości 2m wykonana ze stopu EN 
AW 6082 T6. Rury główne 48mm o grubości ścianki minimum 3mm. Rury 
poprzecze o grubości minimum 2mm. Łączenie odcinków konstrukcji za pomocą 
tzw. „Beczek”. Maksymalna waga 5,65 kg. Maksymalne punktowe obciążenie 
dla odcinka 2m minimum 380 kg. Maksymalne ugięcie konstrukcji 2mm. 
Konstrukcja posiadająca certyfikat Tüv. Komplet wraz z elementami 
połączeniowymi oraz elementami umożliwiającymi mocowanie konstrukcji do 
sufitu za pomocą sztywnych uchwytów nie wyższych niż 10 cm. 

STATYW OŚWIETLENIOWY 

Parametry 

Statyw oświetleniowy typu winda z korbą o dopuszczalnym maksymalnym 
obciążeniu 100kg. Wysokość podnoszenia do 3m. Statyw wyposażony w system 
automatycznej blokady bezpieczeństwa. Maksymalna wysokość statywu po 
złożeniu 1,45 m. Waga maksymalna 16kg. Statyw posiadający certyfikat BGV-C1. 
Kolor czarny. W zestawie z adapterem umożliwiającym mocowanie konstrukcji 
scenicznej typu trojkąt 

KONSTRUKCJA SCENICZNA TRÓJKĄT 

Parametry 

Aluminiowa konstrukcja sceniczna typu trójkąt o długości 1,5m wykonana ze 
stopu EN AW 6082 T6. Rury główne 48mm o grubości ścianki minimum 3mm. 
Rury poprzecze o grubości minimum 2mm. Łączenie odcinków konstrukcji za 
pomocą tzw. „Beczek”. Maksymalna waga 5 kg. Maksymalne punktowe 
obciążenie dla odcinka 3m minimum 780 kg. Maksymalne ugięcie konstrukcji 
11mm. Konstrukcja posiadająca certyfikat Tüv. Komplet wraz z elementami 
połączeniowymi. 

 

 
 
 


