Opis Przedmiotu Zamówienia
Część I Wyposażenie bankietowe
Lp.

1.

2.

3.

4.

Nazwa
produktu/towaru

Jednostka
miary

Ilość

krzesło bankietowe

szt.

130

stół bankietowy

szt.

30

pokrowiec na krzesło

szt.

150

pokrowiec na stół

szt.

30

Opis produktu/towaru
Uniwersalne krzesło bankietowe, wygodne i praktyczne. Krzesło malowane jest proszkowo, 3-warstwowo z dodatkową
warstwą lakieru anty obiciowego (zabezpieczającego przed zarysowaniem do gołego metalu i odpryskiem koloru). Materiał o
wysokiej odporności na ścieranie. Tapicerka w posiada dodatkową powłokę "Easy Clean" ułatwiającą jego czyszczenie. - min
3 lata gwarancji, - Atest Wytrzymałości, -certyfikat COBRABID - Biura Badań i Certyfikacj
Parametry techniczne
Szerokość profilu: 20 mm
Waga: 6,5 kg
Szerokość całkowita: 39 cm
Wysokość całkowita: 92 cm
Wysokość do siedziska: 46 cm
Stół składany z mocną, metalową podstawą opartą na konstrukcji ramowej. Bezpieczny mechanizm składania pracuje lekko, a
jego unikalna konstrukcja zapewnia bezpieczeństwo użytkowania. Dodatkowo regulowane stopki pozwalają dopasować go
do nierównego podłoża.
BLAT
Blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej dwustronnie o grubości 18mm
Dostępne 7 kolorów blatu w palecie podstawowej i ponad 120 w palecie rozszerzonej
Obrzeże PCV o grubości 2mm idealnie dopasowane jest do blatu
Blaty są przetwarzane za pomocą nowoczesnych, sterowanych komputerowo maszyn, zapewniając dokładność obróbki i
końcową estetykę wysokiej jakości
Certyfikat Higieniczny, klasa: E1
KONSTRUKCJA
Solidna stalowa konstrukcja ramy z profi 30x30 mm zapewnia stabilność
Brak elementów plastikowych narażonych na zużycie i awarię
min 3 lata gwarancji
Atest Wytrzymałości
Parametry techniczne
Tkanina: Panama 100%, PES
Gramatura: 180g/m2
Splot: płócienny, prosty
Typ: miękki, matowy
Plamodporny: nie
Kolor: biały / ecru
Parametry techniczne:
Tkanina: 94% poliester, 6% elastan
Gramatura: 220 g/m2
Splot: płócienny, prosty
Typ: miękki, matowy

5.
6.

7.

wózek na krzesła

szt.

2

wózek na stoły

szt.

2

ławostoły

kpl.

20

Plamoodporny: nie
Kolor: biały
Stopka ściągająca: tak
metalowy wózek do przewozu krzeseł przeznaczony jest do transportu pełnych sztapli krzeseł bankietowych. Umożliwia on
transport w sposób szybki i bezpieczna. Dodatkowe przednie kółko zabezpiecza przed niekontrolowanym upadkiem
transportowanych produktów.
Wykonany ze stali, umożliwia transport stołów zarówno prostokątnych oraz okrągłych w różnych wymiarach. Skrętne koła
wykonane z gumy gwarantują komfort użytkowania a zabezpieczające hamulce sprawiają, że można użytkować go w
bezpieczny sposób
Wymiary stołu: +- 10%
Szerokość: 50 cm
długość 220 cm
wysokość: 78 cm
grubość drewna: 26 mm +/- 1
Wymiary ławek: +- 10%
Szerokość: 25 cm
długość 220 cm
wysokość: 48 cm
grubość drewna: 28 mm +/- 1
Cechy produktu:
Stelaż z profilu giętego o podwyższonej wytrzymałości
Drewno sosnowe, listwy zewnętrzne i wewnętrzne lite
Lakier uv, pokazujący naturalną strukturę drewna
Stelaż lakierowany proszkowo
Kmpl = 1 stół + 2 ławki

Opis Przedmiotu Zamówienia
Część II Wyposażenie świetlicowe
Lp.

Nazwa
produktu/towaru

Jednostka
miary

Ilość

1.

komoda wisząca pod
RTV

szt.

1

2.

sofa młodzieżowa

szt.

1

3.

fotel z obiciem

szt.

4

4.

sztaluga drewniana

szt.

10

Opis produktu/towaru
180 cm, kolor sosna, uchwyty, dodatki kolor srebrny, 2 półki otwarte (pod TV), 2 szafki zamykane
nierozkładana, styl skandynawski, szerokość: 180cm
głębokość 74cm, wysokość: 75cm
pufy wypełnione granulatem EPS (kulki styropianowe) obite wysokiej jakości ekoskórą, trwałą, zmywalną, łatwą w
utrzymaniu czystości i pielęgnacji. Posiada atest Państwowego Zakładu Higieny - można stosować ją także w miejscach
użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, itd) (wysokość: 100 cm, długość : 80 cm, szerokość : 70 cm)
Sztalugi drewniane BLEJTRAM – sztaluga drewniana z możliwości regulowania wysokości, wymiary 46/60/140, regulowana
długość podpory, pochylenie do 90 stopni

5.

6.

7.

8.

regał otwarty

regał zamknięty

biurko pod komputer

krzesło obrotowe

szt.

szt.

szt.

szt.

5

5

5

6

9.

krzesło świetlicowe

szt.

26

10.

stolik składany
świetlicowy

szt.

13

11. szafa magazynowa

szt.

8

12. regał magazynowy

szt.

8

13. ławka świetlicowa

szt.

15

Regały otwarte z szufladami – Regał 3-półkowy aktowy półotwarty, 8 szuflad w części dolnej w dwóch kolumnach po 4,
wym. szer.800mm,gł. 380-400mm, wys.1860 mm. Wykonany z płyty wiórowej laminowanej 18 mm. Widoczne brzegi boków
pokryte odpornym na uderzenia PCV 2 mm w kolorze płyt. Tył regału z płyty pilśniowej o grubości 6mm.W dolnej części
cokolik o wysokości 3cm. Kolor płyty korpusu – sosna, pozostałe płaszczyzny (półki, fronty) – pomarańczowe i zielone

Regały zamknięta dolna czść - Regał 3-półkowy aktowy półotwarty, z drzwiami w części dolnej. Wymiary: szer.800mm,gł.
380-400mm, wys.1860 mm. Wykonany z płyty wiórowej laminowanej 18 mm. Widoczne brzegi boków pokryte odpornym na
uderzenia PCV 2 mm w kolorze płyt. Tył regału z płyty pilśniowej o grubości 6mm.W dolnej części cokolik o wysokości
3cm. Kolor płyty korpusu –sosna, pozostałe płaszczyzny (półki,fronty) – żółte i pomarańczowe.

Typ biurka - płyta laminowana z tyłu biurka, dzięki niej można ustawić biurko w dowolnym miejscu, nie musi ono stać przy
ścianie. System Mebli – CLP. Materiał - Płyta laminowana. Grubość płyty - 16mm. Jakość płyty - Certyfikat higieniczny E1.
Obrzeże - ABS 0,5mm. Długość - 135cm. Wysokość - 77cm. Głębokość - 60cm. Liczba szuflad - 3
krzesło biurowe z regulowanymi podłokietnikami i mechanizmem synchronicznym, siedzisko oraz oparcie tapicerowane są
trwałą tkaniną w kolorze szarym lub grafitowym, Podłokietniki o regulowanej wysokości pozwalają na ergonomiczne
ułożenie przedramienia (90 stopni względem tułowia) płynnie regulowana wysokość siedziska, stalowa, chromowana
podstawa jezdna jest trwała a zarazem elegancka, Krzesło posiada ATEST Wytrzymałości i Bezpieczeństwa Użytkowania
wydany przez PUR Remodex Zakład Badań i Wdrożeń przemysłu meblarskiego. Wymiary siedzisko 48x 49 cm, oparcie
58cm
– na stelażu metalowym z profilu stalowego o przekroju fi 20 mm dla wys. 1, 2, 3 i fi 25 mm dla wys. 4, 5, 6, 7 malowanym
farbami proszkowymi wg wzornika RAL. Końcówki nóg zabezpieczone stopkami plastikowymi zabezpieczającymi podłogę.
Tylne, odchylone nóżki zakończone ukośnymi stopkami gwarantującymi stabilność mebla. Konstrukcja krzesła umożliwia
jego sztaplowanie. Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki. Oparcie z giętej sklejki bukowej o półokrągłym kształcie z
charakterystycznym podcięciem na górze. Krzesło posiadają Certyfikat Cobrabid dopuszczający do użytkowania w
jednostkach oświatowych. Oparcie i siedzisko kolor sosna, stelaż kolor zielony.
Stół wykonany z profila 40x20 i rury fi 32, malowany proszkowo. Blat wykonany z płyty laminowanej o gr 18 mm
wykończony obrzeżem PCV 2mm. Zatyczki zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem. Stoły posiadają Certyfikat
Cobrabid dopuszczający do użytkowania w jednostkach oświatowych. Wymiary 80x80, Kolor blatu sosna, kolor nóg zielony
stalowe –wymiary 100x 42x200, 4 półki
stalowe - wymiary 100x 42x200, 4 półki (nośność półki 200 kg)
Stół wykonany z profila 40x20 i rury fi 32, malowany proszkowo. Blat wykonany z płyty laminowanej o gr 18 mm
wykończony obrzeżem PCV 2mm. Zatyczki zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem. Stoły posiadają Certyfikat
Cobrabid dopuszczający do użytkowania w jednostkach oświatowych. Wymiary 120x80. Kolor blatu sosna kolor nóg stalowy

14.

szafka ubraniowogospodarcza stalowa

15. ławki szatniowe

szt.

6

stalowe –wymiary 60x49x180 2-segmentowa metalowa szafa ubraniowa pokryta farbą proszkową. Korpus i drzwi szafy w
kolorze jasnoszarym RAL 7035. Drzwi wyposażone w wywietrzniki. W każdym segmencie znajduje się półka oraz drążek z
haczykami na ubrania. Szafka zamykana zamkiem kluczowym z ryglem w jednym punkcie. Waga: 28 kg.

szt.

6

wymiary 120 x 40x 40 wolnostojąca z półką na buty

Opis Przedmiotu Zamówienia
Część III Nagłośnienie i sprzęt estradowy
Lp.

Nazwa
produktu/towaru

Jednostka
miary

Ilość

1.

Przedłużacz
elektryczny,
rozdzielnica
elektryczna

kpl.

1

2.

zestaw nagłośnieniowy

szt.

1

3.

monitor
odsłuchy sceniczne

szt.

4

Opis produktu/towaru
1 szt - rozdzielnica elektryczna przenośna,IP44 bryzgoszczelna posiadająca co najmniej gniazda:
2 - 32A/5P 400v - B32A 3P
2 - 16A/5P 400v - B16A 3P
9 - GS16 – 250v - B16A 1P
Zabezpieczanie: FI63/4/0,03A, co najmniej 2m przewodu H07RN-F 5x16z wtyczką CEE 63A 5P 400V
6 szt - przedłużacze siłowe bębnowe długość przewodu co najmniej - 20m H07RN-F 5x4
gniazda - 32A/5P, GS16
Zestaw zawiera:
2x Kolumna średnio/wysokotonowa 12"/1"
2x Kolumna wyposażona w crossover szóstego rzędu typu bandpass
2x sztyce połączeniowe
4x pokrowiec ochronny
Minimalne parametry:
Częst. odpow. ±3dB 100Hz-18kHz
Częst. odpow. -10dB 72Hz-20kHz
Max SPL@10%THD 129dB
Max SPL Peak@10%THD 135dB
Wzmacniacz Class-D
Moc wyjściowa 1000W
Moc na driver 350W
Moc na głośnik nisko/średniotonowy 650W@4Ω
Gniazda - co najmniej:
2 x XLR Combo In
2 x XLR Through
2 x XLR Mid/High-Out
Minimalne parametry:
Moc RMS 465 W
Pasmo przenoszenia 50 Hz - 20 kHz
Skuteczność SPL: 132 dB (@1m)
Głośnik wysokotonowy

Głośnik niskotonowy 15" ferrytowy
Wzmacniacz Bi-amp: 400 W (LF) + 65 W (HF)
Klasa: D

4.

mikser

szt.

Wymagania min.
Ilość kanałów 16
Wejścia mono 8 wejść Combo (XLR, jack)
Korekcja mono Trójpunktowa z półparametrycznym środkiem + filtr górnoprzepustowy 80 Hz.
1
Tłumik PAD: 26dB (umożliwiający podłączenie źródeł o musiccenter.com.pl dużym poziomie sygnału)
Wejścia stereo 4 (2 x jack + 2 x jack + 2x jack + 2 x jack) lub 2 x RCA + 2 x RCA lub 2 x XLR
Korekcja stereo Trójpunktowa + filtr górnoprzepustowy
Tłumiki Suwakowe,

5.

stojaki, kolumny,
mikrofony

kpl.

1

6.

mikrofon
bezprzewodowy

szt.

1

4 szt. statywy kolumnowe:
materiał – stal
wysokość - 100 do 180 cm +-10%
średnica montażowa rury - 35mm
maksymalne obciążenie - 60 kg +-10%
kolor – czarny
7 szt. statywy mikrofonowe:
Wysokość 0,90m – 1,50m +-10%
Długość ramienia
650 mm +-10%
Gwint 3/8 cala
Materiał stal, PA
Kolor czarny
cyfrowy system bezprzewodowy z mikrofonem
nadajnik – mikrofon
Automatyczne powiązanie z odbiornikami bezprzewodowymi z automatyczną zmianą częstotliwości i zdalną regulacją
wzmocnienia
Do 16 godzin ciągłej pracy na akumulatorach litowo jonowych
Promień transmisji do 60m
wskaźnik LED stanu nadajnika
Charakterystyka częstotliwościowa: 50 Hz – 15 kHz
Charakterystyka częstotliwościowa: Kształtowana
Czułość: -54.50 dBV/Pa – 1.85 mV/Pa
Rodzaj przetwornika: Dynamiczny
Charakterystyka kierunkowa: Kardioidalna
Cyfrowy Odbiornik
zarządzanie częstotliwościami –
Pasmo 2,4 GHz umożliwiające pracę do 8 kompatybilnych systemów
ekran LCD
Zdalna kontrola wzmocnienia czułości nadajnika
Zintegrowany port ładowania akumulatorów litowo-jonowych dla nadajnika
Złącza wyjściowe XLR i 1 4” jack

7.

mikrofon wokalny

kpl.

1

8.

mikrofon
pojemnościowy

szt.

3

9.

zestaw oświetleniowy

szt.

1

3 mikrofony wokalne:
Wymagania min.
Charakterystyka częstotliwościowa: 50 Hz – 16 kHz
Charakterystyka częstotliwościowa: Kształtowana
Czułość: -51.50 dBV/Pa – 2.60 mV/Pa
Rodzaj przetwornika: Dynamiczny
Charakterystyka kierunkowa: Superkardioidalna
Magnes neodymowy
Gniazdo xlr
W zestawie:
Regulowany adapter statywu
adapter gwintu statywu 5/8" na 3/8"
pokrowiec
- oryginalne opakowanie oraz wypełnienie
4 mikrofony do instrumentów:
Dynamicznyinstrumentalny
Zastosowanie Do instrumentów perkusyjnych, dętych i wzmacniaczy gitarowych
Przetwornik Dynamiczny
Charakterystyka Kardioidalna
Pasmo przenoszenia 75 Hz-20 kHz
Czułość 4 mV/Pa @1kHz
Impedancja 200 Ohm
Max SPL 144 dB (1% THD)
Obudowa Metalowa
Złącze XLR: 3 pin
Mikrofon pojemnościowy o regulowanej charakterystyce kierunkowej,
przełączane charakterystyki kierunkowe (kardioidalna, kołowa, ósemkowa)
parametry minimalne:
Przełączany filtr wysokoprzepustowy 80 Hz oraz tłumik 10 dB
Charakterystyki kierunkowe: Kardioidalna, kołowa oraz ósemkowa
Pasmo przenoszenia: 20-20 000 Hz
Filtr dolnozaporowy: 80 Hz, 12 dB na oktawę
Czułość w polu swobodnym: -40 dB (10,0 mV) w odn. do 1 V przy 1 Pa*
Szumy: 17 dB SPL
Zakres dynamiki (typowy): 132 dB, 1 kHz przy maksymalnym SPL
Stosunek sygnału do szumu (S/N) 77 dB, 1 kHz przy 1 Pa*
Zintegrowane gniazdo 3-pinowe typu XLRM
w zestawie: uchwyt przeciwwstrząsowy do statywów z gwintem 5/8"-27;gwintowany adapter z 5/8"-27 na 3/8"-16; miękki
pokrowiec ochronny
zestaw 4 lampy halogenowe ze stojakami + jednostka sterująca, pozwalająca na wybór jednego z trzech skalibrowanych
ustawień temperatury i intensywności każdej lampy.
Zestaw:

oświetlenie softbox ze

10. statywem

szt.

2

11. kula świetlna

szt.

1

12. mikrofonowe

kpl.

1

13. pianino stacjonarne

szt.

1

przewody

głowica lampy asferycznej – 4 szt
zasilacz 4 x 10 – 12 V – 1 szt
kabel do lampy – 1 szt
kabel do baterii – 1 szt
wrota – 4 szt
statyw – 4 szt
mocowanie – 1 szt
zacisk – 1 szt
żarówka halogenowa 12 V/100 W – 6 szt
kufer transportowy
Kompletny zestaw Studio: 3x Statyw + 1x szubienica + 3x żarówki + 3x Softboxy + torbLekki, studyjno-plenerowy,
trzysekcyjny statyw oświetleniowy. Maksymalna wysokość 230cm, wysokość robocza 220cm, wygodne zaciski sekcji,
głowica studyjna 16mm z gwintem uniwersalnym 1/4".
kula świetlna dyskotekowa
diody LED 1 x
moc 9 W
jasny kolor Multi-kolorowa
Watt na LED 9 W
Sterowanie za pomocą pilota na podczerwień
7 szt:
Długość: 10m
0,22 mm ², pojemność 60pF / m
Wysokiej jakości rdzeń miedziany
Ekran - miedziany/owijka
Powłoka: PVC
XLR - XLR
Pianino cyfrowe stacjonarne
- Klawiatura 88 klawiszy dynamicznych z ważoną mechaniką młotkową
- Czułość klawiatury 3 stopnie + możliwość wyłączenia dynamiki
- Polifonia/Multitimbral 192
- Dostrojenie: 414,8 – 440– 466,8 Hz
- Metronom: 5-280 BPM
- Statyw zintegrowany w komplecie
- System nagłośnienia Moc: 2 x 20 W, Głośniki: 2 x 12 cm
- Kolor Czarny

Opis Przedmiotu Zamówienia
Część IV Sprzęt komputerowy
Lp.
1.

Nazwa
produktu/towaru
zestaw komputerowy

Jednostka
miary
szt.

Ilość
6

Opis produktu/towaru
Wymagania minimalne
Procesor 2 rdzenia , taktowanie rdzenia 3,9 ghz, wersja box

2.

zestaw wielofunkcyjny

szt.

1

3.

zestaw konsola

szt.

1

4.

okulary wirtualne

szt.

1

5.

TV43 cale LED

szt.

2

6.

drukarka i skaner 3d

szt.

1

4GB DDR4 2133 MHZ
dysk SSD 120 GB
zintegrowana karta graficzna
napęd optyczny,
zasilacz 350w
,zainstalowany system operacyjny,
monitor 21",
klawiatura, mysz
kolorowe wielofunkcyjne urządzenie atramentowe,
funkcje: drukowanie kopiowanie i skanowanie
rozmiar papieru A4
Prędkość druku min 20 str./min
Rozdzielczość druku - 1200x6000 dpi
Wbudowany interfejs sieci bezprzewodowej
zestaw konsola do gier
Pojemność dysku twardego1 TB
Standard Bluetooth4.0
Standard Wi-Fi802.11 a/b/g/n/ac
DVD-ROM , BD-ROM
8-rdzeniowy procesor
Pamięć RAM - 8GB GDDR5
Wyposażenieinstrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, pad DualShock 4, kabel HDMI, kabel USB, kabel
zasilający
Rozmiar ekranu 5.7 cala
Technologia wyświetlacza OLED
Rozdzielczość ekranu 1920 × RGB × 1080 (960 × RGB × 1080 na każde oko)
Częstotliwość odświeżania 120 Hz, 90 Hz
Pole widzenia ok. 100 stopni
Czujniki 6-osiowy system wykrywania ruchu (trzyosiowy żyroskop, 3-osiowy przyspieszeniomierz)
Funkcja jednostki obliczeniowej Przetwarzanie dźwięku 3D, ekran społecznościowy (tryb lustrzany, tryb osobny), tryb
kinowy
TV LED 43",
Przekątna ekranu min:43"
Rozdzielczość ekranu min (px):3840 x 2160
System operacyjny
Tuner:DVB-S2, DVB-T2, DVB-C,
Komunikacja Wi - Fi
2 x HDMI, 1xUSB, uchwyt do montażu
Drukarka 3D–ze skanerem w zestawie
specyfikacja
Technologia drukuFFF (FUSED FILAMENT FABRICATION - Tożsame z FDM)
Wielkość dysz0,4 mm

7.

aparat cyfrowy

szt.

1

8.

rzutnik + ekran

kpl.

1

9.

laptop

szt.

1

10.

urządzenie DVD

szt.

1

Ilość głowic1
Obsługuje formaty wydruku.STL, XYZ FORMAT (.3W)
Maksymalny rozmiar wydruku /co najmniej/ - 20 × 20 × 20 cm
Średnica filamentu1,75mm
Rodzaj filamentuABS/PLA
ŁącznośćUSB 2.0 / Wi-Fi
Obsługiwane typy plików.jpg .png .bmp .gif
Skaner 3D
TechnologiaSLIT LASER TRIANGULATION
Silnik skanera: Kamera 2Mpx i podwójna dioda modułu lasera
Rozmiar skanowania co najmniej 140x140mm
Dokładność skanowania0.25 MM
Rozdzielczość co najmniej 24 Mpix +- 10%
Wielkość matrycy APS-C
Rodzaj przetwornika CMOS
Zakres czułości ISO 100 – 25000 +- 10%
Obiektyw w zestawie Ogniskowa (dla 35 mm) 27 / +- 30%/ – 200 /+- 15%/ mm
SYSTEM PROJEKCJI: LCD lub DLP lub LCOS
ROZDZIELCZOŚĆ RZECZYWISTA co najmniej Full HD (1920 x 1080)
JASNOŚĆco najmniej 3,200 ANSI Lumenów
OBIEKTYW F= 2.59 - 2.87 f= 16.88 - 21.88 mm +-20%
ROZMIAR OBRAZU (PRZEKĄTNA) co najmniej 45" - 300" +-15%
WSPÓŁCZYNNIK POWIĘKSZENIA 1.3: 1+-20%
CZAS PRACY LAMPY co najmniej (NORMALNY/TRYB OSZCZĘDNY/TRYB SMARTECO)* 4000 / 5000 / 6500 h
Wymagania minimalne:
Procesor 2,7 - 3,5 GHz
Ekran 15,6'', 1920 x 1080 pikseli
Typ matrycy matowa LED
Pamięć RAM 8 GB, DDR4 2400 MHz
Dysk twardy 256 GB SSD,
Pamięć karty graficznej 2 GB
Rodzaj napędu Super Multi DVD+/-RW
Wbudowana kamera tak 1 mln pikseli
KKomunikacja bezprzewodowa moduł Bluetooth, WiFi 802.11 ac
Karta sieciowa 10/100 Mbps Ethernet
Czytnik kart pamięci SD
zintegrowany zestaw dvd z głośnikami typu kino domowe:
odtwarzacz płyt DVD, Blu – ray, / Standardy odtwarzania obrazu co najmniej WMV, MPEG4, XvidStandardy odtwarzania
dźwiękuco najmniej MP3, WMA, AAC, LPCM standardy odtwarzania zdjęćco najmniej JPEG, GIF, PNG/
Liczba kanałów: 5.1
Moc znamionowa RMS (tryb dookólny) [W] co najmniej 500
Maksymalna moc wyjściowa zestawu [W]co najmniej 500

11.

tablet

szt.

10

szt.

1

monitor interaktywny
LED

12.

Głośniki – 6
Złącza: HDMI, usb, optyczne, lan
Łączność wi – fi, pilot
Ekran 8 – 12 cali, pojemnościowy
Pamięć co najmniej 2048 MB ram,
WiFi,
pamięć rom co najmniej 16GB
obsługa kart pamięci
wbudowany aparat fotograficzny
Najważniejsze cechy:
Panel 55”
wbudowany system operacyjny
funkcja 32 TOUCH - ze wsparciem aż 32 punktów dotyku
żywotność panelu LED 50 tys. godzin
powierzchnia ze szkła hartowanego 4mm z matową powłoką antyrefleksyjną
system audio 2 x 15W
rozdzielczość Full HD 1920 X 1080
rozwiązanie Plug & Play - bez potrzeby instalacji sterowników
oprogramowanie interaktywne
wejścia min: HDMI 2.0 x1; HDMI 1.0 x1; VGA x1; YPBPR x1; AV x1; USB 2.0 x1; USB 3.0 x1; RJ45 x1; Czytnik kart x1;
system montażu - ścienny VESA

Opis Przedmiotu Zamówienia
Część V Materiały reklamowe
Lp.

Nazwa
produktu/towaru

Jednostka
miary

Ilość

1.

ścianka promocyjna z
nadrukiem

szt.

1

2.

namioty ekspresowe

szt.

6

Opis produktu/towaru
wymiary ok. 350x230 cm +-10%
wymiary kufra 180x80cm +-10%
zestaw zawiera 5 brytów graficznych + 1 na kufer
konstrukcja łukowa
możliwość zmiany grafiki lub wykorzystywania kilku grafik na jednej konstrukcji
w zestawie sztywny KUFER na wygodnych kółeczkach, który może także pełnić funkcję stolika (trybunki).
Kufer zapewnia bezpieczeństwo w transporcie, a dzięki dołączonej grafice pełni rolę promocyjną.
wysokiej jakości grafika - druk w rozdzielczości 1440 DPI.
Namiot ekspresowy 3x4,5 m, z nadrukami reklamowymi na całym dachu i 4 ścianach. lekki montaż/demontaż. Zadaszona
powierzchnia - 13,5 m2. Namiot możliwy do rozłożenia przez 2 osoby Impregnowana tkanina na dachu i ścianach chroniąca
przed deszczem i wiatrem. Namiot jest odporny na porywy wiatru do 100 km/h
W zestawie:
dach z nadrukiem
konstrukcja, aluminium profil 45 mm,
2 ściany 3 m pełne
1 ściana 4,5 m pełna

3.

krzesła ogrodowe
leżaki

szt.

20

1 ściana 4,5 m z drzwiami na zamek
8 stalowych szpil do kotwienia nóg
2 stalowe szpile do kotwienia wejścia w ścianie 4,5 m
4 stalowe, skrętne szpile z regulowanymi taśmami odciągowymi
pokrowce transportowe
wymagany "Zestaw bezpieczeństwa"
Wytrzymała konstrukcja wykonana z drewna bukowego
Wymiar złożonego leżaka 120 x 55, +- 10%
nadruk na powierzchni poszycia: 43cm x 105cm
Zabezpieczenia przed składaniem się leżaka

