
                                                                                                                                                                  Príloha č. 2 

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky 

1. Zobrazovacia jednotka 

1.1 

1 ks   Veľkoformátový LED monitor 

·         uhlopriečka:   min. 55"  

·         rozlíšenie:  min. 1920 x 1080  

·         jas     min. 350 cd/m2 

·         kontrast      min.  5000:1  

·         vstupy 3 x HDMI, D-Sub, HDMI, USB 

·         zabudované reproduktory 2 x 10 W 

·         Video Decoder - MPEG-1/2, H.264/AVC (Dual) - VC-1, JPEG, PNG,VP8 Audio DSP 
(Decoder) - AC3 (DD), MPEG, DTS prehrávajúci záznamy z USB  

1.2 1 ks   Držiak na stenu pre monitor (pol. 1.1) 

1.3 

1 ks   Minipočítač 

·         Integrovaný procesor, 64 bit, 2 jadrá 

·         min. 4 GB RAM 

·        min.  120 GB SSD 

·         Intel HD Graphic 520 

·         Čítačka SD kariet 

·         HDMI, mini display port 

·         GLAN, WiFi AC, BT 4.1 

·         Externá Blu-Ray ray napaľovačka BD/DVD/CD, pripojiteľná cez USB 

·         Bezdrôtová klávesnica a myš 

·         Win 10 Pro, 64 bit 

·         Montáž na držiak pre monitor (pol. 1.2)  

2. Ozvučovacie zariadenie 

2.1 

2 ks   Mikrofón na rečnícky pult 

·         mikrofón na husom krku, úzko smerový, dĺžka min.  420 mm 

·         odpružený zabudovateľný panel pre mikrofón 

·         Hotový mikrofónny kábel  min. 10m, XLR(F) - XLR (M), NEUTRIK 

2.2 

1 ks   Profesionálny audio distribučný zosilňovač,  min. 16 výstupov pre novinárov 

·         Professional Audio Distribution portable unit,  

·         MIC (phantom power) / LINE input,  

·         balanced input with 26dB PAD,  

·         Built-in switchable high-pass filter (160Hz),  

·         Integrated switchable Compressor and Limiter,  

·         constant level Test oscillator,  

·         Headphones control output,  

·         16 independent transformer balanced outputs,  

·         16 MIC/LINE level outputs 

2.3 
1 ks   Audio mixpult pre zmiešanie signálu z mikrofónov 

·         Minimálne 5 audio vstupov, z toho min. 3 univerzálne MIC/LINE 



·         Mikrofónne vstupy s možnosťou Phantómového napájania 

·         Min. 1x symetrický audio výstup 

·         Možnosť regulácie úrovne vstupného signálu 

·         Možnosť regulácie úrovne výstupného signálu 

·         Napájanie 230V 

2.4 

1 ks   Bezdrôtový ručný mikrofón  

·         Kompletný systém s 2.4 GHz diverzitným prijímačom a ručným dynamickým smerovým 
mikrofónom 

·         Imúnny voči TV a DTV rušeniu  

·         Jednoduchá obsluha 

2.5 

1 ks   Aktívna reproduktorová sústava 

·         typ sústavy: dvojpásmová 

·         osadenie: min. 4" LF a 1" HF 

·         frekvenčný rozsah: min: 55 Hz-30 kHz 

·         výkon: min. 50W 

·         osadený potenciometer na ovládanie hlasitosti 

2.6 

2 ks   Audiokabeláž 

·         tienený symetrický audiokábel dĺžka min. 1m 

·         ukončenie XLR-Male a XLR-Female 

3. Dataprojektor 

3.1 
1 ks   Dataprojektor, rozlíšenie min. 1280x800, 3500 Lumenov, slot pre WirelessLAN modul, 
LAN, pomer stran obrazu: 16:10, vstupné konektory: 1xHDMI, 1xVGA, 1xDVI-I, 1xLAN, 1x 
Audio, výstupné konektory: 1xAudio 

3.2 1 ks   VGA kábel pre pripojenie k PC,  min. 5 m 

3.3 1 ks   Nastavenie projekčného zariadenia 

 

 

Pokiaľ sa v opise predmetu zákazky použil odkaz na konkrétnu značku, výrobcu, alebo výrobok 

alebo typ výrobku, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby – verejný obstarávateľ  

umožňuje   uchádzačom   predloženie  ponuky  s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, 

respektíve vyššími parametrami. 

 


