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Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky 

Nákup dataprojektorů a keramických tabulí 
 

3 ks – ultrakrátkých interaktivních dataprojektorů a 3 ks bílých keramických tabulí 
 
Technické parametry dataprojektoru: 
 

Typ zařízení Interaktivní ultrakrátký projektor 
Bílý a barevný světelný výstup 4,000 Lumen 

Projekční systém 3LCD Technology 
Ovládání Pomocí dvou interaktivních per a dotykem 

ruky 

Projekční poměr 0,28 - 0,37:1 
ZOOM Digital, faktor: 1 - 1,35 

Korekce lichoběžníku Manuální - vertikální i horizontální 
+ 3° 

Kontrastní poměr 2 500 000:1 
Nativní poměr stran obrazu 16 : 10 

Úhlopříčka promítaného obrazu až 100 palců 
Reproduktory 16W 

Rozlišení 1280 x 800 
Životnost laserového modulu Min 20.000h 

Záruka na projektor i laserový modul 60měsíců a 60měsíců (12.000h) 

Vstup HDMI Min 3xHDMI 
Spotřeba energie Max. 255 W, 197 W (ekonomický) 

Funkce USB Display 3v1: obraz / myš / zvuk 
Vestavěná bezdrátová konektivita bezdrátová síť LAN IEEE 

802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Wi-Fi Direct, 
Miracast 

Bezdrátový přenos interaktivity Miracast V2 

Možnost vytváření snímků obrazovky přímo 
z prostředí projektoru bez nutnosti dalšího 

SW 

 

Možnost tvorby geometrických objektů 
přímo z prostředí projektory bez nutnosti 

dalšího SW 
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Rozdělení projekční plochy Možnost rozdělení projekční plochy min. na 2 
samostatné vstupy s plnou podporou 

interaktivity na obou plochách 

Multifunkční interaktivní pero Interaktivní pero s aktivním tlačítkem, s 
možností přidělení funkce např. guma, nebo 

využití jako pravé tlačítko myši při ovládání pc 
pomocí pera 

SW Výbava SW pro centrální správu projektorů s možností 
projektory využívat jako školní rozhlas 

Certifikace TCO 

 
Technické parametry tabule: 
 

Požadované parametry: 

Třídílná keramická tabule pro popis fixem, nebo křídou, tabulová deska certifikovaná 
zkušebním ústavem 

Certifikovaná keramika e3, vypalovaná nad 800°C 

Tloušťka tabule 22 mm 

Rozměr: 180 x 120 cm  

Hliníková polička v délce 107 cm 

Polička má minimální hloubku 100 mm 

Rám tabule z hliníku v bílé barvě, včetně bílých plastových hloubkově probarvených rohů 

Držák dotykové jednotky, včetně přípravy  

Příslušenství pro upevnění na stěnu 

Záruka na povrch 25 let, záruka na ostatní části 2 roky 

 
Požadovaný obsah nabídky: 
Součástí cenové nabídky bude i montáž a instalace. 
Záruční doba min. 24 měsíců, záruční i pozáruční servis. 
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