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Vypisujeme výběrové řízení na realizaci 
 

• 40x Mobilní zařízení, Tablet – Notebook 2v1 

• 1x Mobilní nabíjecí skříňka, 30 nabíjecích stanic 

• 1x Interaktivní dataprojektor UST Full HD, ovládání perem i prstem 

• 1x Reproduktory 

• 1x Tabule 

 

Minimální požadavky na mobilní zařízení, Tablet – Notebook 2v1 
• Velikost displeje 10,4“ – 11“ 

• Zařízení 2v1 – oddělitelná klávesnice 

• RAM min. 8GB 

• HDD min 128GB  

• Stylus integrovaný a nabíjený v těle notebooku (výhodou) 

• Operační systém Windows 11 Pro  

• USB-C 

• Web kamera: přední + zadní 

• Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 5(802.11ac) + Bluetooth 5.1 

• USB: USB 3.2 Gen 1 Type-C support display / podpora napájení 

• Příslušenství: Obal s integrovanou klávesnicí 

 

Minimální požadavky na mobilní nabíjecí skříňka 
• Mobilní nabíjecí skříňka, 30 nabíjecích stanic, 15,6", vč. USB, PDU, ventilátor 

• 30 míst (3x10) 42 x 415 mm pro zařízení (rozteč mezi jednotlivými policemi je 295 mm ) 

• 30 x USB-A port (5V, 2.1A) 

• 3 x zásuvkový proužek instalovaný na zadní straně (10 x ochranné kontaktní zásuvky, vč. spínače) 

• 3 x ventilátor (24 V)  

 

Minimální požadavky na Interaktivní dataprojektor UST Full HD 
• Technologie 3LCD, RGB se závěrkou s kapalnými krystaly 

• Barevný světelný výstup: 3.600 lumenů 

• Bílý světelný výstup: 3.600 lumenů 

• Rozlišení: Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16 : 9 

• Kontrastní poměr: 2.500.000 : 1 

• Zdroj světla: Laser 

• Životnost světla: 20.000  

• Úhlopříčka promítaného obrazu: 65 palců - 100 palců 

• Ohnisková vzdálenost: 3,7 mm 

• Možnosti připojení 

• Rozhraní: USB 2.0 typu A (2x), USB 2.0 typu B (2x), RS-232C, Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-

T), bezdrátová síť LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Wi-Fi Direct, VGA vstup (2x), VGA výstup, HDMI 

vstup (3x), Miracast, audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack, audiovstup, stereofonní konektor mini-
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jack (3x), vstup pro mikrofon, Rozhraní pro dotykové ovládání (volitelně), Vstup synchronizace, Výstup 

synchronizace, Vícedotykové rozhraní (volitelně) 

• Připojení chytrého zařízení: Ad-hoc / infrastruktura 

• Síťový protokol: HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink 

• Záruka: 60 měsíců 

• Dotyková jednotka pro snímání dotyku prstem 

 

Minimální požadavky na reproduktory 
• Repro aktivní 2x30 W s dálkovým ovládáním.  

• S funkcí, kdy se zesilovač při nepřítomnosti signálu automaticky vypne a po příchodu signálu se opět 

sepne. 

 

Minimální požadavky na tabuli 
• Tabule třídílná keramická 200x120cm barvy křídel ZZBZZ na PYLONECH  

• Magnetická tabule s kvalitním dvouvrstvým keramickým povrchem e3 nejvyšší kvality, vypalovaným při 

vysokých teplotách. 

• Plocha středního dílu tabule je bílá, popisovatelná za sucha stíratelnými fixy. Křídla pro popis křídou, barva 

zelená. 

• Pojezdový systém tabule PYLON výška 290cm s držákem pro montáž interaktivního dataprojkektoru. 

• Polička 

 
 

Instalační práce 
• Demontáž stávající klasické tabule a přemístění do jiné třídy 

• Demontáž stávající Smart tabule a likvidace 

• Instalace nové tabule, reproduktorů, projektoru, kabeláž 

 

Termín dodání leden 2023 
 

Nabídky zasílejte do středy 14. 12. 2022 12:00 hodin na email: administrator@zsdlouhylan.cz 
 

mailto:administrator@zsdlouhylan.cz

