
I Vizualizer .. Názov zariadenia (značka, model):
1 ks S/1-1E-í S])C aso

I PARAMETER
MINIMÁLNA POŽADOVANÁ

NÁVRH TECHNICKÉHO RIEŠENIA UCHÁDZAČATECHNiCKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Zoom Min. 5x optický a 8.0x digitálny zoom Ji-t ~oi>lr'c0ľ J>l( cIt'q;IA JÝJ lf -eco vn
podpora 3D obrázkov Vyžaduje sa !JOc!DO--;.g ,JJ) 06~~k~v

musí disponovať jedným tlačidlom, 1 HC/cId/o V1~ ci?CiCVIeV7/e o.f)Yi;; z. ku. do
Ilné parametre pre prácu s
obrázkami

ktorý umožní zachytenie obrázku /~ /e(Jl0vVlvziho so,j!IJJv-u..
priamo do integrovaného softvéru ot

Minimálne 1 x O-Sub, USBport - USB-B, 1'1. D-SI/6 I v5l;-lJ (v.si!, 02.0) t/66
Vstupné a výstupné USB2.0, USBhub - USB-A, USB2.0, ftv 2,- 1/.53, /f (Ojb 01.0), 61>/ <5D HC /
pripojenia SO/SHOCslot, Video output - VGA - OVI- VIDeO OVTPV! 1/64/ Dv/-j)

O
musí mať USB hub pre pripojenie USB 2~:6I/JJoVtflJ Ý Ih56 HI/.!3

Iné pripojenia periférnych zariadení, musí obsahovať ! !

NTSC/ PALTV systém prepínania }ií25?llJ.+JJIE .o r s c: /'P-1L IV Ór'.5 ter-:

Zobrazenie pohyblivých
Musí byť schopný zobraziť pohyblivé

obrázkov
obrázky v reálnom čase až do 30 snímok 00 o » /S
za sekundu

Ostrenie a jas
integrované automatické ostrenie a 11/ TO FOCUS -ŕ- 1/'-t,.-f6 t= 6l./GH Tlv'= SS
ovládanie jasu

rozlíšenie senzora minimálne 1,3 megapixlový senzor 1,3 I'-1PI'ť

Podpora rozlíšení
vrátane SXGA (1280x1024), WXGA, .$XG1 (101. J'OX-fIJ02t,),WXG4, !ftor,
vysoké rozlíšenie 720p a XGA X G'",/

Slot
Minimálne integrovaný slot pre
pamäťovú kartu SD/SOHC 67) / so ti C SLOT

Ovládací panel
požaduje sa umiestnenie priamo na I
vizualizéri Ol/l- . P-'1,uE( Ph1NQ -f//f I//Zl/rfI--/2f;t./

vizualizer musí byť skladate!'ný do .j'U1'O.1 T/;Ú.,!{ ao eOHM~TvJtHO
Mobilita kompaktného plochého tvaru pre účely

íl/1EVjednoduchej mobility
Záruka Minimálne S rokov SEo~Ot/

Musí obsahovať výučbový softvér O{3$/1!fV;{E. vfve'&ovÝ SOFHl/3e.
kompatibilný s Interaktívnym K:O/"-f?rfTI8/I--JJÝ s ?RovEc..Yo2...0!'--/

Software
projektorom, , vďaka ktorému užívate!'
môže využívať rôzne funkcie napríklad
ako: otáčať snímaný obraz počas
prezentácie.
Vizualizer obsahuje nastroj, s ktorým je t1oz/J-I ,jJ) Hmul PI/t-./ťc//f OC4Et-.TDV

Ine požiadavky
možná 3D manipulácia (rotácia) I/YOZ1IJVt--f/ zo óoFTýF'KU 7EMI'7(J
objektov vybranými zo softwaru priamo 174JJV/'lL,vE. 'jJoj) VI2V"''-/4T20t1

I manuálne pod vizualizerom.
l ku produktu musí byt predložené ?o~ť.'fT(JV"'NIE. 2.Ae.UC,v&:V J)oť;,

Ine požiadavky
potvrdenie autorizovaného servisného r'1E-NCV ,u -1 VZ-GH I .se..
strediska alebo výrobcu o krytí záručnej

I doby firmou na území SR
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