Załącznik nr 2.3

Znak sprawy: 01.2020
Opis

„Dostawa wyposażenia na potrzeby poprawy jakości edukacyjnej
przedszkola MP 21 w Zielonej Górze"
w ramach projektu „ Razem w świat” Nr RPLB.08.01.01-08-0027/19 – 00
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach:
Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020
Część 3:
DOSTAWA SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO Z MONTAŻEM

Lp.

Nazwa

1.

2
Radioodtwarzacz

2.

Słuchawki

3.

Rozdzielacz do
słuchawek

4.

Magiczna ściana

1

Opis
3
Radioodtwarzacz podobny do typu BLAUPUNKT
BB5WH
(Na wszystkie rodzaje płyt i USB)
powinien spełniać wymagania:
- odtwarzanie wszystkich rodzajów płyt
- odtwarzanie mp3
- wejście USB na pendriva
- zasilanie sieciowe i na baterie
- pilot do obsługi z odległości
- wejście na słuchawki
Słuchawki podobne do typu SONY MDR-ZX110
Czarne,muszą spełniać wymagania:
- dobra jakość dźwięku z uwagi na wykorzystywanie w
ćwiczeniach percepcji słuchowej
- duża regulacja z uwagi na używanie jednoczesne w
ćwiczeniach przez dziecko i dorosłego
Rozdzielacz do słuchawek:
- kompatybilny do radioodtwarzacza
- kompatybilny do słuchawek
Magiczna ściana to wielofunkcyjna tablica
multimedialna. Magiczną Ścianę można obsługiwać za
pomocą pisaka interaktywnego, piłek, dłoni.
Urządzenie składa się z
 projektora,
 przenośnej konstrukcji,
 ekranu, komputera,
 nagłośnienia.
Konstrukcja zaopatrzona w kółka i wykonana z
solidnych materiałów
W skład urządzenia Magiczna Ściana wchodzą:
 Mobilny, składany ekran gry
 Wysokiej klasy jasny projektor
ultrakrótkoogniskowy Epson EB 680 o jasności

Ilość
4
2 szt.

4 szt.

2 szt.

1 zestaw

3500 AL.
Wysuwany wysięgnik projektora
Wbudowane nagłośnienie dużej mocy
Wbudowany komputer (z łącznością Wi-Fi i
systemem Windows)
 Zestaw precyzyjnych czujników lokalizujących
uderzenia piłek jak i położenie pisaka
interaktywnego
 Klawiatura bezprzewodowa wraz z touchpadem
Logitech Touch (kod: 821103)
 Zestaw pomarańczowych piłek wraz z pojemnikiem
 Pisak interaktywny wraz z uchwytem
 Zewnętrzny port USB umożliwiający podłączanie
urządzeń typu pendrive.
W skład dostarczanego oprogramowania wchodzą:
 Oprogramowanie do nauki programowania
"PixBlocks.com"
 Zestaw 12 gier zręcznościowych
 Zestaw 7 gier edukacyjnych
 Zestaw 3 gier 3D
 Zestaw 2 gier dla małych artystów
 Zestaw 4 sportowych
 Zestaw 2 gier tematycznych
 Zestaw 20 quizów edukacyjnych
 Zestaw wbudowanego oprogramowania w
platformie Windows (przeglądarka internetowa,
odtwarzacze audio i wideo, manager plików itp.)
W skład zestawu wchodzi ok.40 gier, programów
i symulatorów.
Monitor interaktywny 65” dotykowa obsługa ekranu z
programem interaktywnym eMarker
Specyfikacja:
- jasność 350 cd/m2
- proporcje obrazu 16:9
- rozdzielczość 4K UHD 3840X2160
- żywotność panelu 50 tyś. h
- kontrast 4000:1
- wejścia: HDMI 2.0 x 2; HDMI 1.4 x 1; DisplayPort x
1; VGA x 1; Audio-In VGA x 1; YPBPR x 1; AV x 1;
USB 2.0 x 1; USB 3.0 x 4; RS232 x1; RJ45 x1; Czytnik
kart x 1; Gniazdo Touch USB x 2.
- Wyjścia: słuchawkowe; SPDIF x 1; HDMI x 1
- wymiary 1548x954x101
Cechy:
- Android 8.0
- 4K ULTRA HD 60 HZ
- bezprzewodowe dwukierunkowe przesyłanie
materiałów z innych komputerów i urządzeń mobilnych
- PixBlocs aplikacja do programowania
- SmartFrame inteligentne rozpoznawanie koloru pisaka
przypisanego do oznaczenia
- odbiornik Wifi i Bluetooth




5

Monitor
interaktywny

5 szt.

6

Tablet

7

Laptop

8

pianino cyfrowe ze
statywem

Procesor: 1,4 GHz
• Ekran: 10.1"
• Rozdzielczość: 1280 x 800
• Pojemność: 16 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej
• Pamięć RAM: 2 GB
• System: Android
• Kamera tylna 5 Mpix
• Kamera przednia 2 Mpix
• Złącza/łączność: GPS, Bluetooth 4.0, WiFi
• 1x Micro USB, 1x USB, Czytnik kart Micro SD,
SDHC, SDXC
• Załączone wyposażenie: Ładowarka, Przewód USB
• Ekran o przekątnej minimum 13cali
• Pamięć RAM: minimum 4 GB
• Dysk: minimum256 GB SSD
• Komunikacja: Wi-Fi, Bluetooth 4.0
• System operacyjny: Windows
program antywirusowy z minimum roczną
licencją
pianino cyfrowe ze statywem, wbudowane głośniki
wyjście liniowe lub słuchawkowe
pedał
pulpit
pokrowiec
polifonia minimum 64 głosy
klawiatura
• pełna 88 klawiszy
• dynamiczna
• młoteczkowa
• ważona

10 szt.

2 szt.

1 szt.

UWAGA:
Zamawiający wymaga udzielania przez Wykonawcę na w/w przedmioty 24 miesięcznego
okresu gwarancji.

