				znak sprawy: AEZ/S-003/2013		

Załącznik 2.7 do SIWZ

FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH – PAKIET 7
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę sprzętu komputerowego, urządzeń audio-video, urządzeń wielofunkcyjnych, telewizorów i drukarek  w podziale na pakiety”,  znak sprawy AEZ/S-003/2013, oferujemy dostawę projektora (1 sztuka).
Producent(marka)………………………………… model…… …………………,spełniającego nw. wymagania techniczne:
Lp.
Nazwa parametru
Wymagane parametry techniczne

Parametry oferowane

Typ projektora
bezlampowy
……………….
Tak/Nie
	

Technologia
Laser&LED
.............................
Tak/Nie
	

Rozdzielczość
min 1280 x 800 (WXGA)
.............................
Należy podać.
	

Kontrast
2000:1
.............................
Należy podać.
	

Jasność
3000 ANSI lm
.............................
Należy podać.
	

Poziom szumu
max 35 dB (ECO1) 
max 30 dB (tryb Save)
.............................
Należy podać.
	

Zużycie energii
max 210W (tryb normalny) / 170W (tryb ECO) / <1W (Stand-by)
.............................
Należy podać.
	

Żywotność źródła światła
20000 godzin 

.............................
Należy podać.
	

Moc/źródło światła
Laser&LED
.............................
Należy podać.
	

Obiektyw
F = 2.0 - 2.8 / f = 16.1 - 32.2 mm
.............................
Należy podać.
	

Zoom/Focus
min 2x / elektryczny
.............................
Należy podać.
	

Przekątna
18" - 300"
.............................
Tak/Nie
	

Wejścia video
min 1 Component (przez opcjonalną przejściówkę)
min 1 Composite
min 1 HDMI
min 1 VGA (D-Sub15)
.............................
Należy podać.
	

Wejścia audio
Mini jack 3.5 mm (dwukierunkowe złącze)
……………….
Tak/Nie
	

Wyjścia audio
Mini jack 3.5 mm (dwukierunkowe złącze)
……………….
Tak/Nie
	

Porty komunikacyjne
RS232
……………….
Tak/Nie
	

Wbudowany głośnik
min 1W mono
……………….
Należy podać
	

Waga
max 3 kg
.............................
Należy podać.
	

Wyposażenie standardowe
Baterie do pilota
Instrukcja obsługi
Kabel VGA (D-Sub 15)
Kabel zasilający
Osłona obiektywu
Pilot
Przewód Composite
Torba
.............................
Tak/Nie
	

Funkcje
Auto-Keystone
Czujnik oświetlenia zewnętrznego
Intelligent Brightness Control
Korekcja Keystone (w pionie +/- 30°)
Szybkie włączanie i wyłączanie
Timer prezentacji
Tryb tablicy kolorowej
.............................
Tak/Nie

Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 lub udzielenie odpowiedzi negatywnej ,,NIE’’ spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowane urządzenia spełniają wymagania określone w ww. tabeli.
				                                         

 …………………………………………………………….… 
			          (pieczątka osoby/ osób uprawnionych do wystąpienia w imieniu wykonawcy)                                            

