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        Zał. nr III 

        Opisu przedmiotu zamówienia  

       dla Części III zamówienia 

 

WYKAZ SPRZĘTU AGD, AUDIOWIZUALNEGO I TELEWIZYJNEGO 
 

LP. NAZWA ARTYKUŁU Jednostka miary LICZBA SZTUK 

1. Pralka automatyczna ładowana od frontu głębokość 45 cm 

Pojemność wsadu 6 kg z prędkością wirowania 1200 

obr/min. Sterowana elektronicznie z 15 programami prania, 

klasa energetyczna A++, dodatkowe płukanie, pranie 

ekspresowe, pranie wstępne. Wskaźnik czasu, kontrolki 

przebiegu programu. Gwarancja 24 m-ce  

szt. 1 

2. Telewizor 60 cali LED z zestawem montażowym do 

zawieszenia na ścianie.  

Technologia odświeżania Clear Motion Rate 200 Hz 

Parametry: USB – multimedia 

PiP – 1 tuner  HDMI x3 

USB x 1, klasa energetyczna A+. Gwarancja 24 m-ce 

szt. 1 

3. Zestaw kina domowego 3D, liczba kanałów -5,1 

Moc wyjściowa max 650 W, standardy odtwarzania – Blue 

Ray Disc, BD-R, BD-RE, DVD Video, DVD + R/RW, DVD 

–R/RW, AVC-HD, Divx, Divx HD, MKV, MPEG – 4, 

WMV. 

Standardy odtwarzania dźwięku CD Audio, CD-R/RW, 

MP3, WMA, AAC, FLAC, SACD, Dolby Digital, Dolby 

Digital Plus, Dolby True HD, DTS –HD.  

Amplituner i odtwarzacz Blue-Ray w oddzielnych 

obudowach oraz kolumny ( z subwoaferem) Taga Harmony 

TAV-406 

Radio zakres fal AM, FM (UKF) 

Radio internetowe. 

Złącza HDMI – 6 wejść, 2 wyjścia 

Złącza USB – 3 

Złącze Ethernet LAN, wejście słuchawkowe, łączność 

bezprzewodowa Wi-Fi, Wi-Fi Direct DLNA, Air – Play. 

Gwarancja 24 m-ce. 

szt. 1 

4. Rzutnik – Projektor Multimedialny 

Typ matrycy LCD-HD 

Moc lampy ok. 265 W 

Żywotność lampy 3000 h 

Żywotność  (econo) 3500 h 

Współczynnik kontrastu 2000:1 

Rozdzielczość podstawowa – XGA (1024x768) 

Rozdzielczość maksymalna – UXGA (1600x1200) 

Jasność 4200 ANSI lanen 

Wielkość obrazu  25 cali – 300 cali Korekcja pionowa +/- 40 

stopni 

Wejście HDMI – 2  

Wejście D-Sub 15 pin – 2  

Wejście S-Video mini DIN – 1  

Wejście kompozytowe – 1 

Port RJ – 45 Network – 1  

Port RS -232 – 1  

Wejście liniowe audio – 2  

Wyjście D-SUB 15 Pin – 1  

Złącze USB – 2  

Głośniki 10W 

Pilot + torba 

Gwarancja 24 m-ce.                                                                                   

szt. 1 
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5. Ekran  

 

Model ekranu- Aden Winch Elegance 

Wymiar obszaru roboczego : 230 – 230 cm 

Długość kasety ekranu – 240 cm. 

Kaseta: wysokość 10,3 cm; głębokość 8,6 cm. 

Format obrazu 1x1 (uniwersalny) 

Gwarancja 24 m-ce. 

Zakres szerokości materiału: 201-250 cm 

Montaż kasety: ścienno – sufitowy 

Kolor kasety: biały 

Powierzchnia projekcyjna – Vision White 

Rozwijanie ręczne na korbkę.      

 

Gwarancja 24 m-ce. 

   

szt. 1 

 

 

 

NAGŁOŚNIENIE ROTUNDY 

 

Skład zestawu: 

 2 x wzmacniacz z 1600W max. dla głośników niskotonowych; 

 4 x pasywne głośniki basowe 38,5 cm (15") o mocy szczytowej 1200W;  

 1 x funkcyjny mikrofon z etui; 

 1 x słuchawki DJ-skie; 

 1 x kabel (2 x 25m kabel Speakon, 2 x 10m Speakon, 4 x 2 m kabel RCA, 2 x 1,5 m jack, 2 x 1,5 m 

kabel jack-RCA); 

 Zestaw dostosowany zarówno do użytku wewnętrznego jak i zewnętrznego; 

 Preferowany kolor - czarny. 

Zestaw zawiera: 

 4 x pasywna kolumna 38 cm 600 W ABS; 

 2 x wzmacniacz AMP-1000 1600 W czarny; 

 2 x Przewód 2x1mm² z odciążeniem; 

 2 x 10m 2x1,5mm² Przewód głośnikowy, wtyki speakon>speakon; 

 1 x Dynamiczny mikrofon z 5 metrowym kablem XLR; 

 1 x słuchawki DJ z pozłacanym wtykiem oraz adapterem; 

 1 x kabel RCA (cinch) 4 x 1,5 metra; 

 1 x kabel cinch na jack 3,5 mm każdy o długości 2 m - 2 sztuki; 

 1 x kabel mini-jack 3,5 mm – 2 sztuki – 1,5 metra/szt. zestaw. 

Specyfikacja: 

Pasywna kolumna 38 cm 600 W  

 300 W RMS mocy (odpowiada 600 W mocy max); 

 2-drożne kolumny z potężnym 38 cm (15'') subwooferem oraz tytanową kopułką; 

 lekka, wytrzymała obudowa typu ABS – doskonała do zastosowania na zewnątrz pomieszczeń; 

 dwa kółka i uchwyty ułatwiające transport; 

 podstawka pozwalająca wykorzystać kolumnę jako monitor/odsłuch; 

 możliwość ustawienia w stos razem z innymi kolumnami z serii; 

 złącza: 1 x wejście speakon, 1 x wyjście speakon; 

 metalowa siatka ochronna; 

 impedancja: 8 omów +/-20%; 

 czułość: 98dB +/-2dB; 
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 pasmo przenoszenia: 40 Hz – 18 kHz; 

 50 x 75 x 50 cm (szer. x wys. x gł.); 

 waga: ok. 20,2 kg. 

Wzmacniacz czarny 

 moc 2 x 500 RMS przy 4 omach – odpowiada 2 x 800 W maks.; 

 możliwość montażu w racku 48 cm (19'') – 3 jednostki wysokości; 

 stabilna, nadająca się do transportu, czarna obudowa z dwoma uchwytami; 

 złącza: 1 x wejście RCA stereo, 1 x wejście jack 6,3 mm stereo 

 wyjście: speakon, 6,3 mm jack, zaciski śrubowe (gniazda bananowe) 

 kanałowo regulowany poziom głośności za pomocą pokręteł 

 pasmo przenoszenia: 20 Hz do 20 kHz 

 impedancja wejściowa: >10 kOm 

 poziom wejścia: > 0 dB 

 zniekształcenia:< 0,5% 

 stosunek sygnału do szumu: >98 dB 

 separacja kanałów: >82 dB 

 diody LED informujące o zasilaniu oraz poziomie 

 wbudowany z tyłu, wydajny wentylator 

 przedni włącznik 

 zasilanie: 230 V, 50/60 Hz 

 48 x 14,5 x 29 cm 

 przystosowany do racku 48 cm (19'') – 3 jednostki wysokości 

 waga: ok. 7,8 kg 

Przewód 2x1mm² z odciążeniem 

 25 metrów długości  

 Solidna konstrukcja z odciążeniem  

 kabel łączący PA i kabel przyłączeniowy PA do wzmacniacza  

 25 m długości 

 solidny sposób wykonania, z odciążeniem 

 kabel łączący PA i kabel przyłączeniowy PA do wzmacniacza 

10m 2x1,5mm² Przewód głośnikowy, wtyki speakon>speakon 

Dynamiczny mikrofon z 5 metrowym kablem XLR 

 dynamiczny mikrofon wokalny z systemem eliminującym szumy 

 solidna metalowa budowa 

 dostawa zawiera 5-metrowy kabel XLR-jack 

 złącze: wyjście XLR 

 przełącznik ON/OFF na mikrofonie 

 zakres częstotliwości: 60Hz - 15kHz 

 impedancja: 600 omów  

 czułość: -76dB 

 długość: 16,5cm 

 średnica: 5,5cm 

 waga: ok. 189g 

 długość kabla: 5 metrów 

słuchawki DJ z pozłacanym wtykiem oraz adapterem 

 niska waga, wygodna forma 

 pozłacana wtyczka mini-jack 3,5 mm oraz adapter jack 6,3 mm zapewniają optymalne 

przenoszenie sygnału dźwiękowego 

 odpowiednie tłumienie 
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 długi na 2,7 metra kabel zapewnia swobodę ruchów 

 sztuczna skóra zapewnia najwyższy komfort użytkowania 

 indywidualnie regulowany pałąk 

 wbudowany w kabel regulator głośności 

 składane 

 impedancja: 32 omy 

 czułość: 115 dB 

 pasmo przenoszenia: 20 Hz do 20 kHz 

 waga: ok. 182 g 

 długość kabla: ok. 2,7 m 

kabel RCA (cinch) 4 x 1,5 metra 

kabel cinch na jack 3,5 mm każdy o długości 2 m - 2 sztuki 

kabel mini-jack 3,5 mm – 2 sztuki – 1,5 metra/szt.  

zestaw mikrofonów bezprzewodowych VHF 

 

Kompaktowy system mikrofonów bezprzewodowych. Łatwy w podłączeniu i obsłudze. Zasięg do 100 

metrów. 

 zasięg 80-100 m (w optymalnych warunkach) 

 kompaktowa budowa 

 w zestawie kabel do odbiornika 

Parametry techniczne: 

 wyjścia: 1 x jack 6,3 mm wyjście do podłączenia wzmacniaczami 

 żywotność baterii: 6 godzin 

 technologia redukcji szumów 

 niski pogłos 

 filtr szumu wiatru 

 technologia antysprzężeniowa 

 technologia dostosowana do ludzkiego głosu 

 głośność mikrofonu regulowana oddzielnie w odbiorniku 

 wysuwane anteny 

 możliwość włączenie/wyłączenia mikrofonów 

 zasilanie mikrofonu: 2 x baterie 9V (zawarte w zestawie) 

 zakres dynamiki:> 90B 

 THD: <0,5% 

 pasmo przenoszenia: 50Hz do 15 kHz 

 stosunek sygnału do szumu:> 80dB 

 1 x stacja odbiorcza 

 2 x mikrofon 

 2 x bateria 9V 

 1 x kabel jack 6,3 mm 

Parametry fizyczne mikrofonu: 

 stacja odbiorcza: 21 x 4 x 16 cm 

 długość mikrofonu: 24 cm 

 średnica mikrofonu: 5 cm 

 waga stacji odbiorczej: ok. 700g 

 waga jednego mikrofonu: ok. 170 g 

 


