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Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż elektronicznego systemu obsługi sal 
konferencyjnych o parametrach nie gorszych niż: 

 

Panel sterujący z możliwością rezerwacji oraz odczytem rezerwacji do każdej z sal- 4 szt. o 
minimalnych parametrach:  

Wyświetlacz 10'', dotykowy,  

Rozdzielczość panelu min. 1280 x 800,  

Kąt widzenia (pionowy i poziomy) 170 stopnie, 

Komunikacja Wifi lub kablowa, 

Zasilanie bateryjne lub sieciowe 230V,  

Zarządzenie systemem rezerwacji przez panele oraz poprzez stronę www,  

synchronizacja systemu z darmową wersją kalendarza Google,  

wyświetlanie informacji o rezerwacji na stronie www oraz panelach,  

uchwyty ścienne 

 

Monitor zbiorczy – 2 szt o minimalnych parametrach:    

Wyświetlacz 55”,  

rozdzielczość monitora 1920x1080 ( Full HD),  

kąt widzenia (pionowy i poziomy) 170 stopni,  

odtwarzacz multimedialny z USB 

złącza hdmi, D-sub,  

wbudowane głośniki, 

Montaż na ścianie wraz z uchwytami 

 

Player do monitorów wraz z oprogramowaniem do zbiorczego wyświetlania – szt. 2 o minimalnych 
parametrach: 

Mini PC,  

Procesor Intel Core i3 dwurdzeniowy,  

RAM: 4 GB,  
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Dysk 64 GB SSD,  

wifi,  

zarządzenie playerami poprzez system centralny poprzez stronę www 

 

Serwer oprogramowania do rezerwacji sal konferencyjnych – 1 szt. o minimalnych parametrach:  

Obudowa typu Rack 19”, 

Procesor intel celeron dwurdzeniowy , preferowany i7 lub Xeon 

RAM: 4 GB,  

DYSK 120 GB SSD ,  

interfejs sieciowy LAN 10/100/1000 Mbps,  

złącze VGA,  

USB 3.0,  

system operacyjny kompatybilny z oprogramowaniem do rezerwacji sal np. typu windows 

 

Mixer do audio – 1 szt. o minimalnych parametrach   

Jeden kanał wejściowy mikrofonu z aktywnym symetrycznym wejściem XLR 

Jeden kanał wyjściowy z aktywnym symetrycznym wejściem mikrofonowym XLR oraz 1/4 cala TRS 

Trzy kanały STEREO INPUT 

Wyjścia Stereo AUX 

Wyjścia Stereo MIC/LINE 

Kontrolery korektora barwy BASS oraz TREBLE na wyjściu master 

obudowa wielkości 1/2 rack 

Zasilanie fantomowe 12 V dla mikrofonów pojemnościowych. 

Wbudowany zasilacz sieciowy 

Odłączalny przewód zasilający 

Funkcja Ducking (wyłączalna) 

Funkcja wyciszenia Jukebox (wyłączalna) 

Mikser kompatybilny ze wzmacniaczem Work DCA1 i zestawem mikrofonów Azusa PLL-200 
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