Príloha č. 1

Opis predmetu zákazky

Predmet zákazky:
IKT periférie a príslušenstvo FMFI - 22
Technická špecifikácia:
LCD Monitor 1
1 ks

uhlopriečka: 24”
rozlíšenie: Full HD 1920 × 1200
displej: IPS, 16:10
odozva 8ms
jas 300cd/m2, kontrast 1000:1
DisplayPort, DisplayPort 1.2
HDMI 1.4, mini DisplayPort, USB
slúchadlový výstup, nastaviteľná výška, pivot, VESA
referenčný produkt - 24" Dell U2415 UltraSharp alebo ekvivalent

LCD Monitor 2
1 ks

uhlopriečka: 27"
natívne rozlíšenie: 4K 3840 x 2160 pri 60 Hz (163 ppi, veľkosť
pixelu 0.1554 mm)
displej: 16:9, LCD s LED podsvietením, IPS
gamut: min. 95% DCI-P3, 99% sRGB, 99% Rec 709
jas: min. 350 cd/m²
kontrast: min. 1300:1
pozorovacie uhly: min. 178° (H), 178° (V)
odozva: max. 8 ms (sivá na sivú normálne); 5 ms (sivá na sivú
rýchlo)
počet zobraziteľných farieb: min. 1,07 mld. (10-bitová farebná
hĺbka)
úzky rám okolo displeja
vstupy: HDMI, DisplayPort, USB-C, napájanie vstupného
zariadenia cez USB-C min. do 90W
USB 3.0 hub s min. 1 x USB-C a 3 x USB 3.0
stojan: nastaviteľná výška, pivot (otočenie okolo predozadnej osi
o 90°), swivel (otočenie okolo vertikálnej osi, min. 90°), tilt (sklon,
min. -5° +21°)
referenčný produkt - 27" Dell UltraSharp U2720Q 1 alebo
ekvivalent

LCD Monitor 3
1 ks

LCD Monitor s prehnutým displejom
uhlopriečka: 34"
displej: 21:9, antireflexný, Quad HD 3440 × 1440 px, VA, 100Hz,
odozva 4ms, jas 500 cd/m2, farebná hĺbka 8bit, kontrast 3000:1,
konektivita: DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, USB-C, slúchadlový
výstup
webkamera, obraz v obraze (PiP), Power Delivery, senzor
prítomnosti
referenčný produkt - 34" Philips 346P1CRH alebo ekvivalent

LCD Monitor 4
1 ks

uhlopriečka: 43’’
displej: 16:9, 4K Ultra HD, 3840 × 2160 px, MVA, 60Hz, odozva
4ms, jas 720 cd/m2, kontrast 4000:1, anitireflexný
konektivita: DisplayPort, HDMI 2.0, mini DisplayPort, USB-C,
slúchadlový výstup
veľkoformátový, samostatne stojaci na stojane (nie na stenu),
stojan priložený
reproduktory, HDR, filter modrého svetla, obraz v obraze (PiP)
referenčný produkt - 43" Philips 436M6VBPAB alebo ekvivalent

LCD Monitor 5
1 ks

uhlopriečka: 27",
displej: 16:9
natívne rozlíšenie: Quad HD 2560×1440
typ displeja: TN
jas: min. 350 cd/m²
kontrast: min. 1000:1
odozva: max. 2 ms
vstupy: HDMI, DisplayPort, slúchadlový výstup
referenčný produkt - 27" HP 27q alebo ekvivalent

LCD Monitor 6
1 ks

uhlopriečka: 27",
displej: 16:9, IPS
1920 x 1080
jas min 250 cd/m², kontrast min. 1000:1
vstupy: HDMI, DisplayPort, VGA
pivot
referenčný produkt – Lenovo ThinkVision T27i-10 alebo ekvivalent

LCD Monitor 7
1 ks

uhlopriečka: 24”
technológia zobrazovania: IPS
rozlíšenie: min. 1920x1080 (FullHD)
porty: HDMI, VGA
referenčný produkt - 24" ASUS VA24EHE alebo ekvivalent

LCD Monitor 8
2 ks

uhlopriečka: 24” (± 0,5”)
rozlíšenie: 2560x1440
typ displeja: IPS
porty: DisplayPort 1.2, HDMI 1.4, mini DisplayPort
vlastnosti: nastaviteľná výška, pivot, VESA, podpora daisy chaining
referenčný produkt - 23,8" Lenovo ThinkVision P24h-20 alebo
ekvivalent

LCD Monitor 9
3 ks

uhlopriečka: 27”
rozlíšenie: 1920×1080, Full HD
typ displeja: PSL
pomer strán: 16:9
odozva max. 4ms, FreeSync
jas min. 250cd/m2, kontrast 1000:1, DisplayPort 1.2, HDMI 1.4
referenčný produkt - 27" Samsung S27F358 alebo ekvivalent

LCD Monitor 10
2 ks

uhlopriečka: 23,8” (± 0,5”)
rozlíšenie: 1920×1080, Full HD
typ displeja: IPS
pomer strán: 16:9
obnovovacia frekvencia - 60 Hz
odozva: 5 ms, jas: 250 cd/m2
farebná hĺbka: 8 bit, kontrast - 1000:1
povrch displeja: antireflexný
konštrukcia: rovná
typ pripojenia - DisplayPort 1.2, HDMI 1.4, VGA
ďalšie pripojenie - USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0), HDMI 1x,
DisplayPort 1x, VGA 1x, USB 5x
nastaviteľná výška, Pivot, Flicker-free, filter modrého svetla VESA
prichytenie 100×100 mm
typická spotreba: 16 W
Stand-by spotreba (pohotovostná): 0,3 W
maximálna spotreba: 40 W
referenčný produkt - 23,8" Dell P2419H Professional alebo
ekvivalent

LCD Monitor 11
1 ks

uhlopriečka: 32”
rozlíšenie: 2560 × 1440 , Full HD
typ displeja: IPS
pomer strán: 16:9
odozva max. 5 ms, FreeSync
jas min. 250cd/m2, kontrast min. 1000:1
konštrukcia: rovná
10-bitová farebná hĺbka
úzky rám okolo displeja
vstupy: HDMI, DisplayPort, VGA
Stand-by spotreba (pohotovostná): max. 0,5 W
maximálna spotreba: max. 50 W
Flicker-free, Blue light filter
referenčný produkt - 32" AOC Q3279VWFD8 alebo ekvivalent

LCD Monitor 12
4 ks

uhlopriečka: 24”
rozlíšenie: 1920×1200, Full HD
typ displeja: IPS
pomer strán: 16:9
odozva max. 8 ms,
jas min. 300cd/m2, kontrast 1000:1
DisplayPort, DisplayPort 1.2, HDMI 1.4, mini DisplayPort, USB,
slúchadlový výstup, nastaviteľná výška, pivot, VESA
referenčný produkt - 24" Dell U2415 Ultrasharp alebo ekvivalent

LCD Monitor 14
5 ks

uhlopriečka: 24”
rozlíšenie: 1920×1080, Full HD
typ displeja: PLS
pomer strán: 16:9
odozva max. 4 ms,
jas min. 250cd/m2, kontrast 1000:1
farba: 8 bit
rozhranie: 1xVGA, 1xHDMI
referenčný produkt - 24" Samsung S24F350 alebo ekvivalent

Webkamera 1
5 ks

rozlíšenie videa: Full HD, 1920x1080 px
vstavaný mikrofón
manuálne zaostrovanie
konektor USB
referenčný produkt - Ausdom AW615 alebo ekvivalent

Webkamera 2
5 ks

rozlíšenie videa: Full HD
zorný uhol: horizontálny 90°
mikrofón: integrovaný mikrofón (vstavaný)
aktívne potlačenie okolitého šumu, automatické zaostrovanie,
S.P.L: 32 dB
smerovosť: všesmerový
Interface: USB2.0 (Free Driver)
max. prevádzkový prúd: ≤ 260 mAh
rozlíšenie videa (formát videa: YUY2):
max. rozlíšenie: 1 920 x 1 080 30 fps, min. rozlíšenie: 320 x 240 30
fps
továrenské nastavenie: 640 x 480 30 fps
rozlíšenie videa (formát videa: MJPG):
max. rozlíšenie: 2 048 x 1 536 30 fps
min. rozlíšenie: 320 x 240 30 fps,
továrenské nastavenie: 640 x 480 30fps
rozlíšenie fotografie: 1 920 × 1 080
Formát fotografie: JPG
USB, Plug and Play inštalácia, flexibilný držiak
referenčný produkt - Ausdom AF640 alebo ekvivalent

Webkamera 3
3 ks

rozlíšenie videa: Full HD
zorný uhol 60°
integrovaný mikrofón
aktívne potlačenie okolitého šumu
manuálne/automatické ostrenie
clona f/2.0
USB 2.0
Plug and Play inštalácia
prispôsobiteľný držiak s 360° kĺbom
referenčný produkt - Ausdom AW635 alebo ekvivalent

Videokonferenčný
mikrofón
3 ks

stolný všesmerový mikrofón so zabudovaným reproduktorom
frekvencia: 150 Hz – 7 kHz
pripojenie: USB a Bluetooth
rozmery: max. 131x131x80 mm
hmotnosť: max. 298 g
možnosť spárovať 2 mikrofóny toho istého typu pre pokrytie
väčšieho priestoru
referenčný produkt - Jabra Speak 710 alebo ekvivalent

Smerový mikrofón k mobilu
1 ks

smerový mikrofón k mobilu
kondenzátorový/elektretový
smerová charakteristika: veľmi úzko smerové (shotgun)
typ mikrofónu: na mobil
frekvencia: od 100 Hz do 20 kHZ

citlivosť: 33 dB(A)
pripojenie: 3,5 mm jack
výbava a funkcie: Ochrana pred vetrom
referenčný produkt - RODE VideoMic Me alebo ekvivalent
Slúchadlá 1
1 ks

bezdrôtové slúchadlá s mikrofónom
vyhotovenie: cez hlavu, na uši, uzatvorená konštrukcia
typ pripojenia: 3,5 mm Jack, Bluetooth
funkcie: s ovládaním hlasitosti, prijímanie hovorov, prepínanie
skladieb
frekvenčný rozsah: 20Hz – 20000Hz
citlivosť: min. 110 dB/mW
impedancia: min. 32 Ohm
menič: 40mm
referenčný produkt - LAMAX Beat Elite E-1 Turquoise alebo
ekvivalent

Slúchadlá 2
3 ks

slúchadlá s mikrofónom
konštrukcia: uzatvorená
konštrukcia mikrofónu: sklápacia
typ pripojenia: 3,5 mm Jack
funkcie: s ovládaním hlasitosti, potlačenie šumu
frekvenčný rozsah: 18Hz – 23000Hz
citlivosť: min. 100 dB/mW
impedancia: min. 30 Ohm
menič: 50mm
kompatibilné s: mobilnými telefónmi/tabletmi, PC
referenčný produkt - HyperX Cloud Stinger alebo ekvivalent

Slúchadlá 3
5 ks

slúchadlá s mikrofónon (headset)
pripojenie: 2x3,5 mm Jack
vedenie kábla: jednostranné s ovládaním hlasitosti
dĺžka kábla: min 1,8 m
konštrukcia mikrofónu: sklápacia
referenčný produkt - Genius HS-02B alebo ekvivalent

Slúchadlá 4
3 ks

slúchadlá s mikrofónom
ovládanie hlasitosti: na kábli
frekvencia: 20 Hz – 20 000 Hz
citlivosť: 118 dB/mW
pripojenie: 3,5 mm Jack
dĺžka prívodného kábla: min. 2,2 m (opletený)
vedenie kábla: jednostranné (do jednej mušle
referenčný produkt - C-Tech Nemesis V2 (GHS-14G) alebo
ekvivalent

Slúchadlá 5
1 ks

slúchadlá do uší
dĺžka kábla: min. 1,2 m
citlivosť: 93.2dB
frekvencia: 20 – 20 kHz
impendancia: 32ohm
konektor: USB-C
ovládanie na kábli

podpora smartfónu Samsung
referenčný produkt - Samsung AKG GH59-15106A alebo ekvivalent
Čítačka čiarových kódov: Honeywell Hyperion 1300g (1300G-2USB)
Honeywell Hyperion 1300g Zdôvodnenie: požaduje sa konkrétny typ čítačky z dôvodu
1 ks
kompatibility s existujúcim systémom SAPK (Systém
Automatického Polohovania Kupoly) inštalovaným na príslušnom
pracovisku verejného obstarávateľa
Mediakonvertor:
MC200CM
2 ks

TP-LINK TP-LINK MC200CM
Zdôvodnenie: požaduje sa konkrétny typ z dôvodu kompatibility s
aktívnymi prvkami inštalovanými na príslušnom pracovisku
verejného obstarávateľa

Mediakonvertor:
TL-SM311LM
4 ks

TP-LINK TP-LINK TL-SM311LM
Zdôvodnenie: požaduje sa konkrétny typ z dôvodu kompatibility s
aktívnymi prvkami inštalovanými na príslušnom pracovisku
verejného obstarávateľa

Napájací kábel 1
10 ks

prvý konektor: IEC320 C15 zásuvka s drážkou
druhý konektor: IEC320 C14 vidlica
napätie min.: 230V
napätie max.: 250V
prúdové zaťaženie max: 10A
dĺžka kábla: 2 m

Napájací kábel 2
10 ks

prvý konektor: IEC320 C15 zásuvka s drážkou
druhý konektor: IEC320 C14 vidlica
napätie min.: 230V
napätie max.: 250V
prúdové zaťaženie max: 10A
dĺžka kábla: 1m

Napájací kábel 3
10 ks

prvý konektor: CEE7/7 vidlica
druhý konektor: IEC320 C13 pravouhlá
napätie max.: 230V
prúdové zaťaženie max: 10A
dĺžka kábla: 1m

Napájací kábel 4
10 ks

prvý konektor: CEE7/7 vidlica
druhý konektor: IEC320 C13 pravouhlá
napätie max.: 230V
prúdové zaťaženie max: 10A
dĺžka kábla: 2m

Závesný rozvádzač
2 ks

hĺbka: 395 mm
šírka: 600 mm
výška: 6U (370 mm)
vnútorná šírka: 530 mm
hmotnosť: do 30kg
nosnosť: min. 30kg
použitie: vnútorné
typ dverí: priehľadné tvrdené sklo

možnosť uzamknutia dverí: ÁNO
konštrukcia: jednodielna, oceľový plech
bočnice: odnímateľné s možnosťou uzamknutia
IP krytie: IP30

