
1. Elektronický flipchart 42“ - učebňa 

logistiky a virt. obchodu

Elektronický  Flipchart 

Uhlopriečka: min 42“

Popisovateľný  povrch 

Podporované operačné systémy: Android, iOS, 

umožňuje zdieľať poznámky s ľuďmi v reálnom čase

ukladanie poznámok, možnosť následnej editácie poznámok 

Integrácia do cloudových služieb do služieb napr. Dropbox, 

Evernote, 

Technológia snímania : infračervená al. ultrazvuková

Technológia komunikácie snímacieho zariadenia s 

počítačom (tabletom, mobilom): Bluetooth 2.1 

1 ks

2. Interaktívny displej + stojan - - 

učebňa logistiky a virt. obchodu

Displej: LED (IPS Panel)

Uhlopriečka: min. 75 palcov

Pomer strán: 16:9

Zobrazovací uhol: 178 stupňov horizontálne a vertikálne

Orientácia displeja: krajina

Dotyk: Infračervená technológia

Dotyk: Prstom, perom,

Vnútorná pamäť: 16GB

Vstavaný bezdrôtový systém

OS kompatibilita: Windows® , Mac® , AndroidTM , Linux 

Vstupy a výstupy: 2 x HDMI , 1 x DisplayPort,  1 x VGA ,1 x  

Audio-Vstup , 1x  - 

LAN (RJ45) , 3  x USB 

Reproduktor

Vstavané bezdrôtové zariadenie s funkcionalitou na úrovni 

NovoConnect

Príslušenstvo: napájací kábel AC, kábel VGA, kábel USB, 

audio kábel, pero,    

diaľkové ovládanie, sada na upevnenie na stenu, 

stojan pre interaktívny displej:

elektrické nastavenie výšky displeja

zamykateľné kolesá

zaťaženie min : 100Kg

2 ks

3. Elektronický flipchart 42“ - služby v 

gastronómii a cest. ruchu

Elektronický  Flipchart 

Uhlopriečka: min 42“

Popisovateľný  povrch 

Podporované operačné systémy: Android, iOS, 

možňuje zdieľať poznámky s ľuďmi v reálnom čase

ukladanie poznámok, možnosť následnej editácie poznámok 

Integrácia do cloudových služieb do služieb napr. Dropbox, 

Evernote, 

Technológia snímania : infračervená al. ultrazvuková

Technológia komunikácie snímacieho zariadenia s 

počítačom (tabletom, mobilom): Bluetooth 2.1 

1 ks

Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky

P.     

č.

Interaktívne zariadenia a 

stojany
mn. bal.Požadované parametre/ funkcionalita



4. Interaktívny displej + stojan -  služby 

v gastronómii a cest. ruchu

Displej: LED (IPS Panel)

Uhlopriečka: min. 75 palcov

Pomer strán: 16:9

Zobrazovací uhol: 178 stupňov horizontálne a vertikálne

Orientácia displeja: krajina

Dotyk: Infračervená technológia

Dotyk: Prstom, perom,

Vnútorná pamäť: 16GB

Vstavaný bezdrôtový systém

OS kompatibilita: Windows® , Mac® , AndroidTM , Linux 

Vstupy a výstupy: 2 x HDMI , 1 x DisplayPort,  1 x VGA ,1 x  

Audio-Vstup , 1x  - 

LAN (RJ45) , 3  x USB 

Reproduktor

Vstavané bezdrôtové zariadenie s funkcionalitou na úrovni 

NovoConnect

Príslušenstvo: napájací kábel AC, kábel VGA, kábel USB, 

audio kábel, pero,    

diaľkové ovládanie, sada na upevnenie na stenu, 

stojan pre interaktívny displej:

elektrické nastavenie výšky displeja

zamykateľné kolesá

 zaťaženie min : 100Kg

1 ks

5. Digitálna nástenka - služby v 

gastronómii a cest. ruchu

displej: uhlopriečka brazovky  55", 

typ panela : LED

rozlíšenie: 1920 × 1080 (16:9), 

jas (typický)   350 nitov

kontrastní pomer:   4000 : 1,  

doba odozvy :   6 ms

farebnosť displeja:    16,7 M,  

dynamický kontrastní pomer:50000 : 1,  

platforma pro správu obsahu, generátor obsahu

konektivita:   Analogový D-SUB,/alebo DP ,  DVI-D/ (HDMI ), 

audio vstup:

Stereo Mini Jack, audio výstup:   Stereo mini Jack

video In:  HDMI

 Prevádzkový čas: 16 h/deň

1 ks

6. Interaktívny displej -  služby v 

gastronómii a cest. ruchu - 

kongresová miestnosť

Displej: LED (IPS Panel)

Uhlopriečka: min. 75 palcov

Pomer strán: 16:9

Zobrazovací uhol: 178 stupňov horizontálne a vertikálne

Orientácia displeja: krajina

Dotyk: Infračervená technológia

Dotyk: Prstom, perom,

Vnútorná pamäť: 16GB

Vstavaný bezdrôtový systém

OS kompatibilita: Windows® , Mac® , AndroidTM , Linux 

Vstupy a výstupy: 2 x HDMI , 1 x DisplayPort,  1 x VGA ,1 x  

Audio-Vstup , 1x  - 

LAN (RJ45) , 3  x USB 

Reproduktor

Vstavané bezdrôtové zariadenie s funkcionalitou na úrovni 

NovoConnect

Príslušenstvo: napájací kábel AC, kábel VGA, kábel USB, 

audio kábel, pero,    

diaľkové ovládanie, sada na upevnenie na stenu

1 ks

Objednávateľ požaduje dodávku všetkých zariadení: nových, nepoužívaných, nevystavovaných, zodpovedajúcich 

požiadavkám objednávateľa.

Vrátane všetkých nákladov, ktoré nie sú výslovne uvedené v technickej špecifikácii predmetu zákazky, 

ale sú nevyhnutné na riadne plnenie predmetu zákazky.


