Zał. nr 6.9 do SIWZ
Wizualizer – 1 szt.
Producent………………………………….
Model ……………………………………….
Typ …………………………………………..
*Uwaga w kolumnie pn. „ Oferowane parametry” należy potwierdzić, iż proponowany
sprzęt posiada parametry opisane w kolumnie „wymagane minimalne parametry
techniczne sprzętu” poprzez wpisanie :
- w stosunku do parametrów opisowych - zapisu „spełnia” lub „nie spełnia”,
- w stosunku do parametrów opisanych liczbowo, np. wymiary, ilość gniazd,
waga itp. należy podać parametry proponowanego sprzętu.
Lp

Nazwa elementu
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Przetwornik
Efektywna liczba pikseli
Odświeżanie
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Wymagane minimalne parametry
techniczne sprzętu

Min. 1,3 mln pikseli
1080 (H) x 1024 (V)
Minimalna liczba klatek 30 klatek na
sekundę
Rozdzielczość na
Rozdzielczość RGB na wyjściu 800
wyjściu
(H) x 800 (V) linii TV
Zoom
Zoom elektryczny
Maksymalny obszar filmowanej powierzchni 423 mm x 336
mm
Minimalny obszar filmowanej powierzchni 93 mm x 75 mm
Fokus automatyczny
Regulacja jasności automatyczna
Oświetlenie LED filmowanego obszaru
Porty :
Wejście DVI - D
Wyjście VGA
Wejście VGA
Composite
USB - B
Gniazdo na karty SDSDHC
USB - A
Gwarancja – 3 lata
Dostarczenie wraz z urządzeniem podręcznika użytkownika i
instrukcji instalacji w języku polskim

14
automatyczna współpraca z oprogramowaniem tablicy po
podłączeniu urządzenia do komputera, umożliwiająca
bezpośrednią prezentację filmowanego ruchomego obrazu z
poziomu oprogramowania dostarczanego z tablicą oraz
przechwycenie nieruchomego obrazu i wstawienie go jako
obiektu do ww. programu

Oferowane
parametry
(uwaga*)

15
możliwość sterowania funkcjami wizualizera (regulacja stopnia
powiększenia, regulacja jasności, regulacja ostrości i funkcja
auto fokus) z poziomu oprogramowania dostarczanego z
tablicą
16
funkcja narzędzi rzeczywistości mieszanej pozwalająca
manipulować modelami 3D umieszczonymi w programie
dostarczanym wraz z tablicą za pomocą kostki dostarczanej
wraz z wizualizerem
17

Dostarczenie wraz z urządzeniem instrukcji w j. polskim

............................................................................
miejscowość, data
.........................................................................................
podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych)
przedstawiciela(-li) firmy Wykonawcy

