
 

Příloha č. 7 
 

 

Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky s názvem: 
 

„Technické prostředky pro realizaci projektů a didaktická technika pro 
výuku žáků SPŠCH Pardubice“ 

 

Položka Množství Specifikace 

Dataprojektor - specifikace 1 4 LCD projektor. Svítivost min. 3000 lm. 

Rozlišení 1024 × 768. Formát 4 : 3. 
Repro alespoň 2 W. Min. záruka 2 roky. 

Záruka na lampu s ECO životností 
alespoň 6000 hod. min. 1 rok. Stropní 
montáž, kabeláž 220 V (bílé lišty), 

kabeláž VGA, kabeláž audio, revize el. 
přívodu, ukončení vypínačem.  

Dataprojektor - specifikace 2 1 Výměna stávajícího projektoru na rameni 

k interaktivní tabuli v jazykové učebně. 
Projekce z krátké vzdálenost. Čip DLP. 
Světelný tok alespoň 3000 lm. Životnost 

lampy v ECO provozu alespoň 6000 
hodin. 

Dataprojektor - specifikace 3 1 LCD projektor. Svítivost min. 3100 lm . 

Rozlišení 1280 × 800. Formát 16 : 10. 
Repro alespoň 1 × 10 [W]. Min. záruka 2 
roky. Záruka na lampu s ECO životností 

alespoň 8000 hod. min. 1 rok. Stropní 
montáž, kabeláž 220 V (bílé lišty), 

kabeláž VGA, kabeláž audio, revize el. 
přívodu, ukončení vypínačem. Ruční 
plátno formátu 16 : 10, 179 × 280 cm; s 

montáží.  

Tablet 9 Nový značkový tablet  s obalem a 
ochrannou fólií, dotykový display IPS 

kapacitní, velikost displeje min. 9–11", 
rozlišeníMinimálně 1920x1080 pixelůa 
palec( PPI 2048 x 1536 při 264 PPI, 

Procesor: dvě procesorová jádra 
minimálně s výkonem min. 4400 bodů 

dle http://www.passmark.com/, Operační 
paměť – min. 1 GB DDR3/ kapacita flash 
paměti  eMMC 64 GB/  Síť: 802.11 abgn 

WLAN; Bluetooth 4.0 
Rozhraní:Lightning; 3,5mm stereo 

minijack pro sluchátka; vestavěný 
reproduktor. Mikrofon. Přední (min. 
1,2MP) a zadní (min. 5MP) kamera. 

Výdrž baterie: alespoň 10 hodin, 
Operační systém: 100% kompatibilní 

systém s aplikacemi pro iOS. Možnost 
připojení české bezdrátové klávesnice. 



 

Hmotnost maximálně 800 g, včetně 

napájecího adaptéru a USB kabelem s 
konektorem kompatibilním s dodaným 
typem tabletu.Vestavěné snímače, 

sensory: akcelerometr, gyroskop 

Notebooky 8 Nový značkový notebook s minimálními 
parametry: procesor s výkonem 3000 

bodů dle  http://www.passmark.com/, 
operační paměť 4 GB DDR3L, HDD 500 

GB; DVDRW; WiFi b, g, n; BT, diplay 
HD s LED podsvícením a matnou 
úpravou; zvuk DTS, webkamera HD; 

porty: min. 2× USB 3.0; 1× USB 2.0, 
VGA, HDMI, RJ-45, kombinovaný 

konektor sluchátka/mikrofon, 
víceformátová čtečka karet; ostrůvková 
klávesnice v plné velikosti s numerickou 

klávesnicí, odolná proti polití; 
Předinstalovaný W7 prof. z důvodu 

kompatibility s výukovým SW. Záruka 3 
roky, autorizovaný servis v místě.  

 

Pozn.: Požadujeme dodržení Výzvou specifikovaných SW produktů, a to z důvodu potřeby zajištění 

kompatibility a jednotné správy IT nově pořizovaného SW vybavení s již instalovanou SW bázi, a 
dále z důvodu ochrany finančních prostředků v minulosti vynaložených na proškolení uživatelů na 
práci s používaným SW vybavením.  
 


