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Kupní smlouva
Číslo smlouvy kupujiciho: 10/72081422/2021

Číslo smlouvy prodávajiciho: 2021-0023

uzavřená dle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

1. Smluvní strany
Gymnázium Hostivice, příspěvková organizace
Komenského 141, 253 01 Hostivice
lČ: 72081422
Zastoupen: Ing. Be. Petrou Šnajberkovou, ředitelkou gymnázia
Bankovní spojeni: Česká spořitelna, a. s.

(dále jen "Kupující")

a

Nowatron Elektronik spol. s r.o.

se sídlem Na Radosti 298/4, Praha 5 - Zličín, 155 21

zapsaná v obchodním rejstřiku vedeném u MS Praha 15.4.1992, oddíl C, vložka 8876

zastoupená Ing. Pavlem Mihulou, jednatelem

Bankovní spojeni: CitiBank Europe PIC, org.složka, Bucharova 2641/14, 158 02 Praha 5

IČO 45270007

DIČ CZ45270007

(dále jen "Prodávající")

(Kupujici a prodávající dále společně jen "Smluvní strany" nebo každý z nich samostatně jen
"Smluvní strana")

uzaviraµ dnešního dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu (dále jen ,Smlouva").
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2. Základni ustanoveni

2.1. prodávající prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Kupující má zájem o plněni této smlouvy v
souladu se zásadami sociálně odpovědného zadáváni veřejných zakázek. prodávající se proto
výslovně zavazuje při realizaci smlouvy dodržovat veškeré pracovněprávní předpisý (a to zejména,
nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdové podmínky, pracovni dobu, dobu odpočinku mezi
směnami, placené přesčasy) dále právni předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na realizaci této smlouvy podňejí, tedy
bez ohledu na to, zda se jedná o zaměstnance prodávajícího či jeho poddodavatele.

2.2. Prodávající bere na vědomi, Ze Kupující považuje účast prodávajícího ve veřejné zakázce při
splněni kvalifikačních předpokladů za potvrzeni skutečnosti, že prodávající je ve smyslu ustanoveni
§ 5 odst. 1 Občanského zákoníku schopen při plněni této Smlouvy jednat se znalosti a pečlivosti,
která je s jeho povoláním nebo stavem spojena, s tím, že případné jeho jednání bez této odborné
péče půjde k jeho tíži prodávající nesmí svou kvalitu odborníka ani své hospodářské postaveni
zneužit k vytvářeni nebo k využiti závislosti slabší strany a k dosaženi zřejmé a nedůvodné
nerovnováhy ve vzájemných právech a povinnostech Smluvních stran.

2.3. prodávající bere na vědomi, že Kupující není ve vztahu k předmětu této Smlouvy podnikatelem
a ani se předmět této Smlouvy netýká podnikatelské činnosti Kupujiciho.

2.4. prodávající se stal vybraným dodavatelem v zadávacím řízeni na veřejnou zakázku na dodávky
s názvem ,,Nákup AV techniky" vyhlášené Kupujícím (dále jen .Zadávací řízeni").

)
2.5. Výchozimi podklady pro dodáni předmětu plněni dle této Smlouvy jsou:

(i) Podmínky Zadávacího řizeni;
(ii) Technická specifikace plněni, která byla součásti zadávací dokumentace k Zadávacímu řízeni jako

příloha č 2 a tvoří Přílohu Č. 1 této Smlouvy (dále jen .Technická specifikace plnění") a je její
nedilnou součásti:

(iii) nabídka prodávajiciho podaná v rámci Zadávacího řízení, v části, ve které předmět plněni
technicky popisuje (dále jen .Nabídka").

(dále jen .výchozí podklady").

2.6. prodávající prohlašuje, že disponuje veškerými odbornymi předpoklady potřebnymi pro dodani
předmětu plněni dle Smlouvy, je k jeho plněni l dodáni oprávněn a na jeho straně neexistuy Zadne
překážky, které by mu bránily předmět plněni Kupujicimu dodat

2.7. prodávající prohlašuje, Ze přejímá na sebe nebezpečí změny okolnosti ve smyslu ustanoveni
§ 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

2.8. Smluvni strany prohlašuji, že zachovají mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvědí v SOůWS6Sti
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s touto Smlouvou a při jejím plněni a jejichž vyzrazeni by jim mohlo způsobit újmu. Tímto nejsou
dotčeny povinnosti Kupujicího vyplývajici z právních předpisů.

2.9. prodávající bere na vědomi, že předmět plněni dle této Smlouvy je součásti projektu .Implementace
Krajského akčního pIánu ll Středočeského kraje", reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862,
spolufinancovaného z prostředků Evropského strukturálního a investičního fondu v rámci
Operačního programu výzkum, vývoj a vzděláváni (dále jen .OP VVV"). Prodávající bere na
vědomi, že jelikož je kupní cena financována z prostředků dotace, může mít nesplněni jakékoliv
povinnosti prodávajícího dopad na financováni. Konstatováni výdajů jako nezpůsobilých, případné
uděleni odvodu či správních sankci v důsledku porušeni této povinnosti bude představovat škodu,
která Kupujícímu vznikla.

3. Předmět Smlouvy

3.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Prodávajícího dodat Kupujícímu a převést na Kupujícího
vlastnické právo k audiovizuálnímu vybaveni. Součásti dodávky vybaveni je i vytvořeni projektu a
následná instalace a zprovozněni dodaného AV vybaveni (dále jen jako .Zboží"), jehož podrobný
popis a technické parametry jsou specifikovány v Technické specřfikaci plněni, která Noří Přílohu
č. 1 této Smlouvy a ve výchozích podkladech.

3.2. Součásti plněni prodávajícího je také:
(i) doprava Zboží do místa plněni, jeho vybaleni, kontrola,
(ii) vytvořeni projektu a následná instalace a zprovozněni dodaného AV vybaveni
(iii) provedeni základni (uživatelské) instalace software,
(iv) předáni instrukci a návodů Kupujícímu k obsluze a údržbě Zboží v českém nebo anglickém jazyce,

a to elektronicky nebo v tištěné podobě,
(v) předáni prohlášeni o shodě dodaného Zboží se schválenými standardy,
(vi) vypracováni seznamu dodaných položek pro účely kontroly,
(vii) záruční servis Prodávajícím s ukončeným zásahem ve stanovené lhůtě v místě plněni,
(viii) pozáruční servis Prodávajícím,
(ix) závazek poskytováni telefonické a internetové technické podpory,
(x) závazek zajištěni náhradních dílů,
(xi) spolupráce s Kupujícím v průběhu realizace dodávky (zejména podmínky doručeni).

3.3. Kupující se zavazuje řádně a včas dodané Zboží a související služby převzít a zaplatit za ně
Prodávajicimu kupní cenu uvedenou v článku 5 této Smlouvy.

3.4. prodávající výslovně souhlasí a zavazuje se Kupujicimu pro případ, že pokud ke splněni požadavků
Kupujícího vyplývajicich z této Smlouvy včetně jejich příloh a k řádnému dodáni a provozu Zboží
budou potřebné i další dodávky a práce výslovně neuvedené v této Smlouvě, tyto dodávky a práce
na své náklady obstarat či provést a do svého plněni zahrnout bez dopadu na kupní cenu podle
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této Smlouvy. ,.

3.5.

prodávající se zavazuje za podmínek stanovených touto Sm|ouvo|j řádně a včas na svůj náklad
a na svoji odpovědnost doručit a dodat Kupujicimu Zboží do rriista piněni a předat mu je, a dále
provést služby a práce specifikované v odst. 3.2 tohoto čiánku Smlouvy. prodávajici odpovídá za
to, že Zboží bude v souladu s touto Smlouvou a Výchozími podk|ady, piatnými právnimi,

technickými a kvalitativními normami, a že Zboží bljde mít CE certifikát.

4. Vlastnické právo

4.1.
Vlastnické právo přechází na Kupujícího doručením Zboží. Dor|jčenim se rozumí podpis
předávacího protokolu oběma Smluvními stranami, kterým zároveň přechází na Kupujiciho

i nebezpečí škody na Zboží.

5. Kupní cena a platební podmínky

5.1. Kupní cena za předmět plněni dle této Smlouvy uvedený v článku 3 odst. 3.1.a 3.2. byla stanovena
na základě Nabídky jako cena maximálni a nepřekročitelná, a to ve výši 2.270.700,- KČ bez DPH
(dále jen .Kupní cena"), plus 21% DPH ve výši 476.847,- KČ, tj. celkem ve výši 2.747.547,- KČ

S DPH.

5.2. Kupní cena zahrnuje veškeré náklady spojené s plněním předmětu této Smlouvy, včetně nákladů
na pojištěni Zboží do doby jeho předáni a převzetí. Kupní cena je nezávislá na vývoji cen
a kursových změnách.

5.3. Kupní cena je za předmět plněni cenou nejvyšší přípustnou. Kupní cena muže být měněna pouze
písemným dodatkem k této Smlouvě, a to pouze v případě. že po uzavřeni Smlouvy a před
terminem předáni a převzetí Zboží dojde ke změně sazeb DPH (je možná výhradně změna výše
DPH).

5.4. Kupující se zavazuje uhradit Prodávajícímu 100 % Kupní ceny dle článku 5.1 po doručeni Zboží,
o kterém bude mezi Smluvními stranami sepsán předávací protokol, a to na základě faktury
vystavené prodávajícím.

5.5. Lhůta splatnosti faktury je třicet (30) dnů od data jejího doručeni Kupujícímu. Zaplacením účtované
částky se rozumí den jejího odesláni na účet Prodávajícího. Při nedodrženi této splatnosti je
prodávajici povinen uhradit Kupujícímu zákonný úrok z prodlení stanovený nařízením vlády č.
351/2013 Sb. Daňové doklady - faktury vystavené Prodávajícím podle této Smlouvy budou v
souladu s příslušnými právními předpisy České republiky obsahovat zejména tyto údaje:

(i) obchodní firmu/název a sídlo Kupujiciho,

(ii) daňové identiňkačni číslo Kupujícího,

(iii) obchodní firmu/název a sídlo prodávajiciho,

(iv) daňové identifikační číslo prodávajiciho,
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(v) evidenční číslo daňového dokladu,
(vi) rozsah a předmět plněni (Zboží),
(vii) datum vystaveni daňového dokladu,
(viii)datum uskutečněni plněni nebo datum přijeti úplaty, a to ten den, který nastane dřive, pokud se

liší od data vystaveni daňového dokladu,
(ix) Kupní cena Zboží,
(x) prohlášeni, že účtované Zboží je poskytováno pro účely projektu .Implementace Krajského

akčního plánu ll Středočeského kraje", reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862.

5.6. Daňové doklady - faktury musejí být v souladu s dohodami o zamezeni dvojího zdaněni, budou-li
se na konkrétni případ vztahovat.

5.7. Pokud daňový doklad - faktura nebude vystaven v souladu s platebními podmínkami stanovenými
Smlouvou nebo nebude splňovat požadované zákonné náležitosti, je Kupující oprávněn daňový
doklad - faktum Prodávajícímu vrátit jako neúplnou, resp. nesprávně vystavenou, k doplněni, resp.
novému vystaveni ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů od data jejího doručeni Kupujicimu. V takovém
případě Kupující není v prodlení s úhradou Kupní ceny nebo její části a prodávající vystaví
opravenou fakturu s novou, shodnou lhůtou splatnosti, která začne plynout dnem doručeni
opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu - faktury Kupujícímu.

6. Terminy plněni předmětu Smlouvy

6.1. Prodávající se zavazuje řádně obstarat a doručit Kupujicimu Zboží uvedené v článku 3 odst. 3.1
této Smlouvy nejpozději do 3 měsíců od nabyti účinnosti Smlouvy.

6.2. Kupující se zavazuje řádně a včas dodané Zboží od prodávajícího převzít, kdy o předáni a převzetí
bude mezi Smluvními stranami sepsán předávací protokol, jak je uvedeno v článku 9. této Smlouvy.

7. Místo plnění

Místem plněni je sídlo Kupujícího, Gymnázium Hostivice, příspěvková organizace Komenského
141, 253 01 Hostivice (dále jen .Místo plněni").

8. Další podmínky Smlouvy

8.1. prodávající je povinen dodat Kupujícímu Zboží zcela nové, v pIně funkčním stavu, v jakosti
a technickém provedeni odpovidajicim platným předpisům Evropské unie a odpovidajicim
požadavkům stanoveným právními předpisy České republiky, harmonizovanými českými
technickými normami a ostatními ČSN, které se vztahuji ke Zboží.

8.2. Prodávajicí prohlašuje, že Zboží, které dodá na základě této Smlouvy, zcela odpovídá podmínkám
stanoveným ve výchozích podkladech.

8.3. prodávající se zavazuje, že v okamžiku převodu vlastnického práva ke Zboží nebudou na Zboží
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váznout žádná práva třetích osob, a to zejména žádné předkupňi právo, zástavni právo nebo právo

nájmu.

8.4. Prodávající s ohledem na povinnosti Kupujícího vypiývajici zejména ze zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadáváni veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a ze zákoňä č. 340/2O15 Sb.,
o zvláštních Podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), souhlasí se zveřejněním veškerých informací týkäjicich se závazkového
vztahu založeného mezi Prodávajicim a Kupujicim touto Smlouvou, zejména vlastního obsahu této
Smlouvy.

8.5. prodávající prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhý po splatnosti,
jejichž splněni by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních
exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, ani vůči němu není veden výkon rozhodnuti a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž
splněni by mohlo být vymáháno ve výkonu rozhodnuti podle zákona č. 99/1963 Sb., občaňského
soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění
pozdějších předpisů, či podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších
předpisů.

8.6. Odchylně od § 2126 Občanského zákoníku Smluvní strany sjednávají, že prodávající není
oprávněn využit institutu svépomocného prodeje.

8.7. Prodávající se zavazuje zajistit Kupujícímu poskytnuti veškerých licenci umožňujících řádné užiti
dodávaného software v souladu s jeho účelem.

8.8. Prodávající je povinen zajistit, aby notebooky, jež budou předmětem dodávky realizované na
základě této Smlouvy, splňovaly normu Energy Star. Prodávající je povinen na žádost Kupujícího
prokázat, že tato kritéria jsou splněna, a to předložením certifikátu o uděleni ekoznačky či
produktový list s uvedením této ekoznačky, přičemž Prodávající může prokázat shodu s požadavky
také jiným vhodným způsobem.

L

9. Doručeni, předání a převzetí Zboží

9.1. prodávající doručí Zboží dle této Smlouvy Kupujicimu nejpozději v terminu uvedeném v článku 6,
odstavci 6.1. této Smlouvy do Místa plněni dle článku 7 Smlouvy Doručením Zboží přechází na
Kupujiciho nebezpečí vzniklé škody na doručeném Zboží, přičemž tato skutečnost nezbavuje
prodávajícího odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku vad tohoto Zboží. Do doby doručeni Zboží
nese nebezpečí škody na Zboží prodávající.

9.2. Součásti předáni a převzetí Zboží na základě této Smlouvy je ověřeni správné funkčnosti Zboží za
účasti zástupců Kupujícího a prodávajícího.

9.3. Za účasti zástupce Kupujiciho při předáni a převzetí prodávající, vyzve-li jej k tomu Kupující, ověří,že Zboží dosahuje parametrů specifikovaných výrobcem a požadovaným Kupujícím v Technické
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specifikaci plněni a v této Smlouvě, a to demonstraci provozu Zboží po jeho řádném uvedeni do
provozu a po provedeni kontroly správnosti provozu Prodávajicim. Bezvadné provedeni výše
uvedené demonstrace je podmínkou převzetí Zboží Kupujícím.

9.4. Pro účely předávacího řízeni musí prodávající předložit Kupujicimu:
(i) seznam předávaného Zboží,
(ii) prohlášeni prodávajiciho, že Zboží je v souladu s platnými právními předpisy, technickými

normami a v souladu s Technickou specifikaci plněni a obchodními podmínkami stanovenými
v této Smlouvě,

(iii) návody k obsluze a údržbě, podmínky pro údržbu a ochranu Zboží v českém nebo v anglickém
jazyce, a dále veškeré nezbytné doklady či přislušenstvi vztahující se ke Zboží.

9.5. Nepředloži4i prodávající Kupujícímu všechny výše uvedené dokumenty, nepokládá se předmět
plněni podle této Smlouvy za řádně dodaný a splňujici podmínky k předáni.

9.6. O průběhu předávacího a přejimaciho řízeni bude mezi Smluvními stranami sepsán předávací
protokol, který bude obsahovat tyto povinné náležitosti:

(i)

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(V)

(vi)

údaje o Prodávajicim, Kupujícím a poddodavatelích,
popis Zboží, které je předmětem předáni a převzetí,
termín, od kterého začíná běžet záruční lhůta,
prohlášeni Kupujícího, zda Zboží přebírá nebo nepřebírá,
uvedeni zjištěných vad a termín pro jejich odstraněni,
datum podpisu protokolu o předáni a převzetí Zboží,
podpis Kupujiciho a prodávajícího.

(dále jen .Předávací protokoŕ).

9.7. Kupující není povinen převzít Zboží, které by vykazovalo vady a nedodělky, byt' by samy o sobě ani
ve spojeni s jinými nebránily řádnému užíváni Zboží. Nevyužije-li Kupující svého práva nepřevzít
Zboží vykazující vady a nedodělky, uvedou prodávající a Kupující v Předávacím protokolu soupis
zjištěných vad a nedodělků, včetně způsobu a terminu jejich odstraněni. Nedojde-li
v Předávacím protokolu k dohodě mezi Smluvními stranami o terminu odstraněni vad, pIati, že tyto
vady mají být odstraněny ve lhůtě 48 hodin ode dne předáni a převzetí Zboží.

10. Záruka a nároky z vad, záruční servis, pozáruční servis

10.1. Záruční doba na Zboží je 24 měsíců.

10.2. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu Předávacího protokolu o předáni a převzetí Zboží
Kupujícím. je-li Zboží, byt' i jen s jednou vadou nebo nedodělkem, počíná běžet záruční doba ode
dne odstraněni poslední vady prodávajícím.

10.3. Požadavek na odstraněni vady Zboží uplatni Kupující u prodávajícího bez zbytečného odkladu po
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jejím zjištěni, nejpozději však poslední den záruční lhůtý. není-li jinde v této Smlouvě stanoveno
výslovně jinak, a to písemným oznámením (reklamace) zaslaným odpovědnérnu zástupci pro
komunikaci prodávajiciho uvedenému v ČI 13 této Smlouvy. I rek|amace odeslaná Kupujicim

v poslední den záruční lhůty se má za včas uplatněnw

10.4. V písemné reklamaci Kupující uvede popis vady a způsob, jakým vadu požadujé ocjstranit. Kupujici
je oprávněn:

(i) požadovat odstraněni vad dodáním náhradního Zboží za vadné Zboží, nebo
(ii) požadovat odstraněni vad opravou, jsou-li vady opravitelné, nebo
(iii) požadovat přiměřenou slevu z Kúpni ceny.

10.5. Volba mezi výše uvedenými nároky z vad náleží Kupujicímu Kupující je dále oprávněn odstoupit
od Smlouvy, je-li dodáním Zboží s vadami Smlouva porušena podstatným způsobem. Za podstatné
porušeni se považuje vždy situace, kdy Zboží (nebo jeho část) nedosahuje nebo v záruční době
přestane dosahovat minimálních parametrů požadovaných Kupujícím a uvedených ve výchozích
podkladech nebo této Smlouvě.

10.6. Prodávající se zavazuje reklamované vady Zboží bezplatně odstranit.

10.7. prodávající je povinen v průběhu záruční doby provádět bezplatně veškeré servisní úkony Zboží,
jejichž provedením podmiňuje platnost záruky. Takový servisní úkon je prodávající povinen
dokončit nejpozději do čtyřiceti osmi (48) hod od doručeni žádosti Kupujiciho o provedeni servisního
úkonu odpovědnému zástupci prodávajícího. Prodávající je povinen písemně upozornit Kupujiciho
minimálně 10 dnů předem o povinnosti provedeni bezplatného servisniho úkonu, jehož provedením
podmiňuje platnost záruky prodávající je dále povinen před koncem záruční doby na písemnou
žádost Kupujiciho provést bezplatnou servisní prohlídku veškerého dodaného Zboží.

10.8. Prodávající se zavazuje zahájit a zároveň i dokončit úkony směřujici k odstraněni vady nejpozději
do čtyřiceti osmi (48) hodin od doručeni reklamace Kupujícím Prodávajícímu. Prodávající se
zavazuje v uvedené lhůtě reklamaci prověřit, diagnostikovat vadu, oznámit Kupujicimu a vadu
odstranit, případně sdělit, zda reklamaci uznává. Doba sobot, neděli a svátků se do lhůty dle věty
první tohoto odstavce Smlouvy nezapočítává.

10.9. je-li k odstraněni vady Zboží nutné zajistit náhradní díly, pak je Prodávajici povinen vadu odstranit
do dvou (2) týdnů ode dne obdrženi reklamace, nedohodnou-li se Smluvní strany následně jinak.

10.10. prodávající je povinen vadu odstranit v Místě plněni, není-li to možné, nese Prodávající veškeré
účelně vynaložené náklady souvisejici s přepravou Zboží za účelem odstraněni vad

10.11. I v případě, že prodávajici vadu neuzná, je povinen vadu odstranit, a to ve lhůtách uvedených
v odst. 10.8 tohoto článku Smlouvy, případně způsobem stanoveným v odst. 10.9, nedohodnou-li
se Smluvní strany následně jinak. v případě, že prodávající vadu neuzná, bude oprávněnost
reklamace ověřena znaleckým posudkem, který nechá zpracovat Kupujici. v případě, že bude
reklamace označena znalcem za oprávněnou, ponese prodávající i náklady na vyhotoveni
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znaleckého posudku. Prokáže-li se, že Kupujici reklamoval vadu neoprávněně, je Kupující povinen
uhradit Prodávajicimu účelně a prokazatelně vynaložené náklady na odstraněni vady.

10.12. O odstraněni reklamované vady sepíši Smluvní strany protokol, ve kterém potvrdí odstraněni vady.
O dobu, která uplyne ode dne ljp|atněnl reklamace do odstraněni vady, se prodlužuje záruční lhůta.

10.13. V případě, že Prodávajici neodstraní vadu ve lhůtách uvedených v odst. 10.8 či odst. 10.9 tohoto
článku Smlouvy, případně ve lhůtě sjednané Smluvními stranami, nebo pokud prodávající odmítne
vadu odstranit, je Kupující oprávněn nechat vadu odstranit na své náklady a prodávající je povinen
uhradit Kupujícímu náklady na odstraněni vady, a to do lOdnú poté, co jej k tomu Kupující vyzve.
Tento postup Kupujiciho však nezbavuje prodávajiciho odpovědnosti za vady a jeho záruka trvá ve
sjednaném rozsahu.

10.14. Poskytnuti záruky se nevztahuje na vady způsobené neodborným zacházením, nesprávnou nebo
nevhodnou údržbou, nedodržováním předpisů výrobců pro provoz a údržbu zařízeni, které Kupujici
od prodávajiciho převzal při předáni nebo o kterých prodávající Kupujiciho písemně poučil. Záruka
se rovněž nevztahuje na vady způsobené hrubou nedbalosti nebo úmyslným jednáním.

10.15. prodávající se dále zavazuje po dobu 5 let ode dne uplynuti posledního dne záruční doby na Zboží
zajistit Kupujícímu na jeho výzvu pozáruční servis formou servisních prohlídek za cenu v místě
a čase obvyklou, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne doručeni písemné výzvy
Kupujiciho k provedeni pozáručního servisu, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

10.16. Smluvní strany vylučuji použiti ust. § 1925 Občanského zákoníku, věta za středníkem.

11. Smluvní pokuty

11.1. V případě, že prodávající bude v prodlení proti terminu doručeni Zboží uvedenému v článku 6. odst.
6.1 této Smlouvy, je Kupující oprávněn účtovat Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 %
z Kupní ceny za každý, i započatý den prodlení.

11.2. V případě, že prodávající neodstraní řádně reklamovanou vadu Zboží ve lhůtě uvedené v článku
10. odst. 10.8, odst. 10.9 či ve sjednané době, je Kupujici oprávněn účtovat Prodávajicimu smluvní
pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u niž je Prodávajici v prodlení
s odstraněním, za každý započatý den prodlení. Pokud prodávající neposkytne Kupujicimu záruční
servis ve lhůtě uvedené v článku 10. odst. 10.7, je Kupujici oprávněn účtovat Prodávajícímu smluvní
pokutu ve výši 1.000,- kč za každý započatý den prodlení s poskytnutím záručního servisu,
maximálně však do výše Kupní ceny plněni dle této Smlouvy. Pokud Prodávajici neposkytne
Kupujícímu pozáruční servis ve lhůtě uvedené v článku 10. odst. 10.15, je Kupujici oprávněn
účtovat prodávajicimu smluvní pokutu ve výši 1.000,- kč za každý započatý den prodlení s
poskytnutím záručního servisu, maximálně však do výše Kupní ceny plněni dle této Smlouvy.

11.3. Pokud Kupujici neuhradí v terminech uvedených v této Smlouvě Kupní cenu, je povinen uhradit
Prodávajicimu úrok z prodlení v zákonné výši.
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11.4. Povinná Smluvní strana musí uhradit oprávněné Smluvní straně smiuvni sankce nejpozději do
15 kalendářních dnů ode dne obdrženi přislušného vyúčtováni od druhé SMuvňi strany.

11.5. Smluvní strany vylučuji použřti ustanoveni § 2050 Občaňského zákoníku. Nárok na náhradu škody
má Kupující vždy zachován.

12. Ukončeni Smlouvy

12.1. Tuto Smlouvu lze ukončřt splněním, dohodou Smluvních stran nebo odstoupením od Smlouvy
z důvodů stanovených v zákoně nebo ve Smlouvě.

12.2. Kupující je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit bez jakýchkohv sankcí, nastane-li i některá z niže
uvedených skutečnosti:

(i) Kupujicimu bude odňata či nevyplacena finanční dotace.
(ii) Dojde-li k podstatnému porušeni povinnosti uložených Prodávajícímu touto Smlouvou (viz

odstavec 12.3 tohoto článku Smlouvy),
(iii) Prodávajici vstoupí do likvidace:
(iv) Vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenčni (nebo obdobné) řízeni, v němž bylo vydáno

rozhodnuti o úpadku, nebo byl insolvenčni návrh zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě
nákladů insolvenčniho řízeni, nebo byl konkurs zrušen proto. že majetek byl zcela nepostačující
nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

(v) vyjde-li najevo, že Prodávající uvedl v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají
skutečnosti a které měly nebo mohly mít vliv na výsledek Zadávacího řízeni. které vedlo k uzavřeni
této Smlouvy (analogicky dle § 223 odst. 2 ZZVZ).

12.3. Za podstatné porušeni této Smlouvy bude považováno:

(i) Prodlení Prodávajiciho proti terminu doručeni Zboží uvedenému v článku 6. odst. 6.1 této Smlouvy
trvající déle než jeden (l) měsíc;

(ii) Přenecháni/převod/přechod práv a povinnosti Prodávajiciho z této Smlouvy na třetí osobu bez
písemného souhlasu Kupujiciho:

(iii) prodávající při plněni této Smlouvy opakovaně (soustavně) porušuje právni předpisy, regulace,
technické standardy a normy České republiky či jiných států, k jejichž dodržováni se touto
Smlouvou zavázal:

(iv) Pokud Zboží či jeho část nebude či v průběhu záruční doby přestane dosahovat minimálně funkci
a parametrů požadovaných Kupujicim a uvedených v Nabídce prodávajiciho;

(V) Porušeni této Smlouvy ze strany prodávajiciho takovým způsobem, Ze v jeho důsledku nemůže
Kupující dostát cilům, pro které Smlouvu sjednal, nebo jestliže v důsledku takového jednání
prodávajícího vznikne Kupujícímu větší škoda.

12.4. prodávající je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušeni Smlouvy Kupujícím.
Za podstatné porušeni Smlouvy Kupujícím se považuje nezaplaceni Kupní ceny v terminu
stanoveném touto Smlouvou, ač prodávající Kupujiciho na toto porušeni písemně upozornil
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a poskytl mu dostatečně dlouhou lhůtu k dodatečnému splněni této povinnosti.

12.5. Kupujici je oprávněn od Smlouvy odstoupit i pouze ve vztahu k části plněni (dodávky).

12.6. Podstatným porušením této smlouvy, zakládajicim právo kupujiciho na odstoupeni od smlouvy, se
rozumí rovněž případ, kdy příslušný orgán veřejné moci (Státní úřad inspekce práce či oblastní
inspektorát práce, Krajská hygienická stanice atd.) zjisti svým pravomocným rozhodnutím v
souvislosti s plněním této smlouvy porušeni obecně závazných právních předpisů.

12.7. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy, zakládajicim právo na odstoupeni
od Smlouvy, se rozumí rovněž porušeni povinnosti prodávajiciho zajistit, aby notebooky, jež budou
předmětem dodávky realizované na základě této Smlouvy, splňovaly normu Energy Star.

13. Zástupci Smluvních stran, oznamováni

13.1. Prodávající jmenoval tohoto odpovědného zástupce pro komunikaci s Kupujicim v souvislosti
s předmětem plněni dle této Smlouvy:
Ing. jan Habětín, E-mail: jhabetin@nowatron.cz, tel.: 603 522 786

13.2. Není-li v této Smlouvě ujednáno jinak, veškerá oznámeni, která mají nebo mohou být učiněna mezi
Smluvními stranami podle této Smlouvy, musí být vyhotovena písemně a doručena druhé Smluvní
straně oprávněnou zasilatelskou službou, osobně (S písemným potvrzením o převzetí) nebo
doporučenou zásilkou odeslanou s využitím provozovatele poštovních služeb; má se za to, že
takové oznámeni došlo třetí pracovni den po odesláni, bylo-li však odesláno na adresu v jiném
státu, pak patnáctý pracovni den po odesláni. V případě reklamace lze písemné oznámeni zaslat
také prostřednictvím e-mailu.

14. Doložka o rozhodném právu

14.1. Tato Smlouva a veškeré právni vztahy z ni vzniklé se řídí výlučně právním řádem České republiky,
přičemž Smluvní strany berou na vědomi a uznávají, že v oblastech výslovně neupravených touto
Smlouvou pIati ustanoveni Občanského zákoníku.

14.2. Veškeré spory vzniklé z této Smlouvy či z právních vztahů s ni souvisejících budou Smluvní strany
řešit jednáním.

15. Závěrečná ujednání

15.1. Tato Smlouva, včetně příloh, představuje úplnou a ucelenou smlouvu mezi Kupujícím
a prodávajícím.

15.2. Smluvní strany se dohodly, že prodávající není oprávněn započíst svou pohledávku, ani
pohledávku svého poddlužnika za Kupujícím proti pohledávce Kupujiciho za Prodávajícím.
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15.3. prodávající není oprávněn postoupit pohledávku, kteřá mu vznikne na základě této Smlouvy nebo
v souvislosti s ni, na třetí osobu prodávající není oprávněn postoupit práva a povinnosti z této

Smlouvy ani z její části třetí osobě

15.4. Prodávající se zavazuje mít po celou dobu platnosti této Smlouvy sjednáňo pojištěni odpovědnosti
za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem podnikatelské činnosti, a to s limitem pojistného
plněni minimálně ve výši Kupní ceny za předmět této Smlouvy.

15.5. Pokud se jäkékoliv ustanoveni této Smlouvy později ukáže nebo bude určeno jako neplatné,
neúčinné, zdánlivé nebo nevynutRelné, pak taková neplatnost, neúčinnost, zdánlivost nebo
nevynutitelnost nezpůsobuje neplatnost, neúčinnost, zdánlivost nebo nevynutitelnost Smlouvy jako
celku. V takovém případě se Strany zavazuji bez zbytečného prodlení dodatečně takové vadné
ustanoveni vyjasnit ve smyslu ustanoveni § 553 odst. 2 Občanského zákoníku nebo jej nahradit po
vzájemné dohodě novým ustanovením, jeZ nejblíže, v rozsahu povoleném právními předpisy České
republiky, odpovídá úmyslu Smluvních stran v době uzavřeni této Smlouvy.

15.6. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými osobami obou Smluvnich stran.
Účinnosti tato Smlouva nabývá jejím uveřejněním v registru smluv.

15.7. Tuto Smlouvu lze doplnit nebo měnit výlučně formou písemných očíslovaných dodatků, opatřených
časovým a místním určením a podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran. Smluvní strany
ve smyslu ustanoveni § 564 Občanského zákoníku výslovně vylučuji provedeni změn Smlouvy v
jiné formě.

15.8. Poruší-li Smluvní strana povinnost z této Smlouvy či může-li a má-h o takovém porušeni vědět,
oznámi to bez zbytečného odkladu druhé Smluvní straně, které z toho může vzniknout újma,
a upozorni ji na možné následky; v takovém případě nemá poškozená Smluvní strana právo na
náhradu té újmy, které mohla po oznámeni zabránit.

15.9. Prodávající se za podmínek stanovených touto Smlouvou zavazuje archivovat veškeré písemnosti
zhotovené pro plněni předmětu dle této Smlouvy.

15.10. Prodávající se za podmínek stanovených touto Smlouvou zavazuje:
(i) archivovat veškeré písemnosti zhotovené pro plněni předmětu dle této Smlouvy a umožnit osobám

oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je plněni dle této Smlouvy hrazeno, provést
kontrolu dokladů souvisejících s tímto plněním, a to po celou dobu archivace projektu, mnimálně
však do roku 2033. Kupující je oprávněn po uplynuti 10 let od ukončeni plněni podle této Smlouvy
od prodávajícího výše uvedené dokumenty bezplatně převzít,

(ii) jako osoba povinná dle ustanoveni § 2 písm. e) zákona č 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě, v platném znění, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit všem
subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu přistup ke všem dokumentům, tedy i k těm
částem nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních
právních předpisů (např. obchodní tajemství), a to za předpokladu, že budou splněny požadavky
kladené právními předpisy; tuto povinnost rovněž zajisti prodávající u případných poddodavatelů
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EVROPSKÁ UNIE
Evropské stmkturálnI a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzděláváni M|NISTEASTVO ŠKOLSTVI,

MLADE2E A TELOVÝCHOVY

Prodávajiciho.

Smluvní strany stvrzuji Smlouvu podpisem na důkaz souhlasu s celým jejím obsahem. Uzavřeni této
Smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje č. 021-33/2021/RK ze dne 2.9.2021.

15.11. Tato Smlouva je sepsána v českém jazyce podepsaná elektronickými podpisy. Každá ze Smluvních
stran obdrží po jednom vyhotoveni. Nedílnou součásti Smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. l: Technická specifikace plněni, která Nořila Přibhu č. 2 Zadávací dokumentace,

PřIIoha č. 2: Nabídka prodávajiciho předložená v rámci Zadávacího řízeni v části, která předmět
plněnitechnicky popisuje.

V Hostivicích - L -1Ô" ŽÔ21

vice,
ace
e 253 01

Ing. Be. Petra Šn berková., ředitelka
gymnázia

VPra·e IQ í/ lůl

atronKTRONIK
"tn! s r.o.

e's 21 praha 5

Ing. Pavel Mihula

jednatel Nowatron Elektronik spol. s r.o.
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Název požadovaného výrobku

Kompaktní LED stěna

technická specifikace -
minimální hodnoty parametrů požadovaných výrobků

" ""NABbKK'_

maximální možná cena maximální moZná cena jednotková c'enw c~m cena celkem v'četnómnožství jednotka
bez OPH/jednotka včetně OPHljednotka čona bez DPH bez DPH DPH

.. _, g

O
B
R
A
Z Projekční plátno

Stropní držák projektoru

pHhled. pHhledový monitor
monitor IP kamera

PHplnaC

1 760 000,00 KC , 2117 SOD KC l ks I 099 OOO,00 KC 1099 moo KC l 329 79O.QQ KC

34 900,00 KC 42 229 Kč l ks 29 900,00 KC 29 9OO.OO KC 36 179,00 KC

2 900,00 KC J 509 Kč l ks 2 8SO,OO Kč 2 850,00 KC 3 448,30 KC

100 000,00 Kč 121 000 KC 2 ks 83 9OO,QO KC 167 8OO,QO KC 203 03&00 KC

69 000,00 KC 71 390 KC 2 K% 58 9OO,OO KC 117 800,00 KC 142 $3&00 KC

125 OOO,00 KC 151 250 KC l 109 SOO,O0 KC 109 500.00 KC 132 495.00 KC

distribuce Přípojné mbsto
signálu

pmvodnikjpnpmac do pHpojn6ho mkta

Kaboláů

9 900,00 KC ¶1 979 KC

25 0OO,OO KC JO 250 KC

30 OOO,00 KC J6 JOO KC

4

4

l K3

9 9OO,OO KČ 39 6OO,OQ KC 47 916AO KC ,

LB SOO.QO KC 74 OOO,00 KC 89 540,00 KC

28 0OO,OO KČ 28 CKjOAO KC J3 080,00 KC

Ropro 25 OOO,00 Kč JO 250 KC 4 ks 16 9OO,OO KC 67 600,00 KC BI 796.00 KC

Zesilovač

V

Subwoďer
u

Audiomatico

Fully opUmlsed 130" alljn-one LED dtspday - (cca 2 88 x 1 62 m) Full HD
108Qp LED display kompaktní LED stěna, rozteč bodu 1,5mm. jas 600
cd/m2, rozlišeni 1920x 108O.hmotnost 150 kg

Elektncky stahovatelné promůtaci plátno. rozměr aktivní plochy
252Ox1575mm. formát 16 10 Čemy maskovací mneček 5Omm. čemy okraj
vrchní části plátna 1OOmm Povrch VisionVVhite Pro. Bezdrádové dědkové
ovládáni pdátna

'Stropní držák mektoru
'4K panel 75" 16/7 šmari lnformabon Disaay with Android SOC, USB/SD
Media, VGA, HDMI. DP, Mini OPS Slot

'SRG Senes - síťová kamera - PTZ - barevný - 2.1 Mpix - 1920 x 1080
'Dmnbučni mulUpřepinač/převodnik mán 4 v3túpy. 4 výstupy. Umožni pňpoyt "
zdrcýe sógndú na pňpojných místech a diMňbuci sógnédu na pnoýeklor a

.případné další zobrazovače
Přípojné místo do stolu či skňňky, příp na zeď

"Přepinač do připcyného místa, umožňuje pňpQµt 2 zdroje ságn&u a mém nírm
přepinat
Kabeláž Cm mopomi všech komponent

Paslvni sloupová me-array reprosoustava 8X2", 15OW IBO,
70_ 1OOV/60,30.15W, 80 Hz - 20 KHZ, pokMi 15O"X20" HXV. CÓUivOSt 93 dB.
528x99x153 mm, 4,1 kg, SonlcGuard'" kontirder, EQ pňepinač. vC.
pobhovatelného nástěnného držÉNu ±80" do stran a ±15" Mddon. bílá barva

'Koncový zesilovaČ 2x_215/350/55OW - 814/2ň,mono_700/1 100W - 814ň. ' "
ätlivost vstupů 1,4Vrms a 0,775Vrms, Integrovaný procesoc - pásmová
pcopusť, hmótér, módy zesôlovaCe. Celní LCD dispIej, 2OHz - 20
KHZ.THD"0.5%, 11x LED indikáfory a stavu, nízká Iepdná ztráta.
symetncké XLR a jack 6,3 vstupy, nesymetňcké cinch vstupy. preamp
výstupy jack 6.3,vystupy Speakon a šroubovací svorky, vyplrm Celního
osvětleni, kontakty pro sleep mode. 483x196X89 mm, 3,9kg. 2U, z&uka 36
měsíců

'Pasívni subbas 2x10", 500 W l 8 C), 95 dá 38 HZ-5OO Hz, v355 x Š590 x '
d570 mm, 23,31 kg, bilý

'Mixážni matne s OSP, 12 vstupúl 8 výstupů, 48 sběrmc,12 kontrolních
vstupů. 6 logickych výstupů, lndikačnÍ LEDpco každý kana. ethemet. BI U-
Link. nastaveni. kontrola, monitor1ng přes HiQnet London ArchifecL RS-
232,483x229x45 mm, 2,9 kg

,"UHF bezdriMovy set - řLbČňl mikrofon g mtkrofonni vložkou. $uperkardKMdn|
charakteristika, 7OHz-20 KHZ, přenosné pá3řňo 650 1 - 680 O MHZ, sitovy µC
dlverzrtni pňjimač.1200 pře|M|te|nych freq , píbl me. 19" rack uchycení.
výkon vysílače SO mW. provoz a2 14 hodin, Ix AA bateňejR naMaveni

, vysllaC -" pňjimac
UHF bezdrátový sel - náhlavní mikrofon s kardkNdnl charaktenstikoa 35Hz-
20 KHZ, kapesní vysílač. pásmo 650.1 - 680 O MHZ. 3Ĺťový µC
diverzHnĹ pňjimaC,1200 pMMdelných freq . pilot tone, 19" rack uchyceni
výkon vysílače SO mW. provoz až 14 hodin. Ix AA baterie, IR nastaveni

.vyUaC -" přijímač
Řidici jednotka 6x RS-232/422/485. 8x IFURS, 8x ID, 4x relé, včetně zdroje

B 500,00 KC 10 285 KC l K3 7 6OQ,OQ KC 7 6OO,OQ u g 196,00 KC

25 000,00 KC 30 250 KC l ks 22 50O,QO KC
0

22 500.00 u 27 223,00 KC

k

Mikrofon bozdrátový uhf

70 000,00 KČ 84 700 KC l K3 54 moo u 54 5OO.QO KC 65 945,00 u

0

11 500,00 KC 1.J 915KC l ks 12 moo KC 12 5OQ,OO u IS mm KC

Mikrofon bozdrátový uhf

o Kontrolér
0 0

12 900,00 KC 15 609 KC 5 K3 12 BOO.OQ KC 64 QOO.OO KC n 440,00 KC

,
29 900,00 KC 36 179 KC l ks 27 600.00 KC 27 6OO,OO KC 33 396,OQ KC



I

V

I Ovládací dotykový pand
á
d Rdóová Jodnotka
á Aplikace
" Tablot
l Programováni

SkHňka pro techniku - opce

instalace Instalace
projekt

IP dotykový panel na stůl pro připojeni kabelem 7". Umožni OVIMMĹ 41 900,00 KČ
, pňpojených zařízeni Umisténi na skříňce s technikou,

Osmi Kandová reléová jednotka 230 VAC I 10 A pro ov1%Mi světel (OPCE) ž " f* " ', : 9 950,41 Kč
t .%.

'Runtimovy modul aplikace pro mobdnl zařízeni lOS. Andm a \Mndows· l"" " . ' .' " · ! 8 500,00 kc
.přenosná Rence. Umožni ovládMi pňpojených zMizení bezdrátové z tabletu
mín 32GB, W1Fi , 'E 8 500,00 KC
Programovmj řidiciho systému, grafika dle výběru uživatele ""30 000,00 KC
Na mim navržená a postavená skříňka na techniku i:" ."Ž30 000,00 KC

'Instalace. drotmý materiál. kabely, doprava "7100 000,00 KC

Koncepce. technická zpráva, výkresová část, schéma z8pQjenj. Učä3t na ' - .100 000,00 kc
kontrolních dnech , "

0

Systém umožňuje bezdrMové pňpojeni počítače k pncýektocu bez nutnosti " " "
instalovM SW. pouhým zasunutím USB-tlačítka do PCINTB a spuštěni 000,00 Kč

50 699 KC l kj 38 500,00 Kč 38 500.00 KČ 46 mm Kí

12 040 Kč l ks 9 950,00 KČ 9 950.00 KČ

10 285 KC

10 285 KC
36 300 KC
36 JOO KC

12¶ 000 Kč

121 000 KC

b

.

l

l
l
l
l

l

.

ks 9 500.00 KC 9 SOO,00 KČ

ks 8 500.00 Ké 8 SODA) KČ
ks 30 000,00 Kč 30 0QO,OO Kč
ks 19 000,00 KC 19 OOO,00 KČ
ks 100 0QO,OO KC IDO D.OO KC

ks 95 OOOAO KČ 95 OOO.OQ KC

Bezdrátový pmzentaCnl sysfém 48 400 kc l ks 35 soo,00 Ké 35 moa Ké

12 039;50 Kč

n 495.00 KC

iq mm u
36 300,00 KČ
22 990.00 KC

m QQO,QO KC

114 950,00 KC ,

Ú
42 mm kč '

cena cdkom boz DPH
cena coIkem vCofné DPH

2 770 700,00 Kč
2 747 547,00 KC
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DATASHEETY l KATALOGOVÉ LISTY

NABÍZENÝCH PRODUKTŮ



Kvalitní a efektivní prezentace bez starosti
" Dodejte vaši prezentaci nadstandardní barevnou dynamiku pod širokým zobrazovacím úhlem

" propojte svůj tým pomoci videokonference bez nutnosti složitého nastavování

" využijte možnosti zobrazení vÍce zdrojů dat na jedné ploše bez zbytečných komp|ikací

" Mějte vše pod bezdrátovou kontrolou (IR) s možností rychlého startu ,,One-Button Control"

· Široká podpora konektivity pro externí zařIzenI (HDMI, USB, BT, WiFi, Audio)

· Podpora operačních systémů Windows, macOS, Android & lOS

Obrazovku můžete nainstalovat na stěnu, nebo využit pojízdné konstrukce,
pomoci které UmístÍte obrazovku tam, kam potřebujete.

í
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METAGO breaks through the size limit of LCD display and brings stunning visual experience with its seamless feature Through Webex Meetings
platform and video conferencing terminal equipment the degree of workplace's intelkctualization and avadability is significanÚy improved. Thus,

the era of collaboration 3.0 is open through face-to-face interaction.
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Minimize your office work but maximize efficiency
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METAGO

1+1 Combination: METAGO + smart flat panel

Synchronize the Share the written Touch wňting of DHR handwriting

screen wirelessly records simultaneously simuktion whřteboard recognition and edit

ISR auto speech VIS voice interactive MCA annotation

recognition conference system collaboration S"F!1P

h j

' \ Ĺ l

l ., f ' 'l
;'

I

N ·

Ň"

t

l







. . ., .SĹable and durable, an ideal choice for video con%r%ce
,,?"
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LT110/ LT138 "
Screen mirroring device (optional)

Q:= -¢j"E

M·'n'unďon ,.id, ':' ĺj l' '
Support computer, mobde phone and tablet wireless mirroring' ('\ \ ' "

.E' aSmultaneous display of 4 devices in maximum |oad|ng:
,i\ \ \ ,

,Documents and videos play from USB flash drrves; }., "i "7
HDMlsignalsimdtaneous display "\(—Kď- - , ,J
Andriod system operation, " \,
Wired/wireless networking. 1%
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u Lärge conference room
l f

1| '
W

. mb ~
Ur

Recommended configuration

í- , " J " " \
TS60 Video conference terminal (optiona|)

_ "
Screen mirroring device (optlonal)

d

Main function ==U=' l
R'mote multi-panyvideo meeti,gj =" :7" &ži"¶, E ±=" \

zT '- " -=-Multiple Proteaion. security and stabiliy >
A

AAll terminal ,onfe,,,,, k,,,,, K—

)
Support computer, mobile phone and tablet wheless m,,roring, ' "7 ~

"-,e ', "'Simultaneous display of 4 devices in maximum loading'
" "ľ:" \ >~¶ 7=~ \"6 ""'Documents and videčjs play from USB flash díives;

l, k'. 'l\HDMI signal simultaneous disp|« \
Andriod system operation; '
Wíred/wireless networking. ŕ=

k
_ _ .. _ _
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Large academic Hall

Recommended configuration

LT165/ LT220
LCD conference panel (optional)
Screen mirroring device (optional)

Main function ,
. ._ "ej I 'r""^ T : Y _

Small screen interactive writing and large screen synchronous displajr
" Simulation whiteboard, human-computer interaction:

VIC.

_ Intelligent handwriting recognition;
" ' Al voice input;

: Support computer, mobile phone and tablet wireless mirronng:

" Simultaneous display of 4 devices in maximum loading:
Documents and videos pky from USB flash drives:

.HOMU signal simultaneous display
Andriod system operation:
Wired/wireless networking.

..
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Conference
Seminar
House of Weirs"'" '""""--"
School
Live Sound I C ',

' Half 19' all metal case dweotty ŕeceNer

J l

Ĺ
l

t

hH . 4'

' Automabc frequency setup

' Up to 16 pre·programmed frequencies wďhin the same frequency band

' Pilot Tone prevents unexpected staň-up nose

' Infřared link of all frequency and setup data to the transmdlér

' Up to 14 hours battery life and battery status mfomnabon in hours
' Two-cobr čhsplay back|ghtjN to inchcate cnbcal operatmn cond|tjons (low battery. audm peak. RF low)
' CompaůMe with WMS 4500 antenna spůtteřs, power supphes and high quahty dmecbonal and omn|-d|redlonal antennas

WMS470
Wireless Microphone System
AKG WMS 470 es your best cho|ce foe any appkäboň callmg fóra sdubon that is more fkxibk than

l

a swnple pMg-and-play system, yet easy to set up and operate WMS 470 s a hgh-peňomance
sdution for any situabons where sevetal radio mies will be used slmmneous|y, includng ggs al
dubs and stages, for regional events, seminats or house of worship apphcations

Wtth 30 MHZ tuning 'ange you can select 1200 frequencies and operate with up to 20 channels
slmultaneo(js|y wtthm the sam fřequency band or up to 48 channels in muWpk bands

l
WMS 470 is the most cost€ffiáentmľe|e$s systems Transmďters are powered by a sngle AA size -·-·-—
Alkaline (LR6), Lithium (FR6) or NI-MH rechargeable (HR6) batteŕy and pmv|de up to 14 houts of
mnbnuous opembon

Be|N compatible and based on ů)c technobgy of me Fofessiona| WMS 4500 wireless system you
can set up even complex wireless system using antenna splitles power sUppty units and the
wlúe range of p«)fe$sjona| dimional or omnŕdiFedl°ona| antennas,

P

j



Conference
Seminar , '
:::::,°f Wo'ship|Chu,ch fi ,, , G:n,':',::,'

Live SoundlClub Music
Ú

\ýC

' 30.5 Mhz hjn% ľa%e
' Ha|f1g all metai ase divesity neoeiver
' Automatic setup function des)gned for Kss expenenced operatocs
' Up to 16 Pre-Programľned frequencies per group

" "' Pibt Tone Wevents unexpěcted stäR-up mše
' |nfľared link of ali f'equency and setup data to mé bansmttter
° Transm|tter battery status rmnttonng

0 O = _ : mj Z ";j '\' Progľammab|e wamlng funct)ons usmg a twcKQbr display backhghbng to mdmte critical operation
condľt)ons (low batte'y, audlo pěak. RF low) R

0

ú=
Compatlb|e with WMS 450Q antenna sp||tters, Powěr supples. änd h' h

' 'omn|-d|rectlona| antennas ig qua|ľty dnectmal and l

SR47O
SR 470 Rece|ver SPecifications

Carrier frequency range Band l: 650 to 680 MHZ

Bánd 3' 720 to 750 MHZ
Bánd 3-K' 740.1 to 751.9 MHZ
Bánd 5-A- 790.1 to 819.9 MHZ
Bánd 5-B 806 125 to 809.750 MHZ
Bánd S-D. 794.1 to 805.9 MHZ

Switching bandwidth
Sensitivity
Diversity System
ModWation
Audio bandwidth
T.H.D.
SNR (A-weighted)
Audio outputs

Dimensions
Net lShipping Weight
Standard Accessories

s 30.5 MHZ (countřy depěndent)
6.3 d8µV /-100 dBm
MiuoProcess0r-contro|led diversity
Wideband FM
35 - 20 000 Hz(± 3 dB)

Band 6-A-ISM 835 1 to 861.9 & 863.1tO 864.9 MHZ
Bánd 7 500.1 to 530.5 MHZ
Bánd 8 570.1 to 600.5 MHZ
Bäňd9- 600.1tO 605.9 & 614.1 to 630.5 MHZ
Band9-U 600.1 to 630.5 MHZ
Band M: 826.3 to 831.9 MHZ
Bánd D 863.1 to 864.9 MHZ

S03 %
typ 120 dB(A)
1 x XLR sockets balanced
1 X TS Y4' /6.3 mm jack sockets unbalaňced
yl 19 inch 1U rack, 202 mm (7.8 in.) · 44 mm (1.7 in.) ' 190 rnm(7.4 in.)
972 g (2.2 lbs.)
2 UHF antennas, power supply, rack mount kit

' . " " J,

. ,

item numbec SR 470 3300H00..
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Conference
Seminar
House of worship lChurch
School
Live Sound lClub Music

0 0 ' "

l
. ,

' Ex~y 6ghtaľ~wHKx=kmmf
' Premium aucho quahty
' Pilot Tone
' Quick setup via infrared link of all frequency and setup data from ľeoeľver
' LoN batteíy lifě - most cost-eHicient wireless system
' Up to 50 mW RF-output power
' 14 hours battery life (Lmlum battery)
' Battery status informabm in houŕs
' Low battery data transmssim to receNer

PT470
PT 470 Bodypack Transmitter Specifications

Carrier frequency range Band 1' 650 to 680 MHZ
Band3 720 to 750 MHZ
Band 3-K' 740.1 to 751.9 MHZ
Band S-A: 790.1 to 819 9 MHZ
Band S-B- 806.125 to 809.750 MHZ
Band S-D: 794.1 to 805 9 MHZ
Band D: 863.1 to 864.9 MHZ

Band 6-AJSM.835.1 to 861.9 & 863 1 to 864 9 mhz
Band 7: 500.1 to 530.5 MHz
Band B: 570 Ito 600.5 MHz
Band 9: 600 1tO605.9 & 614 Ito 630 5 MHZ
Band 9-U: 600 1 to 630.5 MHz
Band M. 826.3 to 831.9 MHz

Available AKG Microphones:
Switching bandwidth
RF output power
Modulation
Audio input
Audio bandwidth
T.H.D.
SNR (A·weighted)
Battery life

Dimensions
NetlShipping Weight
Standard Accessoňes

Item numbec

s 30.5 MHZ (country dependent)
10 or 50 mW (ERP, country dependent)
Wideband FM
TB3M l 3-pin mini-XLR socket (max. 2.5 Vms)

l 1 l l

35 -20 000 Hz (± 3dB) C417 CK99 CK77
S 0.7 %
· 120 dB(A)
"'°'""'"°""""^^"""""m ) r
z 8 hours with one 1.2 V HR6 AA rechargeable batteíy (min. 2100 mAh
z 14 hoů6 with one 1.5 V FR6 AA lithium batte'y C411 C516 C518 C519
60 mm (2.4 in.) · 73.5 mm (2.9 in.)x 30 mm (1.2 in.)
90 g (3.2 OZ.) without batteries
'"'""'"'""' °' :) ÁŤJ "D

FT470 3302H00..
" HC577 C520 C544 C555
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Seminar i©

School
Live Sound lClub Music
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1 to 864.9 MHZ

1 to 630.5 MHZ

"Il
' Aväilabk with D 5OCC 5high quarny tNaophone ekmeM
' Premwm audm qua|[ty
' Pilot Tone
' (Juick setup via infřared data link of all fřequency and setup data from receiver
' Long battery Me - most cost-eKáent wireless system
' Up to 50 mW RF-oUtput power
° 14 hours battery life (Lmlum battěŕy)
' Battery status infomaticn m hOurs
' Low battery data transmssion to receNer \
HT 470
HT 470 Handhe|d Tmnsmitter Specifications

Carrier frequency range Band l:

Bánd 3.
Band 3-K:
Barid S-A.
Bánd S-B:
Bánd S-D:

650 to 680 MHz
720 to 750 MHZ
740 Ito 751.9 Mhz
790.1 to 819 9 Mhz
806.125 to 809 750 MHZ
794.1 to 805.9 MHZ

Switching bändwidth s 30.5 MHZ (country dependent)
RF output power 10 or 50 mW (ERP, country dependent)
MocMation l Bandwidth Wideband FM
Microphone capsules D 5 - dynamic (super caŕdiod)

C 5 - condenser (cardioid)
Max. SPL S 144 dB SPL
Audio bandwidth 35 - 20 000 Hz (± 3 dB)
T.H.D. S0.7 %
SNR (A-weighted) · 120 dB(A)

Band 6-AjSM:835.1tO 861.9 & 863
Band 7: 500.1 to 530.5 MHZ
Band B: 570.1 to 600.5 MHz
Band 9: 600.1 to 605.9 & 614
Band 9-U: 600.1 to 630.5 MHZ
Bánd M. 826.3 to 831.9 MHZ
Band D: 863.1 to 864.9 MHZ

Battery life

Dimensions
NetlShipping Weight
Standard Accessories

z 7 hours wim one 1.5 V LR6 AA alkahne battery
z 8 hours with one 1.2 V HR6 AA rechargeable battery (min. 2100 mAh)
z 14 hours with one 1.5 V FR6 AA lithium battery
237 mm (9.3 in )1ength, 51 mm (2 in.) dia.
240 g (8.5 OZ.) without batteries
1 x AA size LR6 battery, stand adapter, windscreen

Item number HT470D5 3301X00..
HT 470 C 5 330¶X00..
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,' WMS 470 Sets
nW Á ÁĹJ ÁĹJAb

WMS 470 D5
· SR 470 Receiver
· HT 470 Handheld with

D5 Capsule
· Stand Adaptor
· 14 Rack Moun! Kit
· LR6 Battery
· EU/US,'UK Power Šupply
· YrWäVě Antennas

WMS 470 C5
· SR 470 Recewer
· HT 470 Handhekj wtth

C5 Capsule
· stám Adaptor
· 19" RaEk Mount Kit
· LR6 Bättěry
· EU'US/UK POwěr SUpčNy
· 'w·WäVé Antennas

WMS 470 Instrumental
· SR 470 Recewér
· PT 470 Bodypack
· MKGL Instrument Cable
· i9' Rack MOunl Kíl
· LR6 Bane'y
· EU'USĺUK P'ower Šupply
· "rWäVé Antennas

WMS 470 Presenter
· Sr 470 Recéwér
· PT 470 Bodypack
· CK 99 L Lavúer Mic.
· C 555 L Headwom Mic.
· 19' Rack Moun! Kíl
· LR6 Batte'y
· ĚU.'U$/UK Pcmer SUpp|y
· 'c.Wávě Antennas

WMS 470 Sports
· SR 470 Recever
· pt 470 Bodypäd'
· C 544 L Headwom Mic.
· 19" Rack Mount Kit
· LR6 Battery
· Eu US'UK PQwěř SUpp|y
· '.-wave Antennäs

Item number: Item number Item number: Item number Item numbec
3305X00 3306X00 3307H00 3308X00 3309X00

CU 400
AKG'S CU 400 is a fast charger that rapidly charges the rechargeaNe battery mside
the tmnsmitterwHhout damaging the cell element CU 400 chargerdetermines the
opbmum charge current Charging is terminated when both battenes are fully
chaíged.

The CU 400 charger use the pulse technology in which a pulse is fed to the battery
This DC pulse has a stňdy conbo||ed rise time, pulse width, pulse repetition rate
(frequency) and amplitude.

2-hour quick charging.
Two slots that ňt both HT 470 and PT 470.

LED status information

CU 400 Charg|ng Unit Specifications

Matching devices
Rechargeable batteries
Slot number
Dimensions
Net l Shipping Weight
Standard Accessories

HT 470, PT 470, HT 450, PT 450
AA size, '2100 mAh NiMH rechargeable batteíy
2
7.4(W)x4.5(H)x3.1(O)inch/188(W)x115(H)x 78(D)mm
14.8 OžI 420g
1 x 5 VI 1.5 A DC Power supply Hem number: CU 400 EU/US/UK 2934Z0001

CU 400 no powersupply 2934Z0004



t"" PS 4000 W Powersphtter-Antenna dlstnbutoľl0 feed 0
up to 5 íecewerwith the RF-signd of a parol antennas
To fěed míe ban 5 neoeNets the PS 4000 W provide a
link output to cascade up to 3 PS 4000 W

PSU 4000 Powersuppty unit - Three high ament 12V
DC outputs feed the power to 3 PS 4000 W antenna
dlstnbutoľ$ Via PS 4000 W 12 recewerand up fo8
active antenna components (SRA 2 BNY, RA 4000 B/W.

l

AB 4000) get the Powerthro®h the antenna cable

AB 4000 Anlenna Booster- High peňonnance antenna
tmste'for|nserbng into bNg antenna cables OneAB
4000 can compensate for appmx 17 dB of cable
attenuabon Up to tm boosters can be used in series
forextremely long oble ňjňs

SRA 2 BNY Directiona| anlenna . ,.,
integrated high Peľformance bo,,,, '"-.
wM bng cable ňjňs - 'é,
SRA 2 W Direcúorä antenna- pass ,, .
tse wM shW cable mns ('10 m) " '",.

RA 4000 BNY Omni4imona| antenna - a,,
antenna with integrated high Peno'mance »::,,
requiM for use with cáble rljns
RA 4000 W Omni4irec60na| antenna - pass ,,
antenna for use with shoít cable fvns ('IQ r,)

ASU 4000 Antenna Supply Unit- Remte PQwe·, ,,,
forsmaů systems where no PS 4000 W is m 'jsé to '
provide the necessaíy power for the aalve antenna,

ZAPD-21 Passive sNitter- 2-int+1 antenna comt)|·e,
" t : for indoor aM outdmr use. Can be used e|therto sp't
"" sgnals or combine them as neěded

Antenna System
8 Channe| WMS 470 System

8x SR 470 - Receiver
8x HT 470 or PT 470 - Transm|t!er
2x PS 4000 W- Power Sphňer
2 x SRA 2 BNY- Remote Antenna
2 x MKA 20 RG58 -čable 20m

18 x MK PS RG58 -Cabie O 65m
1 k PSU 4000. Power Šupply Unt

U
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VC-A61P UHD PTZlP Came,a

Thě Lumens'" VC-A61P UHD Pan l Tilt l Zoom (PTZ) IP camera is equipped with a professional 1 l 2.5 inch
image sensor with 4K Ultra HD output at 30fps. The power is supplied through 12V input or the Power over
Ethěrnet (POE+) providing an economical and easy solution. The superior 30x optical zoom lens, excellent
white balance, and exposure mode delivers a clear image even in low light or the extreme contrast of
brightness and darkness in a room.
The VC-A61P has different interfaces such as Ethernet, HDMI and 3G-SDI. It supports live broadcasting with
H.264 l H.265 format. These features not only allow for simdtaneous image outputs, they also result in the
best image quality and is compatible with all types of video equipment. The camera covers a wide shooting
angle and achieves high-speed, quiet, and precise positioning with smooth PTZ operations.
The VC-A61P is applicable for lecture recording, video conferencing, and live broadcasting.

RRR¶¶
KeyFeatwes
· 4K UHD 30fps and 1080P 60fps video signal output format
· 30x optical zoom, 68 degrees Horizontal Field of View
· Triple stream video, output format H.264 l H.265
· Supports POE (Power over Ethernet) using network cables to supply power
· Ethernet, HDMI and 3G-SDI synchronous image outputs
· Audio input supports AAC l G.711 encoding with 44.1K l 48K sampling frequency
· Free Lumens VMS software for controlling the cameras remotely from a local area network

IP Streamiňg Format
Stream 1 2 3

Settings H 265 H 264 H 264

Resolution 4k 1080p l 720p 1080P l 720p 640x360

59.94 Hz 29 97 59 94 i29 97 59 94 /29 97 29.97
Frame Rate

50 Hz 25 50/25 50 /25 25

Bit Rate 20000 kbps-2000 kbps 20000 kbps-2000 kbps 5000 kbps-512 kbps

Audio Transmission AAC /G 711
PoE+ Yes

-m
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Optical Zoom 30x

Horizontai Viewing
Angle 68'

Panning Angie +170' - -170'

Panning Speed 300'/sec

_Tiltin.g Angie +90--30'

Tilting Spěed 300'/sec

_APerture F1.6 - F3.4

Foca| Leňgth 4 6mm " 135mm

Shutter Spěed
1/1 - 1/10,000 sec

Minirňurn object
Dištance 1.5m (\Mde/Teie)

Video SIN Ratio > 50dB

Minimum Mumination O 1 lux (F1.6. 501RE, 30|ÍjS)

Focus Syštem Auto, Manuai

Gain Control Auto, manual

White Balance Auto, manual

Exposure Control Auto. manual

WDR Yes

Audio Compression G 711 /A,AC Q¶(
Format

Camera Control RS-232 l RS-422 l Ethemet
Interface

Camera Control VISCA /PELC0 D /ONVIF
Protocol

Tally Light Yes

PoE PoE' (IEEE802 3ät)

VideoSt,eam RTSP/RTMP/MPEG-TS /SR, __ í

Video Compression H 265/ H.264

Audio input Line In/MlC In , Phone jack 3 5mm xi

Audio Output Ethemetl SDI l HDMI

IR pass-through Yes

IR receiver Yes
IR remote control Yes

DC In 12V "l- 20%
nurpe6meMaA
MOLUHOCTb 16W

Weight 2 kg (4.4 lbs)

Dimension 174x186x187mm(6.9"x7.3'x73")"

ilo connections

S

l

l

l

Lumens Integration, Inc Lumens Europe T"" "
4116 Clipper Court Stabonšraat 5
Fremont CA, 94538 1730 Asse. Beýium
Phone . 888.542.3235 Phone: +32 471 58 38 95
Fax . 510.252.1389 Fax' '32 (O) 2 452 76 00

..rc· TM Lu" nns pk jr 3F$¢ň ma

https://www.lumens.com.tw/
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produktový list

Úžasná viditelnost pro prezentace a digitálnľ nápisy

Vylepšete svŮj výkon na zasedáních a konferencích s Úžasným rozlišením UHD. Dosahujte vysokou kvalitu a spolehlivost za nízké
cenové náklady na vlastnictví s dlouhodou životnosti.

ProfesionálnI úrovně čistoty zabezpečuji výbornou viditelnost bez rušivých odrazů - spolu s jasem až do 350 cd/m', řada MultiSync
C společnosti NEC splňuje požadavky dnešních prostředí setkání. Tenký rám a moderní vzhled dop|ňujÍ špičkovou architekturu a
dokonale zapadají do interiérů. S integrovanými kancelářskými funkcemi můžete začít ad-hoc schůze, aniž byste se nejdříve
museli obtěžovat nastavováním prostředí zobrazování. Probuzení při připojení je jen jednou z mnohých funkcí, se kterými budou
vaše mítinky efektivnější.

Se zařIzenIm MultiSync C751Q společnosti NEC zIskajI prezentujÍcÍ jistotu během mítinku s až 12 účastníky, zatímco obchody a
hotelová a stravovací zařIzeni mohou zvýšit objem prodeje prostřednictvím digitálních nápisů.

výhody

Připravený na budoucnost s rozšIřenIm OMI (Open Modular Intelligence) - zlepšete výkon svého displeje kdykoliv
bezproblémovou integrací jedné z možnosti společnosti NEC pro možnosti připojení k počítači OPS. výpočtové moduly Raspbeny
Pi nebo signálová rozhraní pro přehráváni a computing obsahu.

Připravený na provoz v kritických podmínkách 24 hodin denně 7 dnŮ v týdnu - úzkostlivý výběr průmyslových součástek
a pečlivý design zaměřený na náročné podmínky používánÍ doprovázejí pŮsobivý a nepřetržitý zážitek ze sledování.

Snadné použÍvánľ a provoz - funkce |nte|igentní instalace, provozu a údržby zajlšťuje přesný výkon během celé životnosti
d|sp|eje, čÍmž šetří čas, úsdí a prostředky.

Možnosti připojeni signálu a zpracování obrazu připravené na budoucnost - vÍcero nativních vstupů pro UHD rozlišení s
frekvencí obnovováni 60 Hz včetně rozhraní DisplayPort, HDMI a volitelného místa pro zasouvací počítače OPS, navíc s
automatlckým upscalingem pro UHD rozhšení při jiných signálech - to vše vám umožňuje sledování obrazu bez pixelů ve velkém
formátu.

Úsporná správa zařízení - správu všech pňpojených zařízení NEC lze provádět z centrálního umlstěnL čÍmž se v případě použití
softwarového nástroje the NaviSet Administrator 2 snižuje náročnost na zdroje.

LCD 75 Midrange Large Format Dispky - NEC MultiSync® C751Q (l l 4)
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Informace o výrobcích

Název výrobku
Skupina produktů
objednací kód

Display

Technologie panelu
Aktivní plocha obrazovky (W
x H) [mm]

Velikost obrazovky [palce/cm)

Jas [cd/m')

Kontrastní poměr (typ.)

Pozorovací úhly ["]

Colour Depth [bn)

Doba ode'vy (typ.) [ms]

Haze Level [%)

Podporování orientace

nec Mu|tjsync' C751Q
LCD 75" Midränge i.arge Format Disp|ay

60004315

IPS s Edge LED podsvlcenfm

1,649.7 X 927.9

75 /189
350, 250 (shipment setting)

1200:1
178 1178 (kontrastní poměr > 10:1)

1.073 (lObit)
8 (grey-to-grey)
Pro (28)
Na výšku: Na šířku

"

%/ ,l, ,á,'

Qo:::,,

d

Synchronisation Rate

HorizontálnI frekvence [KHZ] 31.5 - 91.1
Vertikální frekvence [Hz) 24 -85

Resolution

Nativní rozlišení
Podpora na digitálním a
analogovém výstupu (PC)

Connectivity

DigitálnI video vstup
Analogový audio vstup
Digitální audio vstup
Ovládáni vstupu
Input Data

Digitální video výstup
Analogový video výstup
Ovládání výstupu

j
3840 X 2160

4096 X 2160; 3840 X 2160: 1920 X 2160: 1920 X 1080

2 x DisplayPort (HDCP); 3 x HDMI (HDCP)

l x 3,5 mm jack

2 x Port pro obrazovku; 3 x HDMI

l x LAN 100Mbit; l x Remote Control (3.5 mm jack); l x rs232

l x micnoSO (MediaPlayer); l x USB 2.0 (Downstream); l x USB 2.0 (MediaPlayer); l x USB
Type-B (Upstream); 2 x USB 2.0 (Compute Module, l x 5V/2A powered)

l x DisplayPort (loop through: DisplayPort, OPS slot-in PC)

l x 3,5 mm konektor

l x LAN 100Mbit

Open Modular Intelligence

Technologie slotů Otevřete zapojitelnou specifikaci (NEC l Intel OPS standard)
OPS max. spotřeba elektrické 4.7 /75
energie l elektrického proudu
[A lW)
Slot pro výpočtový modul Technologie slotů: sloty pro výpočtové moduly 3 (standard společnosti NEC)

Senzory
Senzor okdniho osvědení

Lidský senzor
Teplotní senzor

NFC senzor

programovatelné spuštěné činnosti
volitelný. externí, 4-5m rozsah, programovatelné spuštěné činnosti

Zabudované, 3 senzory, programovatelné spuštěné činnosti
ZabuZabudované, 2cm rozsah, potřebňá bezplatná aplikace NEC Andřoid

LCD 75 Midrange Lar'ge Format Display - NEC MultiSync® C751Q (2 /4)



E|ectrica|

5potřeba energie ECO/max.
jwl
~~power Savings Mode [W]

power Management
.

195 transport

" 0.5: < 2 (Networked Standby)

VESA DPMS

Environmenta| Conditions

Operating Temperature ['C] +0 to +40
Operating Humidity [%] 20 to 80

Mechanical

Rozměry (W x H x D) [mm]
Hmotnost [kg]
Tloušťka rámečku [mm)
VESA montáž [mm]
Kryti

MediaPlayer
Supported File Storagel File
System

Supported Image Formats

Supported Video Formats

bez podstavcě: l 681 x 960 x 71

53

14.8 (left and right); 14.8 (top and bottom)

4 holes; 400 x 400 (FDMI); 600 x 400 (FDMI): MB

lP5x (front); IP2X (vzadu)

MicmSDHC/ FAT16. FAT32: USB 2.0 l FAT16, FAT32

Supported Audio Formats

Available Options

Pň'slušensM

Compute Module Slot

OPS Slot

JPG (baseline, progressive, RGB, CMYK); max. resolution 5000 x 5000: PNG (interlace, alpha
channel): max. resolution 4000 x 4000
MP4 l MOV l FLY (video H.264, audio MP3, AAC): max. rozlišení 1080P při 30 Hz. 10801 při 60
Hz; MPG (video mpegl/2, audio mpeg audio Iayer2/3. AAC-LC); MP @ ML, MP @ HL: WMV
(video H.264, wmv pokročilé L3, wmv jednoduché l hlavni, audio mp3 wmv std): max.
rozlišení 1080p při 30 Hz, 10801 při 60 Hz

MP3 (MP3); max. bit-rate 320 kBit/s: WAY (LPCM); max. 48 KHZ sampling

Mluvčí (SP-754QSM, SP-TFI); Stojan (ST-801); Trolley (PD02MHA, PD03MHA, PDMHM-L);
Upevněni na stěnu (POW T XL-2)

výpočtový modul NEC; výpočtový modul Raspberry Pi l a 3

OPS-2C Quad 3G SDI: Procesory Intel® Atom, Celeron a Core; přijímač HDBaseT

Environmentálni vlastnosti

Energy Efficiency Ambient light sensor; Carbon savings meter; ECOMode; LokálnI tlumeni; Spotřeba energie:
165 kWh/l000 provozních hodin; Třída energetické účinnosti: G

Další funkce

Speciálnľ Charakteristika

Barevné provedeni

Bezpečnost a ergonomie

1řída chybovosti pixelů

Audio funkce

AMX NetLinx Support; ASCII Control Commands; Auto ID assignment; Auto tiling function;
Automated Email Alert; CEC Support; Cisco Webex Kit compatible; Crestron Connected
Support; Display Browser Control; Emergency Notification; Funkce Scheduler; HDMI with UHD
at 60 Hz; HOR Gamma Support (HLG, pq); KeyGuide: MediaPlayer with Browser Control;
NaviSet Administrator 2; OmniColor Control; PIN na ochranu proti krádeži: PjLink Support;
Powered USB-Port; Přehled 12-bit Look Up; Removable Logo; Rotace OSO menu v portrétní
orientaci panelu; simulace DICOM; Slim LED Indicator; SNMP Support; Snímač okolního
osvětlenI; TileMatrix (10 x IQ); User readable log function

volitelné barevné rámy

CE; EAC; EMC Class B; FCC: SAŠO: TÚV GS; ULIC-UL or ČSA; veci

ISO 9241-307, třída l

Integrované repmduktory (10 W + 10 W); Volitelné reproduktory (15 W + 15 W)

LCD 75 Midrange Large Format Display -NEC MultiSync® C751Q (3 /4)
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Obsah balení

Zámka

Pmvoznl hodiny

cd-rom (Uživätelský mdn|já|/mdnUá|y); Display: Dálkové ovládáM; Kabe| DiSP|áypO

kabel 't .
3 years warranty incl. backlight; volitelné 4. + 5. -letě pmd|ouženfzárukW""" ""'

24/7

l přečtěte si Podmínky pmdbužení záruky

V© (E
\

\

veci tův gs ce

This ďKůment is C) 2021 Sharp NEC Display Solutions Europe GmbH.

All rights reserved in favoljr of their respective owners. All hardwaře and software names are brand names and/or reg|stered
trademarks of the respect|ve manufacturers. All specifications are subject to change without notice. Errors and om|ss|
excepted. 13.07.2021 ons are

\
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CBT 50LA"1 Con,,,n,B,mmd,hT,,hnologym

Line Array Column Loudspeaker
,.harman with Eight 50mm (2in) Drivers

S,E',T,BE5!ES, l l i:
Key Features:
'Patent·µnding Constant Beammdth

Technology" pmides constant dncúvity
up to the highest frequencies and nduces
dulo -coverage lobing

'Swjlchab]e voiang pnovides flat reSpK)nse in
m®c mode or mid-range presencE fEŮ in
speech mode.

' Dynamic SonicGuard" overload protection
·Buih-in 70\'/100\" transformer. plus 8 ohm

direct capability.
"Swivel (pan) ltih wall bracket induded.

Overview:
The CBT 50LA·I. with Constant Bammdth

Techno|ogn represents a breakthrouh in
?attem cuntrol, uúlizing analog delay beam·
iormjng and amplitude tapering to
accomplish consistent vertial coverage
without the narrow venicd beaming and
oUt·okoveraee lobing that air typical of
straight form-factor passive column speakers

The slim, compact design fits well into
vjnud]y any uchitecturd decor. The
combination of superb sound quality,
excelknt pattern conuul, and compact
(53 an j20.8 in] tall by 10 an [3.9 in] wide)
design makes CBT 50L4-1 ideal for a wide
variety of applications. such as retail stores.
concourses, transit spaoes. fill applications.
conference rooms, uchitectural spaces, audio
for video, lecture hdk and other
applications where such a combination is
desired.

The voicing an be set to match the
appliaúon through the MusiclSpeech sMtch,
conveniently located on the side of the
cabinet. The MiNC setting ptuvides Bat
frequency resµnse, while the Speech setting
pncduces a mid-rang: presence 6kx)si to
proride dear. inteWgibk speech even at the
longest throw distances.

The drivers feature dual neodymium
magnets for light wejghL Copperappd pde
pieces lower both the driver inductance and
the flux modulaúon. This increases high·
frequency extension and reduces distortion
at high drive levels. Butyl rubber surrounds
proíide long life even in high humidity
envirunments. The drivers are shielded.

Dynamic SonicGuud" mmimizes
dlstonjon at high drive levels by limiting
km hquency excursion dynamically. This
maximizes cluity at high drive levels while
proiecung the drivers from damage due to
overpowering.

A swivel (pan) l tilt wdknount bracket is included and ten M6 inserts on the back
panel fit the spacing of common mounting brackets, or can be uúlized to suspend the
sµaker using M6 fohed shoulder steel eyebdts, providing versatility of insullation

CBT 50L4-1 can be installed either indoors or outdoors The drivers are weather-
mted. the fibeqglass reinforced ABS cabinet with UV resistznt půnt is excellent for
oUldoor applications, external screws are stainles steel, and the painted aluminum grille
resists rusting in the harshest conditions,

Available in black or white (·WH).

Specifications:
Components:

F"qu'mý Rmjj' (·10 dB)':
Covenge Panem

Sens|úvjľy (Z8M lm)1:

Nominal lmpedancE
==

Max SPIL':

"0\'/100\' hudomer Tae

Ouubor Capabilj*

Eillhl SO mm (2 m)
80 Hi - 20 KHZ
venial 20° (1.5 Khz- 16 kHL ±10")
Horizonuj 150" (ave, l Khz - 4 KHz. ±20")
93 dB (speech mode. 2 KHZ- 14 KHZ)
89 dB (music mode. 300 Hz- 18 KHz)
8duns
15(N (60(N peak). 2 hrs
l® W(400W pců). 100 hrs
:Peech mode 115 dB cont ave(l21 peak)

usic mode Ill dB cont ave(ll7 peak)
60W, 30W, 15W,(7.5W at 70\' onlý). and 81) thtu via mu
Fjlmas$ rľinfoKed ABS cabinet, painted duminum pilk
lP·55 rated. per IEC529, wkn insuilkd with optional MTCPC2 panel
cover. UV, moisture and 2(XPhr ASTM G85 acid-úr/sdlspray misůňL

Cokn:
Insert Polnls:

Dimensiom (H x U' x D):
Net

Lnduded .4ccessones:
Opúond Acressones'

Black or White (·WH)
Ten M6 swivel (pan) uh insert µints on back paneL
Included sm\cĺ (pan) ' ult u all bmcket prcmdes conunuowly vuiůle
",80 degree left-right sm\cĺ uming (at no up'down tilt - see Bracket
Gtnde for maximum smíel tange at various tilt ulfks),
(x)nllnuous|) adµtabk ±15 degree ult. as we as 5 degree hxd
lncremenl pints mthin the range. Ten thmded mounung points
bated on oack panel conform to industry sundud rtcungulu 108 x
SI mm (q IS x 2 O in) auern for OmniMount' 30.0 and othercompaubk lhlrd-put) Ĺrackets Threaded mounting points can be
uulued for suspmion.
5?8x99xl53mm(208x39x60in)
4.1 kg (90lb)
Swivel (pu)), ú udí bracket
WC-K,! wrminal pand com
.WKCBT-FMI km·pnňk wadknount
MKLW-SMBI SuM-Mount Bmcket for we with 35 mm speaker suM

uč kuáwĺ hO huxMhh pink ·Kb b ~ ha«
baxd on po·er ·nd mmwrd adwwve 0( powct

JBl m mcinh rdwd to pro¢ha
imo pMucu wubcm tmor ur &ň dW p~pb)
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CBT 50LA-1 Line Array Column Loudspeaker with Eight 50 mm (2 in) Drivers
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CBT 5OLA-1 Line Array Column Loudspeaker with Eight 50 mm (2 in) Driv,,,
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PROFESIONÁLNÍ MOTOROVÁ ROLOVACÍ PLOCHA V HLINÍKOVÉM TUBUSU S REVIZNÍM PŘÍSTUPEM Y!"

" Ochranný hliníkový tubus je standardně lakovaný blbu barvou
RAL 9003, tvar tubusu je čtvercový 10 5 x 10.5 cm do rozměru

.. .'a240x240 cm, pro větší rozmě'y je použit tubus průřezu 13 x 13 cm. ;
" Ocelové navíjecitrubky pr. 60mm (do šIre 240 cm), pr 76 mm
(do šiře 350 cm) a pl 89 mm (pro Sŕn 400 cm)
" U všech rozměrů je pouhta projekční plocha Blankora Supra se
stabilizátorem okrajů. který ehminuje krouceni okrajů promítací plochy

'g " '" VMS - variabilni montážni sYstém umožňuje posuvem drŽáků v 'M l '
kanálech tub,usu optimahzovat umístěni Úchytných montážních bodů. ,g
" Univerzá|n| d'Žáky pro montáž na stěnu nebo strop, od šiře plátna f" ,
270 cm zesílené provedeni z důvodu bezpečnosti montáže. ,. ¶'jt '

F

. 0 ä"

" Kompletní revizni přistup pomoci odnimatelného spodního krytu,

R¥ ,který umožňuje vyjmuti vnitřní konstrukce promitaciho plátna pro ' .N
revizi či opravu - není nutná demontáž celého výrobku. 'á
" Pohon PlOChy je zabezpečen trubkovým motorem s tichým designem y
PřěVOdOVky. Horní koncová poloha je navíc opatřena dodatečným
mikrospínačem, který ehminuje případné drobné změny rozměru ,, '. . "m
PlOChy vlivem teploty a vlhkosu vzduchu. Tim je zaručeno přesné ' ' ' "
uzavřeni tubusu tmpézovým zatěžovacím profilem.
" Pohony lze za příplatek vybavit super tichým motorem a bohatou
nabídkou řidiči elektromky.
" Vestavbové rámy BASIC nebo PLUS k dodáni jako přishjšensNÍ.

' " "\ ~ ·%,

: ? ' '

0 "

" · t
- J. _

Kommetn| "cv zni Přistup Zesilene upevňovaci d"Žaky
Dez nutnost demontáŽe od šiře Plochy 270 cm

Modul vnější mzměr/kozměr obrazu v ctn Formát Katalogové Hmotnost Rozměry balení Modul tubusu projekční plocha
plochy (Š x V) číslo hrubá/Čistá v v cm v cm
200 2OOx20O l 2OOx200 1.1 303416 21/18 238x20x20 10 5 Blankora Supra

20Ox150 l 2OOx150 4:3 303438 21/18 238x20x20 10 5 Blankora Sup"a
20Ox152 l 192x144 4:3 303493 21/18 238x20x20 10.5 Blankora Supra
20OX142 l 192X108 16:9 303494 21/18 238x20x20 10.5 Blankora Supra
20Ox154 l 192x120 16:10 303495 21/18 238x20x20 10 5 Blankora Supra

240 24OX240 l 240X240 1:1 303424 27/24 278x20x20 10.5 Blankora Supra
24Ox180 l 24OX180 4:3 303443 27/24 278x20x20 10.5 Blankora Supra
24OX182 l 232X174 4:3 303497 27/24 278x20x20 10.5 Blankora Supra
24Ox165 l 232x131 16:9 303498 27/24 278x20x20 10.5 Blankora Supra
24OX179 l 232x145 16:10 303499 27/24 278x20x20 10.5 Blankora Supra

270 270x270 l 270x270 1:1 303527 37/33 308x23x23 13 Blankora Supra
27Ox205 l 262X197 4:3 303522 37/33 308x23x23 13 Blankora Supra
27OX181 l 262x147 16:9 303523 37/33 308x23x23 13 Blankora Supra
270x198 l 262X164 16:10 303524 37/33 308x23x23 13 Blankora Supra

300 30Ox300 l 300x300 1:1 303530 39/35 338x23x23 13 Blankora Supra
30Ox225 l 30Ox225 4:3 303549 39/35 338x23x23 13 Blankem Supra
30Ox227 l 292x219 4:3 303532 39/35 338X23X23 13 Blankora Supra
30Ox198 l 292x164 16:9 303533 39/35 338x23x23 13 Blankora Supra
30OX217 l 292X183 16:10 303534 39/35 338X23X23 13 Blankora Supra

330 33OX250 l 322x242 4:3 303542 41/37 368X23X23 13 Blankora Supra
33Ox215 l 322x181 16:9 303543 41/37 368X23X23 13 Blankora Supra
33Ox235 l 322X201 16:10 303544 41/37 368X23X23 13 Blankora Supra

350 35OX265 l 342x257 4:3 303552 43/39 388x23x23 13 Blankem Supra
35OX226 l 342x192 16:9 303553 43/39 388X23X23 13 Blankora Supra
350x248 l 342x214 16:10 303554 43/39 388X23x23 13 Blankora Supra

400 40OX300 l 40OX30'0 4:3 303569 46/42 438X23X23 13 Blankora Supra
40Ox250 l 40Ox250 16:10 303570 46/42 438X23X23 13 Blankora Supra
40Ox302 l 392x294 4:3 303572 46/42 438x23x23 13 Blankora Supra
40Ox254 l 392x220 16:9 303573 46/42 438X23x23 13 Blankora Supra
40Ckx279 l 392X245 16:10 303574 46/42 438X23x23 13 Blankora Supra
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ClickShare CSE-200
Wireless Presentation systern for small to medium sized meeting rooms
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, · «·i;,'Ý " Wireless connection to Creativity is one of the core assets of your organization. With
central screen ClickShare, you can make sure ideas receive the attention they

deserve. This wireless presentation system allows users to simply
" Up to 2 users on-screen share what's on their laptop or mobile device, on the presentation

screen. No cables, no set-up, no waiting to join in.
· Share from laptop, tablet

or smartphone Find out what's new in the latest ClickShare update

· Enhanced security Plug in to stand out
features The CSE-200 offers the CbckShare experience for small and medium-sized

meebng rooms. Anyone - incWding guests - can connect with one click and
share right away. without the need for any traning. Users simply plug a USB-· Touch back support powered device - the CbckShare Button - into their PC or Mac and click the
button to get the content from their laptop on the large meeting room screen.

" Central management With the ChckShare Apps. users can also share content from their laptops,
mobde phones or tablets. Make sure to have the latest firmware installed on

" Delivered with 2 Buttons your Base Unit to enable the best exper|ence with the Desktop App.

Encouraging collaboration
The CSE-200 was designed for enterprise rollouts and offers enhanced security
features. a wider range of connecľ|vlty options - |nclud|ng AirPlay and Google
Cast support for non-HDCP content - Touch back function and central
management. Allowing up to 2 persons to share content simultaneously. the
CSE-200 ensures direct connectivity to the central screen and encourages
collaboration. For user convenience, security features of the CSE-200 can be
set to one of three predefined levels. depending on the company's policies and
needs. Last but not least. the device's APl also makes integration into the
company network a lot easier. ClickShare also enables the touch back function
in your meeting rooms. Run any appúcanon from your laptop and control it

BARce



CUckSMre CSE-200

trom the screen, With a few touches on the screen, open Presenta'
mails, start a video. Focus on audience and content |nstead en .. "
presentation toOL

The CSE-200 is a product created with ISO 27001 certiňed flows anci d., ,,,.

Adding ChckShare CSE-200 to your fixed conference room Sět-up . ,
Microsoft Teams or Zoom room) enhances productivity and collab(j'at . ,"
your Microsoft Teams and Zoom meetings. It brings the focus
conferencing back to truly collaboraúng.
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pRODUCT SPECIFICATIONS CUCKSHARE CSE-200

q ď P

Operatlng sy't'm Windows 7/8/8.1ň0 32 b 64 bd
'mcOS 10.14/10 15 (Caáhna)

9 F !0 (CbckSM'e app)
rOS 11. 12 13 (CbckShare dCiP)

"
Yidé© outputs lx HĎMI L2

OutM resoluůon 1920x1080 ©60HZ

A,udio _ Via HĎMI. analog vid Audo Jack 3.5rmn. S/PDIF

AjrPlay Suppon iOS IL 12 b 13 l mcOS 10.14, 10J5
._Google Cast Support Androtd 9. 10

Frame rate Up to 30fps"

Number of sources simultaneous on screen 2

Number of simultaneous connections 16

iPad. iPhone and Android compatibility SMnng Of documents. browse'. camera for both Androd and C'S deňces wa CbckSha'e app or ustňg
AwPlay /Google Cast

Extended desktop Avadabfe for Windows. reqwes CbckSŕwe Exľenslon Pack.

Authentication protocol WPA2-PSK in stand-alone mode modeWPA2-PSK or IEEE 802.1X wing the ChckShäré Button m network

Wireless transmission protocol IEEE 802.11 a/g/n

Reach

Adjustable wďh sgnal strength modu|dtpon. max. 30m (100 ft) bětween CbckShare Button and

' . CbckShate Base Um
. .ý ·
,,,. Frequency band

2.4 GHZ and 5 Ghz (DFS cbanňeís not supponecl)

,j' Connections lx Ethernet LAN 100Mbit
2x (back) " lx (Hont) USB
Aucho analog line out on jack SOCkět (3.5mM, S/PDlf

Noise Level Fanless ĺ

Temperature range Ope'atng 0"C to +40'C (+3řF to +104'F) .-Max 35"C (95"F) at 3000m . ' . " j
Storage -20'C to +60"C (-4'f to +140'F) . m c

·' .. ' ". ,l
Storage O to 90X rdative non<ondensmg ' , , ,", ,

Humidity Operaboň O to 85X relawe humld|ty. non<ondensmg .4\

Ketwngton lock E
Anti-theft system ' '

,FCC/CE ' ' ' Ž"
Certiňcation' 3 years standard ĺ. .:,8ih
Warranty possjbje (o extend to 5 years

"In optimal WiFt condmons w\th minwnal WiFi |nterfeľence and as measured during our qual'ty

"Note validatoon. Check Network Deployment Gwde for more info on WiFi opttm|sat|on and tdeal
conhgumůon cjepending on your network envwonment,

. 0

Dimensions (HxWxD)
205mm x 115mrn x 45mm (excl. antennas) l 8.1" x 4.5" x 1.8"
205mm x 150mm x 135mm (mel antennas) l 8.1" x 5.9" x 5.3"

Standard 110/220 V AC plug Or Power OVěf Ethernet (PoE Plus)
Power supply

Power consumption Operaůon 6W (ľyptcal) l 18W (max)Standóy 2.6W (ECO standby) l 0.4W (Deep standby)

Weight 600g l 1.32lbs

Ust updated: 27Apr 2021

Techwvca! $pecd\catjon$ to change wthout priOr notice Please check www bôrco com the latest tnformabon

ENABLING BRIGHT OUTCOMES BARč'®'
bôrco COm
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l ControP SB221O Ó
Professional Series Dual 10" Compact Subwoofer

UJ

'V l

PKey Features:
" 2 x 250 mm (10 in) woven fiberglass cone LF drivers """'= -
" 500 Watts power händhng ,..
" FrequerEy response down to 38 Hz l
" 13 x M6 lnsef1 points |nc|uding inserts fot opbonal U-&acket
" Compact, Iow-profde design

Descriptjon:
The Controi SB22iO pŕovides low frequency re|nforcement fot a wick variety of
sound systeřn appicatms. Its compact size, high output and 0Utdooř capable
design ŕňakes it one of the most veřsatde subwoofers in the |nstal|atlon market.

The inte'nal ang|ed baffie allows for a large P0'1 opemng and compact fíont
dimensions without compromls|ng driver size. The Control SB2210 produces warm,
Punchy low-end sound.
The 250 mm (10 iňch) diařneter low-frequency drivers featute a |0ng-excursion design and extended low-frequency pedormance. The driver's woven f|befg|äss
cone de||vers robust Performance änd the highly damped butyl rubbeř surround and linearswpension spider design provide clean sound quality with loweř
distortion. The driver's high temperature än%ized aluminum voice cod former, voice cod wire, and adhesive ensure stable pedormance under bng time high

)

power working condition. An FEA opt|mized motor construct|on reduces harmonic ástortion while an a|uminum conductive ring coupled to the outside of the pole
post reduces harmonic d|stortion.
hcluded with the Control SB2210 are four feet fot floor and shelf placement. Th|rteen M6 insert points allow for mstdlaůon using forged shoulder eyebohs (wit"
iňduded bevel washers) for suspenchng the subwoofer, or for mounting to a wall or ceiling via the optional MTC-210UB U-Bracket.TN cabinet š available in
black or white (Control SB2210-WH) and is paintabie. The thermoset composite-coated grille stands up to UV as wdl as humidäy and direct exposure to water
The grille is bäcked with a combination of materials that, while acousticdly transparent, převent the intrusion of water into the cabinet.

Specifications:

System
Frequency Range (-10 dB)'
Frequency Response (-3 CB)'
Power Rating'

Maximum Input Voltage
SensitNity'

Max SPL'
Nominal Impedance
Minimum Impedance
Recommended Fiker

Transducers
Lcm Frequency

38 Hz- 500HZ
48Hz- 95Hz
500W (2000W peäůq ConUmous Pink Noise (2 hrs)
1000W ContjnUoUs Program (2 hrs)
400W (1600W péäk) Cmthuous Phk Noise (l® hrs)
60ANRMS (2 hrs), 120V peak
95 CB, 1W @ Im in half·space (2pi bading, average
50-90Hz)
122 CB in half-space (2pi km)
8Q
7.2Qat160 Hz
45 24 cB/oct Nýh-pass Me'

Two 250 mm (10 inch) diameter LF drivers, long-
excursion design, woven hberglass cone, htgh!y damped
butyl rubber surround, linear suspensmn spkje' .htgh
tefTpe'ature anodized a|uminum voice cod former, high-
temp vcNce coil mře and coil adhesive. FEA optimized
motor constnnjon, alummum conductive nng.

High Impact Polystyrene (PiPS) wl 10% glass fj|| and
internal 8 mm polyurethane ccřmold, pamtecj with
hghly-lN-resistant pánt on white (-m model foc
maximum IN facie reststance.
Themoset comme coated steel. zinc-plated, 3·layer
foam backing.
P-45 raůng per EC529 when installed MU) included
MTC-PC2 terminal panel Exceeds MdSpec 810
for humidňy. sajt spray, temeratufe & UV. Passes Mil-
STa-202F for saň spray.

Terminals

Agency Raůng

Cobrs
Dimensons N xW x D)
Netwe@ht
ShippingWeight
Included Accessones

Opbonal Accessones

Transhxmeř Taps

Screw«Mm temind strip, zinc plated copper base.
nidCpbted meta|$am/washesmpts up to 9
mm om, 4 mm insióe cpen lug (#6. #8 or #10 |'jg|,
pIus batewire (up to 12 AWG/2.5mm')jncim MTC.
PO am ck)tjona| MTC-K3 prutectNe co'vers avai!able
to prwióe sealed emrancle for addHional weatheŕ
MtecUon.
R0HS-compkaM. Optimal MTC-SBT300 transformer is
úl recognized per UL1876.
Black or white (-M
355 x 590 x 570 mm (14 x 23.3 x 22.5 in.)
23.31 Kq (51.4 tb)
25.85 kg (57 Dlb)
·1 pc MTC-PC2 input PM cover. 4 pcs fkxx standng

fed 4 pcs beveled wasNxs
·MTC.210UB (&-WH) U·8racket
·MTC-SBT300 70V/100VTra=m, 300W mutú-tap,

nstalls onto inskje of back iíput panel using included
4 studs

70V 300W, 150W, 75W, 38W
100V: 300W, 150W, 75W

Physical
Enclosure Materid

Grdle

ErMronménW

' Contmous Pink Noise řatmg is Eč-shaped pink míse wIth a 6 (B crest factor.
CmUnuous Progŕam Power is defined as 3 dB above the Cmhnuous Pmk Noise Ramg.

' Hah-space, (2pi. as when on the lboc)
' Calculated from sensttmty and poweí handing, excbsive of power cxxnpresson
JBL comnuaňy engages in teseatcn related to pr(x)ud imprwement Some matena8,
pmuction methods and óesgn íefinements ae |ntroduced tľlt0 ex;sůng p'oducts
wfthod notice as a routme ekp'e$sK)n of that pMbsophy. FOf ths ream any curřent
BL produd may diffěr in some respect from Its pubhshed descnptm but \Mú aNays
equd Of exceed the wgínal design specificatkns unless otherwise stated
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ťiona| Series - Dual 10" Compact Subwoofer
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controiCUE-one
E|hernet|P Ěňatj ecj CCn'·O'!e·

Main Fealures

· Modern ARM® processor platform
· lnternd RAM 512 MB RAMInternal microSO Card min. 4 GB

.g · Wired 10/100 BoseT LAN
· Onboard real time clock

"T
':::

'I',:
· Standard conird ports - bidirech'ona| $erio|, |R/se.,^

1/0 and relay ports
· Audio line input and output
· Web server and Admin Web pages for setup

· Unified abminium enclosure design for deskhjp, i9 r,j,,rock, DIN roil and woll instdlation - no specio| mode!,
required

Descrip|ion
Erherne| IP embled higkend controller eqlj|pped with variety types of
contro| pons It is a! |eosl ten t|me$ more powerfu| compare to ipCUE
contro||er$ |ineup The con|ro|CUE-one is recommended for medium to
|arge sede aPPhcotion$

Conhro| Ports inc|ude bidirectiond serial channels R&232/422/485,
se'iol OUtPljtS, infrared oUtp(jts up to 1 2 MHz, general 1/0 ports that
cejn be conflgured as Qndog

or oWputs and 24 volts relayou!pu15 The E|hernet POrt allows for bidirectiono| IP control of any
monufoctUrer IP enobled Prodljct$ Th
with CUE' · · · contro|CUE©ne is fdly compohb|es ex|$hng range of bWion panels and touch panels through and
come$ equipped with a CUEwire port

Internd IR sensors dlow cophm IR codes and receive IR c(jdes
hondheld transmihers. Convenient fÓr tesňng and troub|eshoo0 .m ,
model also comes with front pcjnel indicator LEDs that indico°e
status of oIl the contro| ports. The controúer keeps date CM hme w
onboard real time dock (RTC) and thus dlOwing for o wide vOre·, .,
distributed intehigence scheduling app|icahons, Ýy
The con|rolCUE©ne comes complete with q web $erver

se'..through a standard web browser. .
Encbsure dlows instdlation to 19" rock using Rack MOunting k,t

\
Mechanica| Descripfion

"q 2 :O mm
-—-- P-

cue " '

i' l

' l

I l

i

ÉIp g' ~
n' t l q Ľ

l " " " _ l _ , , OOOO OOOO Q O

' _!- - —-—-, - _ ! l' ' ',"·' ,l y
Power blue indicobr l

Ethernet green indicator , . ,. Réby l · 2 red indlcator$
{Link and ACtivity) ' · Geneml I/O l -4 green ,rd,,,,,,,

Cpu yellow hdkaior — l ,' lYSeňd l - 4 yěllow
IR senm i' Seňd l - 2 green l red

,
r"""_—--

'(
l l 'ú/ei
l =,:= ': NIc

Ethernet activity
yellow indicator ! : Power supply 24 VDC

Ethernet — , , Low vokge reioy l - 2
Ethernet link green indicator —

,
Generol VO l . 4

Button Foctory Dehuh · with common you'd
Bidirechonol seno! pon 2 QSUnbdanced audio 232/422/485

line input

Unbdonced audio
line outpuf

Bkamiond seňd pon l
6m/a2/485^ ~24 vDC
HYSeňd l -4

' , L E (j s l cuesýňerr com [



fro|CUE-one/,g9 IP Enab|ed Contrdle,

:e¢ificdi°" Red hme and dote
Á,recňond serial, 5·pin 3.5 mm connector RTC with battery backup

"»:S232/422/485 modes Memory

Serio| boud rote 75 Bd " 115 200 Bd Ĺbps) lnternd RAM 512 MB
Ax IR /seria| odpuL 2pin cmnector lnternol microSO Cord min 4 GB

IR up|o 12 MHZ Software technologies
Serio| baud rate 75 Bd " 115 200 Bd lbp$) Admin Web, XPL' Inside

Ax Generd 1/0, 5-pin connector with common ground, System commvniccjfion
eoch 1/0 cejn be COnhµréd as 10/100 BaseT Ethernet, RJ-45 connector

Andog inpui O " 5 V Power supply
Digi|o| open co|!ector oUtp|j|, max 80 mA 24 VDC ("/·20%), 12 w

2x Re|oy, 3·pin connector 2·pin connec|or
Normd close (NC), common (C) and normol open (NO) contacts PhysicOl
Mqx. 24 V l 0.5 A Aluminium enc|osure

' . Audio Dmensions . " 3.6"
ljne in, 3·p|n connecto'

210x435x92mm/8.3 x1.7 x

Line OUt, 3·pin connec'c' 1/2 rock space, 1 U
|n|emal IR sensor Weight0.5 kg l 1.1 lb

IR code capture, IR wireless control panel link Operating environment
LED indicotors

Temperohjre 10° to 40° C

Power, Link, CPU, oIl control ports
Humidity 10% to 90% non·conden$ing

: BUHonResd l Set factory defauh

Order |nformcjtio_n _ _
' Box Contents

, —- _ " "
p,,d,d code CS0412

Conko||er controlCUE·one

, Connector setl ,' Etherriet coble

cue

Power supply
Quick Start
Declomtion of Conformity & Warranty Conditions

g

E '

' \

l Ý '

Dqnq Sheet l 26 05 2021
CCUt.oa l .



(IB m Á .

D|P-20 l HDM| |Etheľnet- RJ-45 |HDCP C,,,, A""
4K60 4.2'0 HDMI & VGA Auto l HDBaseT |4K/60 Uh[)
Switcher/Transmitter over Extended-Reach

NPOE over HDBaseT with Maestro Room
AWomation

W= D,,,0,,.,,,,~,.ňor.n,.mu,H.m.,.w,,,,ú \

transmitter of 4K video signals over extended-reach

.
HDBaseT. Offering inte||igent Maestro aPp|ication,
with priority and last-connected switching options, it
automaticdly switches and operates room accořding
to the selected switching scheme based on active
video signal detection

FEATURES
'

Simple and Powerful Maestro Room Automation - |ntult|ve user interface enables you to fuHy
automate your meeting room elements. Configwe hghts, shaděs, devices and more to be activated
by an extensive range of triggers, |nc|uding inputmutput connectivity, routmg, and button pressing.
By m|n|m|z|ng user |ntervent|on, Maestro room automahon saves meeting prep time and minimizes
human error before presentations
High Performance Switcher Transmitter- P{ofesslona| HDBaseT Switcher transmitter for provichng
extended reach s|gna|s over twisted pair copper |nfrastructures. This switcher transmitter is a
standard transmitter that can be connected to any market available HDBaseT compliant extension
Product
BYOD Plug & Play Auto Switcher - Automabcally plays the switched user device source signal on the
connected display according to user configured preferences, such as priority or last connected input.
When the user manually switches, by pressing a button, the auto switching is overridden
Simple Switching Operation - Local buttons or remotely connected contact closure buttons for flexible
user input seléchon änd smtching control
HDMI" Signal Switching - HDCP comphant, sUpport|ng deep color, x.v.Color'". lip sync, HDMI
uncompressed audio channe|s, DOlby TrueHD, DTS HD, 2K, 4K, and 3D as specified in HDMI 2 O
l EDIDPro" Kramer lntehigent EDID Processing" - lntelhgent EDID handling, processing, bcking
and pass through a|gor|thm ensures plug & play operation for HDMI source and display systems
Multi channel Audio Switching - Up to 32 channels of d|g|ta| stereo uncompressed signals for
supporting studio grade surround sound
Audio Embedding - An auto-detected analog stereo audio input, per user selection, is converted into
a digital signal and embedded in the output HDMI s|gna|, replacing the source HDMI audio input
signal. This enables, for example, a presenteř to temporanly override the playing source audio with
speech description
Audio Dc embedding - The dig|ta| audio signal pässing through to the output, is dc embedded,
converted to an analog sígnal and sent to the stereo analog audlo output. This enables playing the
audio on locahy connected speakers, in parallel to playing it on the speakers connected to the AV
acceptor device (such as TVS with speakers)
Ethernet Extension - Ethernet interface data flows in both direchons, allowing extension of up to
100Mbps Ethernet connectivity for LAN ccmmunicahon and device control
Bidirectional RS-232 Extension - Ser|a| interface data flows in both dwections, aHowing data
transmission and device control
Reliable POE (Power over Ethernet) Powering - Provides power via the extension line to a remote
POE acceptor device, such as a POE rece|vef
Cost-effecůve Maintenance - Status LED lnd|cators for HDMI VGA and HDBT ports facihtate easy
local maintenance and troljb|eshoot|ng. Remote lP-dnven device management via built in web pages
and RS-232 connection. Local and remote firmware upgrade via RS-232 or Ethernet connection tool
ensure lasting, field proven deployment
Easy Installation - Single cable connechvity for both HDBaseT signaIs and power. Compact
MegaTOOLS'" fan-less enclosure for flex|b|e table mounhng



Extension Line

Audio

Up to i00m (33Oft): At 4K@60Hz (4:2:0)

Up to i30m (430ft): At full HD (108OP @60HZ 36bpP)
Up to 180m (59Oft): At HDBaseT ultra mode and full HD (1080P @60HZ 24bpP)

Note: Wheň Using Kramer HDBaseT cables

Compliance: HDBaseT 1.0

Max. Levěl: 3.1 Vpp

THD: 0.013%

SNR: -70dB

Extended Ethernet Lině rate bandwidth: Up to iOOMbps

Extended RS-232 Baud rate: 300 to 115200

power

Environmental
Conditions

Enclosure

REGULATORY

Source: 48V DC, 1.36A

POE Provider
Consumption: 630mA (includes 200mA for POE over HDBaseT)

Operating Temperature: O' to "40'C (32' to 104'F)

Storage Temperature: -40' to "70'C (-40' to 158'F)

Humidity: 10% to 90%, RHL non-condensing

Cooling: Convection

Type: Aluminum

Size: MegaTooIs®

Env|ronmenta| ROHS, WEEE. and CE

m



Accessories |nc|uded: Power adapter 48V DC 1.36A

,,,,,,,,,m,,,,,,, ,,,,,,m ,,,,,,m ,,.,,,m ,7AW'x0.06'x0.98"' "0

a

18.75cm X 11.50cm X 2.54cín (7.38" X 4.53" X 1.0O" ) W, D, H

Product Weight 0.0kg (0.0lbs) approx

0.5kg (1.0lbs) approx
Shipping Dimensions 28.50cm x 10.50cm x 5.90cm (11.22" x 4.13" x 2.32" ) W, D, H

34.50cm X 16.50cm X 5.20cm (13.58" X 6.50" X 2.05" ) W, D, H

Shipping Weight 0.6kg (1.2Ibs) approx

1.2kg (2.6lbs) approx

, .),,:
\,
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FEATURES

BYOD Plug & Play Auto Swácher Automat cally plays the switched user dev cc source s gna on the
connected display according to user conňgured preferences, such as priority or last connected input.
When the User manually switches, by pressing a button, the auto switching is overridden
Simple SwitQing Operation - Local buttons or remotely connected contact closure buttons for flexible
user input selection and switching control
HDMI" Signa| Switching - HDCP compliant, supporting deep color, x.v.Color'", lip sync, HDMI
uncompřessed äucho channels, ĎOlby TrueHD, DTS HD, 2K, 4K, and 3D as specified in HDMI 2.0
l EDIDPro" Kramer |nte||igent EDID Processing" - |nte||igent EDID handling, processing, locking
änd pass throljgh a|gor|thm ensures plug & play operahon for HDMI source and display systems
Multi channel Audio Switching - Up to 32 channels of dlg|ta| stereo uncompressed signals for
suPporting studio grade surround sound
Audio Erňbedding - An auto-detected analog stereo audio input, per user selection, is converted into
a digital signal and erňbedded in the output HDMI signal, replacing the source HDMI audio input
::ge':!hT:i: sec::p:os; for example, a presenter to temporarily override the playing source audio with

Audio Dc embedding - The d|gita| audio signal passing through to the output, is dc embedded,
converted to an analog signal and sent to the stereo analog aud|o output. This enables playing the
audio on locally connected speakers, in parallel to playing it on the speakers connected to the AV
acceptor device (such as TVS with speakers)
Cost effective Maintenance - Status LED |nd|cators for HDMI and VGA ports facilitate easy local
maintenance and troubleshooting. Remote lP-driven device management via built in web pages and
RS-232 connection. Local and remote firmware upgrade via RS-232 or Ethernet connection tool
ensure lasting, field proven deployment
Easy lnstallation - Compact MegaTOOLS® fan-less enclosure for flexible table mounhng
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TECHN|CAL SPECIFICATKJNS

|nputs 2 HDMI: On HDMI connectors

1 VGA: On a lS-pin HD (F) connector
E

' 1 Unbalanced Stereo Audio lV RMS (nominal): On a 3.5mm jack

Outputs 1 HDMI: On on a female HDMI connector
1 Unbalanced Stereo Audio lV RMS (nomnal): On a 3.5mm jack

' Ports
1 RS-232: On a 3-pin terminal block for external device contro| (ě.9., Display)

1 RS-232: On a 3-pin terminal block for cjevice seria| contro|

1 100BaseT Ethernet: On an RJ-45 connector

1 USB: On mini USB connector . tion4 Contact-Closwe Switches: On a S-pin tenninal b|ock for rerňote device opera

Video
Max. Data Rate' 10.2Gbps (3.4Gbps per graphic chaňnel)

Max. Res0|utlon: 4K@60HZ (4:2:0) 24bpP reso|ution
HDMI Support: Deep color, x.v.Co|or", lip sync, HDM| Uncompressed audio
channels, Do|by TruěHD, DTS HD, 2K, 4K, and 3D as specified in HDM| 2.O

Compliance: HDCP 1.4

Audio

power

Environmental
Condňions

Enclosure

REGULATORY

Accessories

Max. Levěl: 3.1 Vpp

THD: 0.013%

SNR: -70dB

Soijrce: 12V DC, 2A

Consumption: 600mA
Operating Temperature: O' to "40'C (32' to 104"F)

Storage Temperature: -40' to "70'C (-40' to 158'F)

Humidity: 10% to 90%, RHL non-condensing

Coo|ing: Convection

Type: Aluminum

Size: MegaTools®

Environmental: ROHS, WEEE, and CE

Included: Power adapter

Product Dimensions 18.75cm x 11.50cm x 2.54cm (7.38" x 4.53" x 1.00" ) W, D, H

Product Weight 0.4kg (0.9lbs) approx
Shippmg Dimensmns 34.5Ocm x 16.50cm x 5.20cm (13.58" X 6.50" x 2.05" ) W, D, H

Shippmg Weight 0.9kg (2.1Ibs) approx
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Delivering Genuine Benefits

" Superior performance, high efficiency - The Quad Core

CPU and the integrat® Mali 450 Graphics delřvers stunning
performance for cnsp UHD and 4K playback supporting formats

such as H.264 and H.265.

· High usage flexibility - Thanks to wide connectivity including 2

x USB 2.0 for connection to keyboard. mouse, fľash, Or touch
screen, SO Cam Sbt, Gigabit Ethernet and IN-LAN fijr network

integration.

· Unlimited versatility - Supporting a wide range of software
applicabons mnning on Android 5.1, this open platform offers

high fľexibihty for Digital Signage Software providers and system

integrators.

· Fan-less design - Ensunng silent operation and increased

durabikty and rehabilíty.

mr«

OPS-DRD2A53-2/32/A5.1/W

· Seamless and fully embedded - Simply slotted into the display
for a fully mtegrated solubon, external mounting is obsolete. An
elegant, cable4hee solubon with internd connection for power,
vKjěo, audio, data and all control interfaces

· High neliability - The use of iMustrial gracje components and

advanced heat management makes this solution ídeaIly surfed
for 24/7 operabon.

· A Commitment to Quality - Tajloľ'ecl warranbes ane available to

match long-term demands through extension of the standard
wananty by up to 5 years

A simple plug in to the future
The OPS Quad Core Single Board Computer is based on a powerful

2GHZ Quad Cone ARM processor with integrated Multi-Media Processor

and runs even the most demanding interactive, 4K UHD high resolution

or resource hungry applications. The integrated 2GB memory and a 32

GB flash memory can be easily extended through USB and SO card

interfaces. This open-platform solution supporting Android and Linux

operating systems offers unnvallecl flěxib:hty and performance in creating

customised disNay applications. Futureproof operation is sectmd with an

upgrade path through its modular and exchang%b|e slot design. The OPS

concept provides a compact and fully embedded solution ensuring that

all connectors am integrated including Power, Video & Audio Signals and

RS232

Due to the high performance level and the wide range of connectivity

options the OPS Sngle Board Computer is ideaHy suited for D|gita| Signage

and Presentation apphcations in Retail, Avlat|on and Transportation,

Restaurants, Digital out of Home, Corporate environments or most

conventional signage uses.



NEC Display So|Ut|ons I),,, ,

:OPS Single Board Computer Cortex-A53 Quad-core Cl.,
Technica| Specifications '

_ ~Order Codes
OPS Sing|e Boam Computer Cortex-A53
Quad-core CPU 100014295

;;;e' Conl|gurat|on aS ."

ARM A53 CPU (AmlogicS905), Quad Core ,2.0 GHZ , , 'Graph|cs ,
RAM Mali 450 GPU , ,

2 GB Dual Channel DDR3-1333Storage
32 GB NAND Fläsh l :"

" iData Storage extens|on SO Card Slot(1 GB- 64 GB), USB 20
' '.' . ,"Operating System Andŕoid Loňipop 5.1 "

'
Connect|v|ty

Iňterfaces Frontslde

lnteriaces Bäckside

Res0|utlon & Formats

SUpporled Video Res0|ut|ons

Suppoňed Video Formats

Suppoňed A|jd|o Codecs

E|ectrica|

Power Consljmptlon

Environmental Cond|tlons

Operating Temperature [°C]

Mechanical

Nel Wěight [kg]

Gřoss Weight jkg]

Size l Gross Dimensions [mm]

Additional Features

Compatibihty

Self-MoMoring

Warranty

Manufacturing Code

Avaúable opbons

Exlernal Adapter (24/7)

2xUSB2.0
SO Card Slot (SO, SDHQ
RJ45 10/ 100/ 1000 Mbps
W-LAN antenna 802.11/b/g/n
HDMI, UR Audio, 3 x USB 2.0, UART
via lnternai OPS-interface (JAE BO-pin)

Max. reso|ution UHD (3840 x 2160 @ 24FPS)
MPEG1, MPEG2, MPEG4 SP/ASP GMC, XVID, Realvideo8/9/10
H.264 BP/MP/HP, H.265 HD AvC/VC1, RM/RMVB,DivX3/4/5/6
WMV7/8, WMV9NC1 BP/MP/AP, VP6/8, JPEG/MJPEG
AC3, Dolby Digitai 5.1 /7.1, Dolby TrueHD 5.1 /7.1, DTS-MA, DTS-HR

Idle (2.5M, Max (12.0W)

O" to 40°C

0.52
0.98
200 X 119 X 30 l 280 X 194 x105

All NEC Large Format Displays with Option Slot (OPS or Dua|S|ot), NEC PX and NEC PH Series
Projectors
Watch Dog Timer (WOT) to reboot upon system iňstability
3 Years Warranty, Additional services available
OPS-DRD2

OPS Standalone Adapter, Order Code' 100013143
OPS Standalone Adapter 2.0, Order code. 100014153

FCr ä0M:om¥ PcCWěS and SoMíons CNěNévY
VSS" wwn née dsp!ay SQ'uh3ňs com fC' (jé!ä '

MEC Display Sdutions Ewope GmbH
Landst|lmr Ailee 12-14. 0-80637 MMCNň

PIme: +49 (o) 89 99 699-0
Fax- +49 (O) 89 99 699-500
MhV née ňcSP/äV tCm

ňu Wumem b c ?017 MEC OEbNy Sokjtms Ewope Gmni ň¢h8 are resemd m d tnei' owmrs The Qocumem Of párů meat nm x čema .sed Ehe
wu m mec Samm E~ Gmni Tns óocumem s 'u ŕ5' wMOu1 warranty Of ¥"y wd whjtsocve emw exprrss Enon cmrwom or UCEXH NEC (ksNy 5c»voom Eumpe GŕňCH

Wmmwm n or me SWkPdY M ~T Or 'ekmced n mrs u tme rokkc
b d tMeáwk d MEC LM bň jáW' end 0Thé· countnes'
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FEATURES

Cover - Manually opens & closes sockets, 2 inserts, 1Inner Frames - T10F-22M can accommodatě a combination of up to 2 power ' rtsopening for a Kramer MegaTOOL SID-X1N; T10F-33 conta|ns 3 power sockets and 3 |nse
Power Sockets - 11 different "TS" sing|e and 10 dual power socket opúons arc avadablě to

accommodate the power requirements worldmďe ocket.Power Cord - 8 different "C-AC" s|ng|e power cords (aňd 3 "Y" power cords) for each power s

UL and CE quahfied
Connector Depth - Adjustable (9 65" x 6.07")|nsta||ation Requirement - Table cutout of 245řňŕn x 154mm ·
Dimensions - Top pIate: 171.6mrn x 26imm (6.8" x 10.3") Wp D

a roxWeight - TBUS-10xI: 1.35kg (2.8Ibs) approx.: tablě clamps: 0.25kg (Q.6ibs) PP
Accessories - TBUS clamps (pařt of the TBUS enc|osure), cut-out templatě, templatě screws.

self-locking ties ·
ower socket kits, power cord,

Options - Inner frames, passive wall platěs and interfaces, P ~ t dT-2INSERT kit. T-RC-8IR kit, T-RC-76 kit, T-RC-78 kit, Krarner K-Ablě Box (furniture moun e

cable extension)



Optional: Inner frames, passive wall plates and interfaces, power socket kits,
power cord, inserts

Product Dimensions 26.00cm x 17.20cm x 15.13cm (10.24" x 6.77" x 5.96" ) W, D, H

Přoduct Weight 2.0kg (4.4lbs) approx

Shipping Dimensions 36.10cm x 28.20cm x 26.10cm (14.21" x 11.10" X 10.28" ) W, D, H

Shipping Wéight 3,3k
g (7.3lbs) approx
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touchCUE-7
7°' Wired Tabletop Touch Panel t

Main Feafures

· Edge4o-edge front glossSlim cj|Uminium Unibody enc|osure

'j9 'i · |nlegrded |ab|e|op stcmd

{J ,, · 7" o-Si TFT |oUch screen disp|ay with wide viewing ang|es
,r , .

y' · Reso|ution 1 280 x 800 pixels

. ; "" .- · Pixel density 216 ppi.""" " " · Dispiay colors 32·bii |True Color)
· Projected capacitive fouch overlay

· Video preview
· Single cable Ethernet connecfion
· Power over Ethernet power supply
· Buikin microphone, speakers, light and proximity sensors

Description
The touchCUE-7 is wired tab|e|op touch panel oFfering clean modern
design with edge-to-edge front gloss and sleek duminium body with
tabletop stand. h is ideal front-end for any tabletop opplicotions. Fu||y
compatible with CUE con|ro||ers and interfaces, this touch panel provides
the ultimate one-touch solution for meeting rooms, conference rooms,
boardrooms and hightech homes.

The 7" color touch screen display oFfers reso|ution 1280 x 800 pixels
and ii produces stunning true color images. Touch panel has p'ojected
capacitive touch overlay. Single coble Ethernet connection provides
easy network integration. The touch panel is equipped with Power over
Ethernet (PoE) technology enabling on Ethernet network cable to deliver
both data and power.

lnstahtion
Slim and low profde design sits perfectly on a |Qb|e without obgructin9
views. Delivered flat E|herne| cable provides sleek single cable
connection and the network connector is hidden in a tabletop Sand.

Application Diagrams
The following diagram describes the use of touch panel with controher
and IP interfaces. In this case the touch panel serves as graphic user
interface only.

The fo||owing diagram describes the use of touch panel with IP interfaces
only. This confígurahon allows to create cost effective distr|bu|ed control
sobňon where touch panel serves as controller and graphic user interface
in one box. In Cue Visud Composer touch panels and controhers are
programmed in the same way, which makes possible to use touch panels
as fully functional control units.

Touch pqmĹ Twch poml

l

N~jd wdh PoE

, _ C ontrollerU0 600

e '

Ném,m PoĚ

€©J

IP dev·m

E3 OJ
Comj&d chmc·i

Data Sheet l 01 06 2021
K. _ UF a s l www cUe$ygem com



,,hCUE-7 cUe
Wired Tab|elop Touch Panel

ecificationsóUck$cľeen display Váco'; Co|oc oSi TFT LCD with LED bockhghi . Streommg video prevréw
". Size 7" l 177 8 mm diogond, mde screen . fbrmais MJPEG, H 264
. Re$o|uhon l 280 x 800 p|xe|5 Aud|o. Di$p|ay colon 32tit (True Color| . BuiNn mtcrophone
. Tmn$parency 8bii Alpho blending . ButNn $peoker$
. Whi|e Iuminonce 400 cd/N NeNvork .45 connecfor
. Response time 20 ms . 10/ JOO Bo$cT LAN. RJ ,,d
. Conhros| rOhO 800 . l . 802 lX oUthenhcohon mecham$m svppo'
. Pixel pitch 0.116 x O 116 mm . Proxy Semer wppom
. Pixel density 216 ppi O compohb|ePower supply E), 802 3ď l Clo"
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VP-778 is a presentation matrix switcher/scaler that
can be configured as a single 4K output (4K@30HZ
UHD [3840x2160]) or dual HD scaler with full PiP
capabilities. It can scale to two indepěndent HDMI
outputs, each with a parallel HDBäséT output VP-778
includes both analog and embedded audio inputs and
outputs and audio OSP features. It also features two
microphone inputs and digital & analog balanced
stereo and amplified speaker outputs. VP-778 can be
controlled using built-in web pages, RS-232 and IR

FEATURES

Pix Perfect" Scaling - State-of-the-art Kramer technology
K-IIT XL" Picture-in-Picture Image Insertion Technology - Ultra-stable p|cture-|n-p|ctljre.
P|cture-and-picture and spht-screen
Seamless Video Switching - Swap or follow (trans|t|on type) and cut or fade (t[ans|t|on effect)
Dual Scalers - "Live" seamless transihons with two independent outputs
8 Input Buttons per Channel
Main and PiP Window Customization - In overlay mode
Projection Setups - Front, back, ceihng front and ceding back
Output Resolutions - Up to 4K@30HZ UHD (3840x2160) in single-mndow mode, HDTV and computer
graphics resolutions with selectable refresh rates
Inputs - Choice of HDMI, VGA, YUV, or CV on two OVI-U inputs, 4 HDMI and 2 HDBaseT inputs
Two Programmable User Buttons - For passing serial commands
Serial Comms Matrix - Up to eight sets of configurable Unid|rectiona| connections for passing serial
data from source to destination
HDBaseT" Technology - Max. data rate of 6.75Gbps (2.25Gbps per graphic channel)
System Range (HDBaseT") - Up to 130m (430ft) in normal mode: up to 180m (590ft) in ultra-mode
(1080p @60HZ @24bpp) when using BC-UNIKAT cables
Cables - For optimum range and performance, use the recommended Kramer cables avadable at
www.kramerav.com/product/VP-778
Audio - Balanced stereo aud|o inputs, two microphone inputs, chgital stereo and balanced stereo
outputs, |nput/output audio level adjustment, and audio OSP
Built-in 2x10W Power Amplifier - Speaker outputs on a 4-pin terminal block connector
Microphone - Talkover or mix modes
Auto Switching - Automatically scans inputs based on a predefined priority and selects first live input
found or last connected
Audio-FoHow-Video (AFV) & Breakaway
Advanced De-interlacing - 3D comb Mering, film mode. d|agona| correction, and motion detection

Multiple Aspect Ratio Selections
Built-in Proc-Amp - With enhanced functions such as color correction, gamma, dither, and noise
ľeduct|on
Power Management Modes - Save eněrgy and money
HDCP Compliance
Lutna- and Chroma-keying
Advanced EDID Management - Native resolution and color depth modeline per input
Built-in Test Patterns - For screen setup and alignment
Output EDID Analysis - For optimal scahng
Input & Output Color Space Control
HDMI Deep Color
On-Screen Display (OSO) - Provides easy setup and adjustment

Non-Volatile Memory - Retains settings
Firmware Upgrade Input - Via USB memory stick
Various Control Options - Front panel buttons. Ethernet web page. RS-485, IR, RS-232 serial



Outputs:

Compliance with
HDMI Standard:

2 HDBT on RJ-45 connectors

4 HDMI, 2 OVI-U, 2 HDBT on 3.5mm mini jack connectors
2 Mic unbalanced and high impedance on 6mm jack connectors (with selectable

48V phantom power)

2 HDMI (deep color) connectors

2 HDBaseT on an RJ-45 connector

1 S/PDIF digital audio on an RCA connector

1 balanced stereo audio on a S-pin terminal block connector

1 stereo speaker output, 2X10W into 8ň, on a 4-pin terminal block connector

Supports HDMI and HDCP

Output Resolutions: 640X480@60HZ, 640X480@75HZ, 800x600@50HZ, 800X600@60HZ,
800x600@75Hz, 1024x768@50Hz, 1024x768@60Hz, i024x768@75Hz,
1280x768@50Hz, 1280x768@60Hz, 1280x800@60Hz, 1280x1024@50Hz,
1280x1024@60Hz, 1280x1024@75Hz, 1360x768@60Hz, 1366x768@5QHz,
1366x768@60Hz, 1400x1050@50Hz, 1400x1050@60Hz, 1600x900@60Hz.
1600x1200@50Hz, 1600x1200@60Hz, 1680x1050@60Hz, 1920x1200@60Hz,
4801@60HZ, 480P@60HZ, 5761@50HZ, 576P@50HZ, 720P@50HZ, 720p@59.94HZ,
720P@60HZ, 1080P@23.976HZ, 1080P@24HZ, 1080P@25HZ, 1080p@29.97Hz,
1080P@30HZ, 1080p@50Hz, 1080p@59.94HZ, 1080p@60Hz, 2048x1080@60Hz,
2048x1080@50Hz, 4K2K@30Hz

Controls: Front panel buttons, OSO, IR remote control, web pages, 2 RS-232 on terminal
block connector, Ethernet, cond/dyn selector switch

Operating O' to "40'C (32° to 104"F)
Temperature:

Storage Temperature: -40' to "70'C (-40' to 158"F)

Humidity: 10% to 90%, RHL non-condensing

Power Consumption: 100-240V AC, 50VA max

Product Dimensions 19" x 9.34 x 1U (43.6cm x 23.72cm x 4.36cm) W, D, H

Product Weight 2.6kg (5.7lbs) approx

Shipping Dimensions 52.50cm x 33.00cm x 10.70cm (20.67" x 12.99" x 4.21" ) W, D, H

3.8kg (8.4lbs) approx
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Meet the new XLS DriveCore 2 Series.
The next generation of XLS got a
makeover with a sleek new look,
larger LCD display, and more OSP
with extended fundiona|ity. Like its
predecessor, the new XLS is ultra-efficient
with Crown's patented DriveCore
techno|ogy and can drive 2400W at
4Q bridged with tons of headroom
guaranteeing a clean, undistorted
signal straight to your speakers. The
XLS DriveCore 2 assures that you will
be heard as you deliver powerful, pure
sound experiences for any venue.

" Class D amp with Crown's ultra-
efficient DriveCore techno|ogy
weighs less than l l lbs (5 kg)

· Higher OSP capabilities: More control;
has band pass filter per channel

· Increased lighting fundiona|ity;
tum off disp|ay or any/a|| LED
indicators except clip and thermal to
reduce distradion in dark venues

" Selectable input sensitivity; l .4Vrms
and .775Vrms options so that
amp can be driven at full power

· Set display sleep mode after specified
time without having to press a button

" Security setting d|sab|es menu
buttons; menu locked/unlocked
bý entering button combination

" Šystem reset allows fadory
settings to be restored

" Remote power trigger
" Peakx'" Limiters provide maximum

output while protecting your speakers

· XLR, 1/4", RCA inputs
provide Rexibi|ity

· Integrated PureBand'"
Crossover System for better
performance and control

" Efficient forced-air fans prevent
excessive thermal bui|dup
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