
Údaje k hodnoUclm kritériím· Cenová nabfdka 

UTS - Zobrazovacl technika část 1- Projektory 

ololka mlnlmálnltechnlckt parametry dle pf. č. 1 kupni smlouvy 
Nati"nf rozlišeni: 1920 x 1080 (HOI080) Pixelů 
Nati"n! poměr stran obriuu: 16:9 
Ohnisková vzdálenost: 18-30,6 mm 
Clona: 2.4-3,2 
Zoom: Optický (manuálnl) 

. k č ě Velikost zoom (optický): 2,1 : 1 
P{;~~s;~~:~s:~ Světelný výkon (Normální rezim) : 4000 ANSI lumen 

Kontrast (Normální režim): 10000:1 
Projektor vzdálenost: 0,74 ·14,08 m 
Vstupn! konektory: 1 II O-sub lS-pin. 2 x HDMI. 1 x RCA Video, 1 x stereo mini-
jack, 2 x RCA (audio lRI. 1 x vstup pro mikrofon, 1 x RS-232, 1 x RJ4S, 1 x USB typ 
A, 1 x MIni DIN-3 (3D function) 

Oriák projektoru Univerza1nl polohovatelny drUk proJektoru 5 kloubovVm uchycenlm S 
polohovatelností ve dvou rovinách, zámek s klíčem proti odcizeni 
Adaptéru SLBU : ANO 
Barva:bflá 
Nosnost : do 11,3 kg 

Teleskopická tyč 
Dvoudflný set nastavitelné prodluiovacf lávěs né tyče se závilcm. 
Délka : od 30 cm do 45 cm 
Barva : bná 
Vedeni kabeláže: skryté 

Stropní uchyt ve tvaru kruhové pflruby pro tyč se závitem, čtyř bodové 
uchycení, pojistný ~roub. 
Malé odsazeni na hraně umožňuje lapu~těnl např . do sádrokartonového 

Základna držáku stropu. 
Př i instalaci na pevný strop umoMuje bočni otvor vedeni kabelů vnitfn ím 
prostorem tyče. 
Barva:bl1á 

Povrchová ůprava: trojvrstvé velmi ohebné PVC / AB5 
Konektor 1: HDMI'" konektor (type A) 
Konektor 2: HDMI ... konektor (type A) 
Prom kabelu : kula tý kabel 
Materiál vnítlních vodílu: OFC (bclkyslikatá mčdl 
Sila vodllů AWG: 24 
Polet vrstev stiněnl: 2x 

Přípojný kabel Prvnl vrstva sliněn i: hliníková fólie 
Druhá vrstva stinenl: měděné opletení 160 drátů x O, l mm projektoru 
Impedance: 100 ohm 
Celkový pruměr kabelu (mm) : 9,5 
Maximální W ka pásma: 75 MHz 
Maximáln! plenosová rychlost : 2,25 Gb/s 
Maximá!nl rOlli~en l: 1080p 
Délka (m) : min. 20 
Podpora standardů: af ULTRA HO 4K@50/60Hz 

(ord Patch kabel Počet vodičů: 4)12 lily 
FTP RJ45-RJ4S Materiál vnltřnlch vodičů : 100% Cu měděny vodič AWG26/7 

20m cal. 5e Zakončeni: 2x RJ45 sUneny konektor 
Typ kabelu: stíněn!! provedeni 
Certifikace: UL certifikát 
Délka: 20m 

Cena celkem v Kč 

olet nabllený model 

64 
NECM403H 

CHIEF R5AUW 

64 CHIEF CM5012018W 

64 CHIEF CM5115W 

64 
Cllc.ktronfc HQ OFC kabel 

HDMI,20m 

64 PremlumCord Patch kabel FTP 
RJ4S·RJ4520m 

cena Kl/ks cena Kl/ks s cena celkem Kč celkem DPH 21% cena celkem Kč s 
bel DPH DPH bez DPH Kč DPH 

18800,00 22 748,00 1203200,00 

1580,00 1911,80 

1560,00 1887,60 

274,00 331,54 

2210,00 2674,10 

131,00 158,51 

101120,00 

99840,00 

17536,00 

141440,00 

8 J84,OO 

bez DPH 
1571 520,00 

252672,00 1455872,00 

21235,20 122355,20 

20966,40 120806,40 

3682,56 21218,56 

29702,40 171 142,40 

1 760,64 10144,64 

DPH 21% S DPH 
330019,20 1901539,20 

Veškeré navriené zařízeni splňuje minimálnl pofadovane parametry dle piílohy Č . ta Kupní smlouvy-podrobná technická specifikace 

Nabldková cena zahrnuje ve~keré náklady spojené s plnením pfedmětu veřejné zakázky 

ApS Brno S.r .0. 
V Brně dne 4.4.2018 Ing . Zdeněk Bou~ajednatel 
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NEC M403H 

. -
-- ~ ------==== = ---==-'" 

M403H s rozlišením 1 080~ a I<ontrastem 10000:1 poskytuje dol<onlllou 
kvalitu obrazu př i velmi detailním obsahu, jakož i filmy ve vysol(é kva li tě. S 
vysoce efektivními a inovativními ekologickými funkcemi, u zav řeným oLP 
osvětlovacím systémem, dlouhou životnost! lampy a nízkou spotřebou 
energie tento projektol prakticky nepotřebuj t e údržbu a ullIožl; uje pi'ekvapivě 
nízké náklady bez kompromislr v kva l itě v kvalitě a fle x ibilitě . Nové inovativnf 
funl(ce ECO pomáhají významně snižit spotřebu energie. 

Díky vynikajíclmu poměru ceny a výkonu je tento projel(tor vhodným 
především pro učebny a střednl zasedací místnosti . 

ICO Irnag~al"e Hii:JmB 
-'~~-

I' nO J E C T I o II 

HD 
/OOOp 

NaViSet 
Admini:;1talor ? 

Elllpowered by Innovation 

•••• , , ' I , - ~ 

Připoji t 8 sdUet - s až 40 bezdrátovými za řízeními se softwarem NEC Image 
Express Ulilily (Windows & MAC) a Wireless Image Utility (iOS & "ndroid). 

Zobrazit full HO obsah - způsobem, pro který byl navržený, a ll1 ů i. ete na 
obrazovkách sledovat i ty nejmenší detaily. 

Maximální flexibilita - diky velkému l.7x optického zoomu a korekci 
horizontálního a verl ikálniho zkreslení. 

Robustní a bezlldržbový s uzavřeným osvětlovacím systémem - poskytuje 
úplnou ochranu proti prachu II el iminuje potřebu č i štění fi ltrll. 

Nízké obstarávací n á!d ~dy - zivotnost lampy až 8000hod., nízká spo třeba 

energie. 

Full Connect ivity and Media Playback - stav up 10 d~ t e with loclays 
playback dernands with a wide lange of intellaces and assured playback ol 
811 major merl ia fonnats. 

Great connect ivity - due to numerous an<l !og and digilal conneclion 
lerminals as well as nelwork capabil ily. 

W\'lw.I){'C · di ~plílY·So!ulion~,(:orll 
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CHIE~F --RSAUW 

RSAUW 

Serie (barva bílá )-univerzální polohovatelný 
držák projektoru s kloubovým uchycením 
s polohovatelností ve dvou rovinách, zámek 
s klíčem proti odcizení ,vhodný pro cca 90 % 
aktuálních modelů. 

Nosnost do 11,3 kg. 

Teleskopické nastavitelné nožky umožňují 
snadný přístup k projektoru a následný servis. 

Držák umožňuje skryté vedení kabeláže no-
hou držáku a lepší organizaci kabeláže. 

Barevné provedení bílá . 

J 10 
[hUl] 

ROLL 
.~DJU SI~.'·' = 1 OlN1 
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CHIEF- M 12-0 

CMS 012018 

Teleskopický prodlužovací sloupek 30 cm-45 cm (Dostupný v černé, bílé barvě). 

-' .............. 

FUll Y EXTEND:O 

l ·H~EA.DS 

1 · 1 /7 1~?1 

--i T 

-~ 

. , 

FlJll), RE1 .~":'.CTED + 

-~ O l l 
~_) '1 
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CHIEF - CMS 1 5 

CMS 115 

Stropní úchyt ve tvaru kruhové příruby pro CHIEF tyč se závitem, čtyř bodové uchycení, po-
jistný šroub. 

Malé osazení na hraně umožňuje zapuštění např. do sádrokartonového stropu. 

Při instalaci na pevný strop umožňuje boční otvor vedení kabelů vnitřním prostorem tyče. 

Barevné provedení bílá/ černá/ stříbrná . 

I . /?" . I:;T H-PE.A. X · 

f 

, 

... 

.. 

J, 

I 
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ClickTronic HQ OFC kabel 
HDMI High Speed 
s Ethernetem 
zlacené, 4K@60Hz, 20m 

Popis produktu: 
ClickTronic HQ OFC kabel HDMI High Speed s Ethernetem, zlacené, 
4K@60Hz, 20m 

Podpora až ULTRA HD 4K@50/60Hz 

Nechte svoje počítačové hry a multimediální aplikace ukázat svůj 
potenciál: digitálně čistý obraz, vysoké a jemné rozlišení, 3D zážitek z 
prostoru, to vše díky několika vrstvám kvalitního stínění, použití kva-
litních čistých materiálů a precizního zpracování. Užijte si geniální 
zážitek z až 4K obrazu . Kvalita kabelu je podpořena zárukou výrobce 
10 let! 

- vodiče z čisté mědi a dvojité stínění kabelu pro 
krystalově čistou kvalitu obrazu 
- High Speed HDMI+ pro 3D a HDTV super rozlišení 
obrazu až FullHD (1080p), 4K 
- integrovaný Ethernet kanál v kabelu pro úsporu 
síťových nebo audio kabelů 
- konektory pozlacené 24 karátovým zlatem pro 
maximální vodivost vodičů 
- podpora barevné hloubky 16/24bit RGB/YUV, Deep 
Color, x.v.Color+ 
- podpora pro audio standardy: 
Audio-Return Channel (ARC), Dolby Digital!Plus, 
Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio+, DVD-Audio, 
SA-CD Conduc. tcr 

Insu!arlOn - ostatní podporované standardy: 
HDMI+ Ethernet Channel (HEC), 3D, HDCP, CEC, 4K 
(2160i/p)' Full HD (1080i/p), HD ready (720i/p), SDTV 
(480i/p) 

1~li~~Dfa n \.t,fe r Insu!alOf 
ConduclO( .... =-._='l'"' ........ -Insu~at n 
l apPlng 

-.",..,..,"'--'Ov-J- Sraldmg 

- kabel je balen v papírové krabičce se závěsným 
systémem a EAN kódem 
- ochrana konektorů na obou stranách kabelu 

Povrchová úprava: trojvrstvé velmi ohebné PVC / ABS, modrá barva 
Konektor 1: HDMI+ konektor (type A) 
Konektor 2: HDMI+ konektor (type A) 
Profil kabelu: kulatý kabel 
Materiál vnitřních vodičů : OFC (bezkyslíkatá měď) 
Síla vodičů AWG: 24 
Počet vrstev stínění: 2x 
První vrstva stínění: hliníková fólie 
Druhá vrstva stínění : měděné opletení 160 drátů x O,lmm 
Impedance: 100 ohm 
Celkový průměr kabelu (mm): 9,5 
Maximální šířka pásma: 340 MHz 
Maximální přenosová rychlost: 10.2 Gb/s 
Maximální rozlišení: 4K 
Provozní teplota : -10/+80 
Certifikace: ATC autorizované testovací centrum 
Délka (m): 20 
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RJ 5- 45. O 

Popis produktu: 
Patch kabel FTP level 5e 

- 4x2 žil 
- 100% Cu měděný vodič A WG26/7 
- 2x RJ45 stíněný konektor 
- stíněné provedení 
- přímé zapojení 1: I 
- UL certiftkát 
- teplotní rozsah: -20°C až +60°C 
- šedá barva 
- baleno v sáčku s EAN kodem 
- český popis, vyznačená délka 
- délka 20m 
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