
 
Załącznik nr 4 

S P E C Y F I K A C J A  T E C H N I C Z N A  
 

RODZA J URZĄ DZENIA :  MONITOR INTER AKTYW NY WRAZ Z  WYPOSAŻENIE M D ODA TKOWYM  

WIELKOŚĆ ZAPOTRZEBOWANIA:  1 szt. 
 

Rodzaj podzespołu Sugerowane wymagania (minimalne) 

Wyświetlacz 

przekątna: 65”, rozdzielczość ekranu: 4K/UHD (3840x2160) 60Hz, czas reakcji 
matrycy: 6ms, podświetlenie matrycy: LED, rozmiar piksela: 0,315mm x 0,315mm, 
jasność: 350cd/m2, kąty widzenia: 178°, kontrast: 4000:1 (typowy), wyświetlane 
kolory: 1,07 mld, wzmacniana szyba frontowa (matowa) 

Funkcja dotyku 

rejestracja dotyku: palec lub inny, dowolny przedmiot, ilość obsługiwanych 
punktów: 20, precyzja: 1mm, minimalna średnica przedmiotu: 2mm, czas reakcji: 
<7ms, wspierane systemy operacyjne: Windows/Linux/Mac/Android/Chrome 

Porty 
wejścia/wyjścia 

wejście: 2x HDMI 2.0, 1x VGA, audio, AV 

wyjście: HDMI, audio 

minimum 3x USB 2.0/3.0, USB dla potrzeb obsługi interfejsu dotykowego 

port sterowania RS232, port LAN (RJ45) 
wbudowane głośniki, możliwość instalacji opcjonalnego komputera typu OPS 

Moduł Android 
wersja systemu: Android minimum 7.0, procesor: minimum Dual Core, możliwość 
instalacji dodatkowego oprogramowania 

Oprogramowanie 

język menu OSD/Android: polski, aplikacja do nanoszenia notatek, możliwość 
notowania na dowolnym źródle, wbudowane narzędzia do prowadzenia 
głosowania, możliwość wyświetlania informacji/komentarzy tekstowych na ekranie 
przez użytkowników, oprogramowanie Windows kompatybilne z aplikacją do 
nanoszenia notatek, inne oprogramowanie udostępnione przez producenta 
urządzenia 

Inne 

obecność systemu VESA umożliwiającego instalację urządzenia na ścianie przy 
pomocy dedykowanego uchwytu lub na podstawie mobilnej, zasilanie 
umożliwiające eksploatację urządzenia na terenie Polski, przewody zasilające, 
komunikacyjne, akcesoria, nośniki danych oraz dokumentacja dołączona przez 
producenta urządzenia, możliwość komunikacji WiFi/Bluetooth oferowana w 
wyposażeniu standardowym, jednoczesne pisanie dwoma kolorami w trybie białej 
tablicy 

Wyposażenie 
dodatkowe 

(opcjonalne) 

podstawa mobilna umożliwiająca montaż monitora oraz jego bezpieczne 
przemieszczanie 

Gwarancja  
minimum 36 miesięcy typu door to door (transport sprzętu do oraz z serwisu na 
koszt oferenta/autoryzowanego punktu serwisowego) 

 
Uwagi: 

• parametry techniczne umieszczone w kolumnie ‘sugerowane wymagania’ przewidują minimalne wymagania 
stawiane poszczególnym podzespołom urządzenia 

• urządzenie oparte na systemie operacyjnym Android 
• w skład wyposażenia dodatkowego wchodzi podstawa mobilna 

 


