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załącznik Nr 1 

Opis przedmiotu zamówienia: 

Projektor będzie służył do projekcji obrazu na ekranie jak również do mapingu – projekcji na nieregularnej 

powierzchni np. elementach dekoracji scenicznych, angażując architekturę przedmiotu w strukturę 

animacji. Jest to nowoczesna i dość nowatorska technika projekcyjna mająca na celu stworzenie iluzji 

„ożywienia” danego przedmiotu, stworzenia wrażenia trójwymiarowości obiektu i zachwiania formy  

poszczególnych elementów.  Technika ta coraz częściej wykorzystywana jest w  przedstawieniach 

teatralnych celem wzbogacenia możliwości inscenizacyjnych.  

Do projekcji w przedstawieniu „Nędznicy” - projektor będzie umieszczony na portalu centralnie, w 

odległości  ok. 12 m od ekranu o szerokości  11m, projekcja przednia (na wyposażeniu teatru ).  

W  przyszłości w przedstawieniach możemy wykorzystywać projektor do mapingu na  

elementach dekoracji scenicznych. 

 

Projektor multimedialny 3DLP 2K 1 szt. 

   Symbol Specyfikacja 

UM1 

Strumień światła powyżej 19 000 center lumenów 

Technologia  3DLP 

Źródło światła 
źródło wielolampowe lub Xenon o mocy nie większej 
niż 2.5kW 

Rozdzielczość  
rozdzielczość natywna nie mniejsza niż 2K (2048 x 
1080) z możliwością rozbudowy do 4K , lub 4K UHD 

Kontrast nie mniejszy niż 1900:1 

Optyczny lens shift liczony dla 
parametru optyki 1:1 

nie mniej niż Pionowy 120% oraz Poziomy 23% 

Funkcja dodatkowa picture in picture 

Wymagane pozycje montażu bok, sufit, klasyczna 

Maksymalny poziom hałasu 53dB 

Sterowanie aplikacja, pilot, panel wbudowany, lan 

Wyposażony w wejścia HDBaseT, 3GSDI, HDMI2.0, DisplayPort 1.2 

Waga do 73kg 

AKC1 Obiektyw 
wymagany obiektyw zapewniający pokrycie obrazem 
ekranu o szerokości 10m z odległości 11m-12m 

AKC2 

Wyposażony w skrzynię transportową 
typu FlightCase  z uchwytami oraz 
kołami jezdnymi i wypalonym logiem 
zamawiającego. Skrzynia ma pomieścić 
projektor wraz z ramą oraz obiektywem 

  

AKC3 
Rama projektora , pozwalająca na 
stakowanie i zamocowanie projektora 
do kratownicy 
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Przejściówka thunderbolt / DVI 3 szt. 

   Symbol Specyfikacja 

AKC4 Uniwersalny adapter 3w1 Mini DisplayPort do HDMI/DVI/DP.  Pełne wsparcie 1080p 

   

   Konwerter HDMI-SDI 3szt. 

   Symbol Specyfikacja 

UM2 

Obsługiwane rozdzielczości 480i, 576i, 720p, 1080i , 1080p. 

Wejście wideo 1 x HDMI (HDMI 1.3) 

wejście audio 2 x Analog audio 

wyjście  1 x SDI (3G SDI Compatible) 

Kontrola USB 

 
  Konwerter SDI-HDMI 3szt. 

   Symbol Specyfikacja 

UM3 

Obsługiwane rozdzielczości 480i, 576i, 720p, 1080i , 1080p. 

Wejście wideo 1 x SDI (SD/HD Compatible) 

wejście audio 2 x Analog audio 

wyjście  1 x HDMI, 1 x SDI loop through 

Kontrola USB 

   Monitor dotykowy 1 szt. 

   Symbol Specyfikacja 

UM4 

matryca IPS 

rozdzielczość 1920 x 1080 

kontrast 5000000 :1 

jasność 250 cd/m2 

czas rekcji matrycy 5 ms 

przekątna 23" 

złącza 1xVGA, 1 xDVI, 1 xHDMI 

dodatkowe funkcje 

multitouch 10 punktowy, złącze USB 3.0, funkcja 
OverDrive, tryb ECO, regulacja pochylania w pionie, 
regulacja wysokości, filtr światła niebieskiego, ekran 

odporny na zarysowania 
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Oprogramowanie z licencją 1 szt. 

   Symbol Specyfikacja 

OPR 

Oprogramowanie do zarządzania treścią audio video.  Pozwalające na wykonanie: pixel 
mapping, mapping , wyginanie obrazu, Edge blending, maskowanie. 

Wsparcie kanału alfa. Wielkość składu i mediów ograniczona przez maksymalny rozmiar tekstury 
z kartą graficzną. Maska obrazu na klipsy, warstw i kompozycji. Nieograniczona liczba warstw i 
efektów. Pozycja, obracanie, skalowanie, kadrowanie na wszystkie media.  

Zintegrowana przeglądarka plików dla szybkiego dostępu do mediów 

układ pojedynczej tafli okna dla większości interfejsów użytkownika 

Mapowanie projekcji, Mieszanie krawędzi, Wejście SMPTE Timecode, Sterowanie DMX,  

Wyjście i odbieranie DMX poprzez Artnet i urządzenia USB Enttec 

Odtwarzanie nieograniczoną liczbę Quicktime MOV i AVI plików wideo 
Kodeki: DXV, Zdjęcie JPEG, ProRes. 
Wyświetlać obrazy w formacie JPEG i PNG 
Maksymalny rozmiar obrazu wideo i określany przez maksymalny rozmiar tekstury z kartą 
graficzną 
Odtwarzanie plików audio WAV i ścieżki audio z plików wideo 
Real-time regulowany kierunek oraz  prędkości odtwarzania,  
Ustawianie ping-pong media plików  

 


