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FORMULAR DE SPECIFICAŢII TEHNICE 
Achiziţia de bunuri

Denumirea achiziţiei: Echipament IT -  Pachet Interactiv EDU [ = tablă interactivă de minimum 221 
cm în diagonală + videoproiector + Software Lb. Română + accesorii]

Specificaţii tehnice solicitate
1 Denumire produs: Pachet Interactiv EDU [ = tablă interactivă de minimum 221 cm în diagonală + 

videoproiector + Software Lb. Română + accesorii]
2 Descriere generală:

Pachet Interactiv EDU Light InFocus 87"(sau echivalent) care cuprinde:
Un videoproiector Short Throw InFocus IN126STx(sau echivalent);
0 tablă interactivă IQBoard Light 87"(sau echivalent) (minim 221 cm);
Software în limba română;
Accesorii de prindere pe perete, atât pentru tabla interactivă, cât şi pentru videoproiector (un 
suport de perete PRB-14/PRB-16-03L).

3 Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar:
1. Videoproiector Short Throw InFocus:

un sistem de proiecţie ce permite obţinerea unei imagini mari de la o distanţă de 1.5 m; 
eliminarea efectelor de umbră şi de orbire;
rezoluţie WXGA nativă de 1280 x 800 pixeli şi maximă suportată full HD; 
luminozitate de 3700 de lumeni şi un contrast de 14.000:1; 
capabil să redea conţinut 3D;
funcţie de networking; conectivitate LAN prin portul RJ45 şi acces la tehnologiile Crestron 
Room Viewsi AMX Device Discovery;
funcţie Eco Blanking care să permită întreruperea temporară a proiecţiei printr-o apăsare de 
buton; consum de energie al lămpii redus; 
cost redus de funcţionare al pachetului.

2. Suport pentru videoproiector
Suport de perete PRB-14/PRB-16-03L(sau echivalent) pentru videoproiector echipat cu toate 
accesoriile necesare montajului, care să includă un sistem de cable management pentru 
ascunderea cablurilor de conexiune şi păstrarea unui aspect profesional.

3. Tablă interactivă 10 puncte touch.
Tablă interactivă IQBoard Light 87n(sau echivalent) (diagonală de minimum 221 cm) cu rol 
atât de suprafaţă de proiecţie, cât şi de mediu de interacţiune dintre utilizator 
(profesor/student) şi PC;
Funcţii multi-touch ale tablei;
Butoane laterale customizabîie;
Integrare facilă cu aplicaţii Microsoft Office;
Posibilitatea de înregistrare a cursurilor şi salvarea acestora într-o gamă variată de formate 
(Word, PDF, JPEG, etc.);



- Tablă rezistentă ia zgârieturi, lovituri sau alte agresiuni mecanice.
4. Software în Limba Română_____________________________________________________

Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar
-  Existenţa în pachet a celor patru elemente obligatorii (videoproiector, ta blă interactivă, 

suporturi de prindere videoproiector şi tablă, software în limba română)
-  Interfaţă: USB, wireless
-  Rezoluţie: 32768 x 32768
-  Viteza de răspuns: 8 ms (Deget/Marker)
-  Dimensiuni minime ale tablei {mm): 1776x1334x35
-  Funcţii avansate de înregistrare, salvare şi reaccesare a documentelor într-un număr mare de 

formate (word, pdf, jpeg, video, etc.);
-  Integrare nativă în soluţiile de videoconferinţă;
-  Software licenţiat pentru un număr nelimitat de utilizatori;
-  Suprafaţă de scriere pentru markertip whiteboard inclusă (uşor de curăţat);
-  Suprafaţă specială pentru proiecţie anti-reflexii;
-  Recunoaştere gestuală şi a scrisului de mână;
-  Videoplayer integrat. __________________ ___________________________________

Piese de Schimb
Instrumente şi Accesorii: Incinte acustice; wireless video; cameră documente; stand AV; Ochelari 3D. 
Manuale:
Cerinţe de întreţinere:

-  instalare rapidă şi configurare facilă;
-  zero costuri de întreţinere;
-  livrare gratuită şi servicii de montaj gratuite + mentenanţă disponibilă._____ _____________
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