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Załącznik nr 2 do SIWZ 
 

OPISY PRZEDMIOTÓW ZAMÓWIENIA 
SZKOLNA AGENCJA KREATYWNA 

 
 
1. KAMERA CYFROWA ZE STATYWEM – 1 szt. 

 
Charakterystyka 
• Minimum 2 formaty nagrywania AVCHD & AVCHD SD 
• Przepustowość strumienia danych podczas nagrywania: min 24Mbps 
• Funkcja kontynuacji nagrywania (podwójny slot kart SD) 
• Zaawansowany stabilizator obrazu 
• Inteligentny tryb AUTO 
• Funkcja Time-Lapse REC 
• Funkcja Auto REC 
• Funkcja wykrywania uśmiechu/ funkcja Smile Shot 
• Funkcja Face Sub-Window 
• Efekty specjalne (animacja) 
• Technologia K2 dla zapewnienia wysokiej jakości dźwięku 
• Wyjście 1920x1080/50P 
• Wyjście HDMI® mini 
• Obiektyw KONICA MINOLTA HD 
• Szybki transfer plików do YouTube™/ Facebook'a (kompatybilne z HD) 
• Funkcja rozpoznawania twarzy 
• 2,7-calowy "bezramkowy", dotykowy ekran LCD (rozdzielczość 230 tys. pikseli) 
• Dostarczone oprogramowanie Pixela Everio MediaBrowser 3 (Windows®) 
• 1/5,8-calowa matryca CMOS o rozdzielczości 1,5-Megapiksela 
• 40x zoom optyczny (dla HD)/ 70x zoom dynamiczny (dla SD)/ 200x zoom cyfrowy 
• Podwójny port kart pamięci SDXC/SDHC/SD 
• Dostarczone oprogramowanie (Windows®) 
 

Format nagrywania 
[AVCHD] Video: MPEG-4 AVC/H.264 Audio: Dolby Digital (2ch), 
Still: JPEG [Standard Definition] Video: MPEG-4 AVC/H.264 
Audio: Dolby Digital (2ch), Still: JPEG 

Obsługa kart pamięci SD Memory Card (Dual Slot)[27] 

Funkcja kontynuacji nagrywania tak 

KAMERA 

Rozdzielczość przetwornika 
CCD/CMOS 

1.5M 

Pełny zakres AF/Ręczna ostrość tak / tak 

Pełny automat/ Ręczny balans bieli tak / tak 

Przetwornik CMOS 1/5.8" 

OBIEKTYW 

Zoom Optyczny 40x 
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Zoom Cyfrowy (max.) 200x 

Ogniskowa (mm) 2.9 - 116.0 (odpowiednio dla filmu 35mm: 42.0 - 1680.0) 

F Stop F1.8 - F6.3 

Obiektyw KONICA MINOLTA HD tak 

Dynamiczny Zoom 70x[6] 

A.I.S.(Zaawansowana stabilizacja 
obrazu) 

tak 

NAGRYWANIE 

Fotografowanie do JPEG tak 

Tryby nagrywania video AVCHD (UXP/XP/SP/EP), Standard Definition (SSW/SEW)[10] 

Rozmiary obrazów nieruchomych [4:3] 1440x1080 / 640x480 [16:9] 1920x1080 

Czas nagrywania video (maks.) 11hr 40min (UXP) / 95hr 20min (SEW)[33] 

Ilość zdjęć 9999 

Standardowy x.v.Kolour ™ tak 

Nagrywanie wideo AVCHD tak 

Zapis podczas nagrywania wideo (Dual 
Rec) 

tak 

Standard Nagrywania Definition Video tak 

Procesor obrazu FALCONBRID  tak 

INTERFEJS 

Gniazdo kart SD Memory tak (kompatybilne z SDXC) 

Transfer danych USB 2.0 High-Speed  
do PC 

tak 

Wejście/wyjście AV  -/ tak 

Wyjście 1920x1080/50P tak 

HDMI-CEC tak 

HDMI(R) wyjście (Mini) tak 

LCD/WYŚWIETLACZ 

Krystaliczny monitor LCD 2.7" panoramiczny, 230k-pixel 

Automatyczna regulacja jasności LCD tak 

Panel dotykowy LCD tak 

FUNKCJE 

Edytowalna Play Lista tak 

Szybki START tak 

Samowyzwalacz tak (2sec/10sec/rozpoznawanie twarzy) 

Wskaźnik stanu akumulatora tak 

Menu ekranowe w wielu językach 
13 jezyków (Eng. / Fre. / Ger. / Spa. / Ita. / Dut. / Por. / Rus. / Pol. 
/ Cze. / Tur. / Swe. / Hun.) 

Szybkie wznowienie pracy tak 
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Przesuwną osłoną obiektywu tak 

Szybkie nagrywanie tak 

In-Camera File Editing tak 

Technologia K2 tak 

Time-Lapse REC (nagrywanie 
poklatkowe) 

tak 

Funkcja Auto REC tak 

Podwójny uchwyt paska tak 

Eye-Fi Card Ready dla połączeń Wi-Fi tak [26] 

Inteligentna automatyka  tak 

Łatwe umieszczanie filmów na 
YouTube / Facebook 

tak (kompatybilne w HD) 

Funkcja rozpoznawania twarzy  tak 

Miernik poziomu uśmiechu/ zdjęcia 
wyzwalane uśmiechem  

tak 

Okienka z powiększeniem twarzy  tak 

Efekty specjalne (animacja) tak 

Tryby programu AE  nocne / z oświetleniem 

Priorytet ruchu AE/AF tak 

OGÓLNE 

Waga 195g 

Wymiary(WxSzxG) 50.5 x 55 x 110.5mm 

Zużycie energii około 2.3W 

DOSTARCZONE AKCESORIA 

Ładowarka AC tak 

Akumulator tak (BN-VG114) 

Kabel USB tak 

Kabel AV tak 

OPROGRAMOWANIE 

Pixela Everio MediaBrowser 3 
(Windows) lub równoważne 

tak (Umieszczone w aparacie) 

 
 
 
2. APARAT FOTOGRAFICZNY, OBIEKTYW, LAMPA BŁYSKOWA, KARTY PAMIĘCI, STATYW ORAZ TORBY NA 

SPRZĘT FOTOGRAFICZNY – 1 szt.  
 
APARAT CYFROWY, LUSTRZANKA (BODY) 

Typ Jednoobiektywowa lustrzanka cyfrowa  

Mocowanie obiektywu 
Mocowanie bagnetowe typu F (połączenie autofokusa za 
pośrednictwem bagnetu i styków AF)  

Efektywny kąt obrazowy Około 1,5x ogniskowa obiektywu  
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Matryca Typu CMOS, min 23,6 x 15,8 mm   

Efektywne piksele Min 12,3 mln  

Całkowita liczba pikseli Min 12,9 mln  

System usuwania kurzu Tak, system czyszczenia matrycy, 

Red.szumów - dł. naśw. 
Wymaga się aby zdjęcia wykonywane przy czasach otwarcia 
migawki dłuższych niż 8 s są przetwarzane w celu redukcji 
szumów. 

Red.szumów - wys. czuł. 
Zdjęcia wykonywane przy ustawieniu czułości ISO 800 mogą być 
przetwarzane w celu redukcji szumów. “Zwiększona”, 
“Normalna”  

Wielkość zdjęcia (w pikselach) Minimum 3 rozmiary: 4288 x 2848, 3216 x 2136, 2144 x 1424  

Format plików 

- NEF (RAW z kompresją)  

– JPEG: zgodność z podstawowym formatem JPEG  

– NEF (RAW) + JPEG: pojedyncze zdjęcia zapisywane 
jednocześnie w formatach NEF (RAW) i JPEG  

Nośnik Karty pamięci SD, zgodność ze standardem SDHC  

Konwersja A/C Min 12-bitowa  

Szybkość zapisu zdjęć Min 14 MB/s  

System Przetwarzania obrazu 
Do wyboru ustawienia Standardowe, Neutralne, Żywe, 
Monochromatyczne, Krajobrazowe i Portretowe; możliwość 
zapisania min 9 własnych ustawień Przetwarzania obrazu  

System plików DCF 2.0 , DPOF, Exif 2.21, PictBridge  

Komentarz do zdjęcia 
Min 36 znaków alfanumerycznych wprowadzanych przy użyciu 
monitora aparatu i wybieraka wielofunkcyjnego (zapisywanie w 
nagłówku Exif)  

Wizjer 

Wizjer z pryzmatem pentagonalnym z poziomu oka do 
lustrzanek jednoobiektywowych  

Wyświetlanie matówki: nakładane linie siatki, wyświetlanie pól 
ostrości, kolor służący do oznaczenia w wizjerze aktywnego pola 
ostrości automatycznie zmieniajacy się w zależności od 
warunków oświetleniowych.  

Pokrycie kadru Min. 96% w pionie i w poziomie  

Dystans widzenia całej matówki 19,5 mm (–1 dptr.)  

Korekcja dioptrażu Od –2 do +1 dptr.  

Matówka 
Zgodna z BriteView Clear Matte Mark II typu B z ramkami pól 
ustawiania ostrości (z opcją wyświetlania linii kadrowania)  

Lustro Szybkopowrotne  
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Podgląd głębi ostrości 

Wymaga się aby po naciśnięciu przycisku podglądu głębi 
ostrości przysłona obiektywu przymykała się do wartości 
wybranej przez użytkownika (w trybach A i M) lub przez aparat 
(w pozostałych trybach) 

Przysłona obiektywu Sterowana elektronicznie, samopowrotna  

Czasy otwarcia 
w zakresie od 1/4,000 do 30 s w krokach co 1/3 lub 1/2 EV; czas 
B (bulb) 

Czas synchronizacji błysku 
X=1/200 s; synchronizacja dla czasu otwarcia migawki 1/200 s 
lub dłuższego  

Opóźnienie wyzwolenia max 65 ms  

Przesłonięcie wizjera 120 ms  

Tryb wyzwalania migawki 

Pojedyncze, seryjne wolne, seryjne szybkie, samowyzwalacz, 
opóźnione zdalne, szybkie zdalne (do zdalnego fotografowania 
wymagane jest dostarczenie opcjonalnego bezprzewodowego 
pilota zdalnego sterowania)  

Szybkość rejestracji Seryjne wolne: 1–4 kl./s  

zdjęć Seryjne szybkie: maks. 4,5 kl./s  

Samowyzwalacz Do wyboru opóźnienie 2, 5, 10 i 20 s  

Zdalne fotografowanie 
Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania ML-L3 (w 
komplecie), przewód zdalnego sterowania MC-DC2 (w 
komplecie)  

Pomiar światła 
System pomiaru ekspozycji TTL korzystający z 420-pikselowego 
czujnika RGB  

Metoda pomiaru światła 

- Matrycowy: 3D Color Matrix II lub równoważny, Color Matrix II 
lub równoważny  

- Centralny: przypisanie min 75% wagi pomiaru do obszaru o 
średnicy 6, 8 lub 10 mm na środku kadru  

- Punktowy: pomiar z obszaru o średnicy 3,5 mm (około 2,5% 
powierzchni kadru) na środku wybranego punktu ostrości  

Zakres (ISO 100, obiektyw f/1,4, 
+20°C) 

- Pomiar matrycowy lub centralny: 0–20 EV  

- Pomiar punktowy: 2–20 EV  

Sprzężenie światłomierza Za pośrednictwem procesora  

Tryb 

Tryby automatyczne (automatyczny, automatyczny — bez 
błysku), zaawansowane programy tematyczne (Portretowe, 
Krajobraz, Zdjęcia sportowe, Makro, Portret nocny), 
automatyka programowa z fleksją programu (P), automatyka z 
preselekcją czasu (S), automatyka z preselekcją przysłony (A), 
manualny (M)  

Kompensacja ekspozycji Od −5 do +5 EV w krokach co 1/3 lub 1/2 EV do wyboru 
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Automatyczny braketing 

- Braketing ekspozycji i mocy błysku: 2 lub 3 klatki w krokach co 
1/3, 1/2, 2/3, 1 lub 2 EV  

- Braketing balansu bieli: 2 lub 3 klatki w krokach co 1, 2 lub 
3 EV  

- Braketing Aktywnej funkcji D-Lighting: 2 klatki (jedna z 
Aktywną funkcją D-Lighting i jedna bez niej)  

Blokada ekspozycji Blokada zmierzonej wartości jasności przyciskiem AE-L/AF-L  

Czułość (Indeks zalecanych 
ekspozycji) 

Od ISO 200 do ISO 3200 w krokach co 1/3 EV. Można również 
ustawić wartość mniejszą od ISO 200 o około 0,3, 0,7 lub 1 EV 
(odpowiednik ISO 100) albo większą od ISO 3200 o około 0,3, 
0,7 lub 1 EV (odpowiednik ISO 6400).  

Aktywna funkcja D-Lighting 
Do wyboru są następujące ustawienia: Automatyczna, Bardzo 
wysokie, Zwiększona, Normalna, Umiarkowana i Wyłączona  

Autofokus 
Moduł autofokusa z detekcją fazową TTL, 11 punktami ostrości 
(w tym 1 czujnik krzyżowy) i diodą wspomagającą AF (zasięg 
około 0,5–3 m)  

Zakres działania Od −1 do +19 EV (ISO 100, +20°C)  

Mechanizm ustawiania ostrości 

- Autofokus: Pojedynczy; ciągły; śledzenie ostrości włączane 
automatycznie przy zmianie stanu fotografowanego obiektu 

- Manualny: obsługa funkcji dalmierza elektronicznego  

Tryb wyboru pola AF 
Pojedynczy punkt, Dynamiczny wybór pola, Automat. wybór pól 
AF, Śledzenie 3D (11 punktów)  

Blokada ostrości 
Ustawienie ostrości można zablokować, naciskając spust 
migawki do połowy (w trybie pojedynczego AF) lub naciskając 
przycisk AE-L/AF-L  

Wbudowana lampa błyskowa 

- Liczba przewodnia: około 17, 18 m w trybie manualnym (ISO 
200, +20°C)  

min 12, 13 m w trybie manualnym (ISO 100, m, +20°C)  

- W programach tematycznych Automatyczny, Portretowe, 
Makro i Portret nocny: automatyczny tryb pracy z 
samoczynnym podnoszeniem lampy  
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- Tryby ekspozycji P, S, A i M: manualne podnoszenie lampy za 
pomocą przycisku  

Sterowanie błyskiem 

- TTL: zrównoważony błysk wypełniający i-TTL i standardowy 
błysk i-TTL do lustrzanek cyfrowych z użyciem 420-pikselowego 
czujnika RGB są dostępne w przypadku wbudowanej lampy 
błyskowej 

Kąt rozsyłu światła 

Wystarczający do oświetlenia kąta obrazowego obiektywu 18 
mm. Krawędzie zdjęcia mogą być nieco zaciemnione zależnie od 
warunków, np. zamocowanego obiektywu i ustawienia 
przysłony.  

Kompensacja mocy błysku W zakresie od −3 do +1 EV w krokach co 1/3 lub 1/2 EV  

Sanki mocujące 
Standardowe gniazdo ISO 518 do gorącej stopki z blokadą 
zabezpieczającą  

Balans bieli 

Automatyczny (balans bieli TTL z użyciem matrycy głównej i 
420-pikselowego czujnika RGB), 12 trybów manualnych z 
dokładną regulacją, ustawianie temperatury barwowej, pomiar 
balansu bieli i braketing balansu bieli  

Tryby AF Priorytet twarzy, Szeroki plan i Normalne pole  

Autofokus 
Autofokus z wykrywaniem kontrastu w dowolnej części kadru 
(po włączeniu opcji Priorytet twarzy aparat automatycznie 
wybiera punkt ostrości)  

Ekspozycja 
Określana na podstawie matrycowego pomiaru światła 
przeprowadzanego z użyciem danych z matrycy  

Format plików AVI (Motion-JPEG)  

Rozmiar obrazu (w pikselach) 

640 x 424 piksele, 24 kl./s  

320 x 216 pikseli, 24 kl./s  

1280 x 720 pikseli, 24 kl./s  

Kompresja Motion-JPEG  

Dźwięk Monofoniczny 

Ekspozycja 

- Określana na podstawie matrycowego pomiaru światła 
przeprowadzanego z użyciem danych z matrycy  

- Dostępna blokada ekspozycji  

- W trybach P, S, A i M dostępna kompensacja ekspozycji  
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Monitor 

Trzycalowy, niskotemperaturowy, polisilikonowy monitor LCD z 
matrycą TFT o około 920 tys. punktów (rozdzielczość VGA) z 
kątem oglądania 170°, około 100-procentowym pokryciem 
kadru i regulacją jasności  

Odtwarzanie 

- Widok pełnoekranowy  

- Odtwarzanie filmów  

- Widok miniatur (4, 9 lub 72 miniatury albo widok 
kalendarzowy)  

- Powiększenie w trybie odtwarzania (maks. około 27x dla 
wielkości zdjęcia L, maks. około 20x dla wielkości zdjęcia M, 
maks. około 13x dla wielkości zdjęcia S)  

Jeśli podczas fotografowania zostały wykryte zarysy twarzy 
(maks. 10), są one otaczane białymi ramkami. Przy odtwarzaniu 
stosowane jest powiększenie, a kolejne wizerunki twarzy można 
wyświetlać, obracając pomocniczym pokrętłem sterowania.  

- Odtwarzanie pokazu slajdów  

- Funkcja Pictmotion  

- Wyświetlanie histogramu  

- Wyświetlanie prześwietleń  

- Automatyczny obrót zdjęć  

- Komentarz do zdjęcia (maks. 36 znaków)  

Funkcje retuszu 

D-Lighting, Red. efektu czerw. oczu, Przycinanie, 
Monochromatycznie, Efekty filtrów, Balans kolorów, Miniatura, 
Nakładanie zdjęć, Przetwarzanie NEF (RAW), Szybki retusz, 
Prostowanie, Korekta zniekształceń, „Rybie oko”  

USB 
USB o dużej szybkości; protokół przesyłania danych PTP  

Koncentratory USB nie są obsługiwane  

Wyjście wideo 
Do wyboru standardy NTSC i PAL; można wyświetlać zdjęcia na 
zewnętrznym urządzeniu, gdy jest włączony monitor aparatu  

Wyjście HDMI 
Złącze HDMI typu C w wersji 1.3a; monitor aparatu wyłącza się 
po podłączeniu kabla HDMI  

Złącze do akcesoriów - Przewód zdalnego sterowania: (wymagany w komplecie)  
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- Moduł GPS (wymagany w komplecie)  

Wersje językowe 

Angielska, chińska (odmiana uproszczona i tradycyjna), duńska, 
fińska, francuska, hiszpańska, holenderska, japońska, 
koreańska, niemiecka, norweska, polska, portugalska, rosyjska, 
szwedzka i włoska  

Akumulator Jeden akumulator litowo-jonowy EN-EL3e (w zestawie)  

Czas uruchamiania Około 0,15 s  

Gniazdo mocowania statywu 1/4 cala (ISO 1222)  

Wymiary (szer. × wys. × głęb.) Około 132 x 103 x 77 mm  

Masa 
Około 620 g bez akumulatora, karty pamięci, osłony bagnetu i 
osłony monitora  

Materiały Korpus wykonano z odlewu aluminiowego i plastiku.  

Trwałość Migawka wytrzyma około 100 tys. cykli pracy.  

W zestawie 

- Akumulator litowo-jonowy  

- Szybka ładowarka  

- Kabel audio-wideo  

- Kabel USB  

- Gumowa muszla oczna  

- Pasek do aparatu  

- Osłona bagnetu  

- Pokrywka okularu  

- Pokrywka sanek mocujących  

- Osłona monitora  

- Płyta CD z pakietem oprogramowania  

 
 
 
Obiektyw w pełni kompatybilny z powyższym aparatem: 

Budowa obiektywu (max ilość 
elementy/grupy): 

16 / 12 (2 szklane element ED, 3 elementy soczewek 
asferycznych)  

Minimalna odległość ustawiania 
ostrości [m]: 

min 0.5  

Średnica filtru [mm]: 72 

Wymiary (średnica x długość od 
miejsca mocowania obiektywu) 
[mm]: 

77 x 96.5  

Waga [g]: 560 

Ogniskowa min w zakresie 18 do 200 mm 
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System redukcji wibracji tak 

Soczewki asferyczne minimalizują 
aberrację chromatyczną, 
astygmatyzm i inne 
zniekształcenia, 

tak 

 
 
 
LAMPA BŁYSKOWA (W PEŁNI KOMPATYBILNA Z POWYŻSZYM APARATEM) 
 

Konstrukcja elektroniczna Automatyczny tranzystor IGBT 

Liczba przewodnia (przy pozycji 
palnika lampy 35 mm, dla 
formatu FX, standardowy 
wzorzec oświetlenia, 20°C) 

34 (ISO 100, m), 48 (ISO 200, m) 

Efektywny zasięg lampy 
błyskowej (w trybach i-TTL, 
błysku z automatyką przysłony 
lub błysku automatycznego bez 
TTL) 

W zakresie od 0,6–20 m (w zależności od ustawienia obszaru 
zdjęcia, wzorca oświetlenia, czułości ISO, pozycji palnika lampy i 
przysłony obiektywu) 

Wzorce oświetlenia 

Dostępne są trzy wzorce oświetlenia: standardowy, 
równomierny i centralny z uwypukleniem środka kadru. Kąt 
dystrybucji światła jest automatycznie dostosowywany do 
obszaru zdjęcia w aparatach formatu FX i DX. 

Dostępne tryby lampy błyskowej 
i-TTL, automatyka przysłony, automatyka bez TTL, tryb 
manualny błysku z priorytetem odległości, tryb manualny oraz 
błysk stroboskopowy 

Inne dostępne funkcje 
Błysk testowy, przedbłyski monitorujące, wspomaganie diodą 
wielopolowego AF i oświetlenie modelujące 

Kreatywny system oświetlenia 
firmy Nikon (CLS) 

Lampa błyskowa oferuje szereg funkcji w połączeniu ze 
zgodnymi aparatami fotograficznymi: tryb i-TTL, zaawansowany 
bezprzewodowy system oświetlenia, blokada mocy błysku, 
informowanie o temperaturze barwowej błysku, automatyczna 
synchronizacja z krótkimi czasami migawki i wspomaganie diodą 
wielopolowego AF. 

Fotografowanie przy użyciu kilku 
lamp 

Zaawansowany bezprzewodowy system oświetlenia, zdjęcia z 
wieloma bezprzewodowymi lampami z użyciem sterownika SU-
4 
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Ustalenie ekspozycji błysku w 
aparacie 

Tryby synchronizacji aparatu: synchronizacja z długimi czasami 
ekspozycji, redukcja efektu czerwonych oczu przy synchronizacji 
z długimi czasami ekspozycji, synchronizacja na przednią 
kurtynkę migawki, synchronizacja na tylną kurtynkę migawki, 
synchronizacja na tylną kurtynkę migawki z długimi czasami 
ekspozycji. Funkcje fotograficzne: automatyczna synchronizacja 
z krótkimi czasami migawki, blokada mocy błysku, redukcja 
efektu czerwonych oczu 

Możliwości odbicia światła 

Palnik lampy błyskowej pochylany w dół o -7° i podnoszony w 
górę do 90° z blokowaniem w pozycjach -7°, 0°, 45°, 60°, 75°, 
90°. Obrót w poziomie do 180° w lewo lub w prawo z 
blokowaniem w pozycjach 0°, 30°, 60°, 75°, 90°, 120°, 150°, 180° 

Przełącznik on/off 

Obracając przełącznik on/off, lampę SB-910 można włączyć, 
wyłączyć, lub ustawić tryb sterowania bezprzewodowego 
wieloma lampami, lub ustalić w tryb lampy zdalnej. Jest też tryb 
czuwania. 

Zasilanie Cztery baterie typu AA) 

Czas trwania błysku (w 
przybliżeniu) 

1/880 s przy pełnej mocy 1/1, 1/1100 s przy 1/2 mocy, 1/2550 s 
przy 1/4 mocy, 1/5000 s przy 1/8 mocy, 1/10 000 s przy 1/16 
mocy, 1/20 000 s przy 1/32 mocy, 1/35 700 s przy 1/64 mocy, 
1/38 500 s przy 1/128 mocy 

Dźwignia blokady stopki 
mocującej 

Zapewnia bezpieczne zamocowanie lampy SB-910 w sankach 
mocujących aparatu przy użyciu mechanizmu blokowania i 
bolca blokującego, co zapobiega przypadkowemu odłączeniu 

Kompensacja mocy błysku 
od -3,0 EV do +3,0 EV z krokiem 1/3 EV w trybach i-TTL, błysku z 
automatyką przysłony, błysku automatycznego bez TTL i w 
trybie manualnym błysku z priorytetem odległości 

Ustawienia osobiste 19 pozycji 
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Inne funkcje 

Ręczne ustawianie czułości ISO, wyświetlanie stopnia 
niedoświetlenia wynikającego ze zbyt małej mocy błysku w 
trybie i-TTL, zresetowanie do ustawień domyślnych, blokada 
przycisków, wyłącznik termiczny, aktualizacja oprogramowania 
układowego 

Masa 
Max 510 g (z czterema bateriami alkalicznymi typu AA LR6 1,5 
V); max 420 g (tylko lampa) 

Akcesoria w zestawie 
Podstawka do lampy błyskowej, nasadka rozpraszająca, filtr 
światła jarzeniowego, filtr światła żarowego, futerał 

 
KARTA PAMIĘCI 8GB (KOMPATYBILNA Z POWYŻSZYM APARATEM) 
 

Typ karty pamięci SecureDigital Card High-Capacity (SDHC) 

Pojemność pamięci (flash) Min 8 GB 

Przełącznik ochrony zapisu Tak 

Dodatkowe informacje Class 10 

Prędkość odczytu: Min 30 MB/s 

 
STATYW DO APARAT (KOMPATYBILNY Z POWYŻSZYM APARATEM) 
 

Rączka do przenoszenia Tak 
Samopoziomujące stopki; Tak 
Wysuwana głowica z korbą Tak 
Trzy-segmentowe nogi Tak 
Hak do obciążania zestawu Tak 
Pokrowiec z paskiem w 
komplecie 

Tak 

Materiał aluminium 
Wysokość statywu Min 183,5cm 
Zakres wysokości pracy z 
głowicą 

Min 61-163cm 

Wysokość statywu złożonego z 
głowicą 

63,5cm 

Udźwig statywu/głowicy Min 4kg 
Waga Max 1,45kg 

 
 
TORBA NA APARAT FOTOGRAFICZNY, OBIEKTYWY I AKCESORIA 

Pasek naramienny  Tak  

Uchwyt ręczny  Tak  

Kieszeń przednia  Tak  

Kieszeń w klapie  Tak  
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Zapięcie  zamek + klamra  

Materiał  nylon 840D Nylon and 600D Polyester  

Pojemność  
1-2 profesjonalne lustrzanki cyfrowe z zamocowanymi 
obiektywami, 3-5 dodatkowych obiektywów, 2 karty pamięci, 
pamięć flash  

Wymiary wew.  Min 34.5x18x23cm  

Wymiary zew.  min 38x23x25.8cm  

 
 
 
3. LAPTOP – 2 szt. 

 

Przekątna ekranu LCD Min 17,3 cali 

Nominalna rozdzielczość LCD Min 1600 x 900 pikseli 

Typ ekranu matowy (non-glare) 

Procesor 
Procesor dwu rdzeniowy, czterowątkowy, taktowanie min 
2,3GHz, min 3MB, osiągający w teście Passmark CPU Mark 2888 
punktów (stan na dzień 04.10.2012r. 

Wielkość pamięci RAM Min 6 GB 

Typ zastosowanej pamięci RAM DDR3 (min 1333 MHz) 

Rodzaj dysku twardego magnetyczny (tradycyjny) 

Pojemność dysku twardego Min 750 GB 

Napęd optyczny DVD+/-RW DL 

Dedykowana grafika Tak 

Karta graficzna Dedykowany układ graficzny 

Pamięć karty graficznej Min 1GB 

Wyjścia karty graficznej 
wyjście D-Sub 

wyjście HDMI 

Typ akumulatora 
6-komorowy 

litowo-jonowy 

Karta dźwiękowa 
stereo 

wejście mikrofonu 

Czytnik kart pamięci 

SD 

MMC 

SDHC 

MS-Pro 

Komunikacja 

WiFi IEEE 802.11b/g/n 

Bluetooth 

LAN 1 Gbps 

Interfejsy 3x USB 
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Zainstalowany system 
operacyjny 

Windows 7 Home Premium (64 bit) 

Szerokość Max 406 mm 

Głębokość Max 266 mm 

Wysokość Max 27 mm 

Waga Max 2,65 kg 

Materiał obudowy 
aluminium 

tworzywo sztuczne 

Kolor obudowy srebrno-szary 

Stylistyka pokrywy matowa, szaro srebrna 

 
 
4. OPROGRAMOWANIE:  

 
Microsoft Office Standard 2010 SNGL OLP NL Acdmc PN: 021-09685 – 2 szt. 
Photoshop Ext CS5 V.12 PL Win AOO PN: 65049760AE01A00 + nośnik – 2 szt. 
CorelDRAW Graphics Suite X5 Education License PN: LCCDGSX5MULAA + nośnik – 2 szt. 

 
 
 
5. PRZENOŚNA TABLICA INTERAKTYWNA – 1 szt. 
 
Czytnik    
• Technologia rejestrowania ruchu: Podczerwień  
• Minimalna  przestrzeń robocza: 150" (przekątna)  
• Pionowy kąt rejestrowania: min 38 +/- 2 stopnie  
• Poziomy kąt rejestrowania:  0-30 stopni  
• Kalibracja pozycji: Pozycjonowanie optyczne  
• Odległość od ekranu projekcyjnego: w zakresie od 1.5 do 5 m  
• Interfejs: USB 2.0 (kabel w zestawie 3m) oraz RS-232  
• Tolerancja dokładności: max 1 piksel od środka ekranu dla rozdzielczości 1024X768  
• Pobór mocy: max 800 mW  
• Waga: max 210 g  
• Wymiary maksymalne: 150 x 105 x 32 mm  
 
Wskaźnik   
• Emisja sygnału: Podczerwień  
• Przyciski sterujące: 2 przyciski  
• Zasilanie: 3V bateria litowa CR123A x 1  
• Wymiary wskaźnika: min 14.8 cm (długość) 
• Waga: max 50g   
• Waga wskaźnika z baterią: max 70 g  
• Regulacja długości wskaźnika: w zakresie od 36 do 65 cm  
 
Pióro elektroniczne (opcjonalne)   
• Emisja sygnału: Podczerwień  
• Sposób aktywacji: Czujnik nacisku  
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• Przyciski sterujące: 2 przyciski  
• Zasilanie: 3V bateria litowa CR123A x 1 
• Wymiary: min 15.7 cm (długość) 
• Waga pióra z baterią: max 35g  
 
Wymagania systemowe   
• System operacyjny: Microsoft Windows 2000/XP/Vista  
 
Wymagane odległości od ekranu projekcyjnego   

 
Rozmiar ekranu projekcyjnego Odległość od ekranu projekcyjnego 

70” 2.5~3.0 m 
100” 3.0~3.5 m 
120” 3.5~4.0 m 
150” 4.0~4.5 m 

 
 
 
6. MOBILNY EKRAN PROJEKCYJNY – 1 szt.  

 

Gwarancja producenta: Min 24 miesięcy 

Zastosowanie: Przenośny 

Szerokość: Min 160 cm 

Wysokość: Min 120 cm 

Gain Faktor: 1,2 

Format: 04:03 

Pozostałe: 
Czarne obrzeże 

Czarna druga strona 

 
 
7. URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE – 1 szt.  
Sieciowe urządzenie wielofunkcyjne 
Funkcje:  
• druk,  
• kopiowanie,  
• skanowanie,  
• faksowania,  
• funkcje sieciowe, 
• obsługiwana wielozadaniowość. 
 
Parametry drukowania 
• szybkość druku w czerni - tryb normalny: min 10 str./min, 
• szybkość druku w kolorze - tryb normalny: min 7 str./min, 
• prędkość druku w kolorze (tryb draft, zdjęcia 10x15) max 17 s, 
• wydruk pierwszej strony w kolorze (format A4, po wyjściu ze stanu gotowości) w max 19 s, 
• normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4) min 7000 stron, 
• zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie min 800, 

javascript:%20void(0);
javascript:%20void(0);
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• technologia druku – laser, 
• jakość druku w czerni (tryb best): Rozdzielczość min 600 dpi w czerni przy druku z komputera, 
• jakość druku w kolorze (najwyższa) min 4800 x 1200 dpi, 
• wyświetlacz: LCD z matrycą TFT o przekątnej min 6 cm (480 x 234), 
• szybkość procesora: min 192 MHz, 
• liczba wkładów drukujących: 4 (czarna, błękitna, purpurowa, żółta), 
• języki drukowania: HP PCL 3 GUI. 
 
Funkcje łączności 
• możliwość druku mobilnego, 
• łączność, tryb standardowy, 
- port USB 2.0, 
- gniazda na karty pamięci, Ethernet, 
- sieć bezprzewodowa 802.11b/g/n, RJ-11 (faks). 
• obsługa systemów: Windows® 7, Windows Vista®, Microsoft® Windows XP® (SP2) Mac OS X v10.5, v10.6, 

Linux (Więcej informacji na stronie: http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html). 
 
Dane dotyczące pamięci 
• obsługiwane karty pamięci: Secure Digital; MultimediaCard; Secure MultimediaCard; Reduced-Size 

MultimediaCard (RS-MMC)/MMCmobile (adapter w komplecie)); MMCmicro/miniSD/microSD (adapter w 
komplecie); xD-Picture Card, 

• standardowa pojemność pamięci: min 128 MB, 
• maks. pojemność pamięci: min 128 MB. 
 
Obsługa papieru 
• standardowa pojemność podajnika papieru: min na 150 arkuszy,  
• automatyczny podajnik dokumentów (ADF) na 35 arkuszy, 
• standardowa pojemność odbiornika papieru: min 100 arkuszy, 
• obsługiwane formaty nośników; 
- A3+ (329 x 483 mm), A3 (297 x 420 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B4 (250 
x 353 mm), 
- B5 (176x250 mm), 
- B7 (88x125 mm), 
- 100x150 mm, 
- 130 x 180 mm. 
• nośniki: Papier (zwykły, do drukarek atramentowych, fotograficzny), koperty; papier broszurowy, folie, 

etykiety, karty (indeksowe, okolicznościowe), 
• obsługa gramatury nośników: min od 60 do 280 g/m², 
• druk bez marginesów: Tak (do formatu A3+). 
 
Specyfikacje dotyczące skanerów 
• typ skanera: skaner płaski; automatyczny podajnik dokumentów, 
• format pliku zawierającego zeskanowany obraz: BMP, TIFF, JPEG, PDF, PND, RTF, TXT, 
• rozdzielczość skanowania, optyczna: min 4800 dpi, 
• kodowanie koloru: min 24-bitowa, 
• minimalny format skanowania (skaner płaski): 216 x 356 mm (automatyczny podajnik dokumentów i płaska 

szyba), A3 (opcjonalne zszywanie), 
• minimalny format skanowania (automatyczny podajnik dokumentów): 216 x 356 mm (automatyczny 

podajnik dokumentów i płaska szyba), A3 (opcjonalne zszywanie), 
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• pojemność automatycznego podajnika dokumentów: min 35 arkuszy, 
• standardowe funkcje cyfrowej dystrybucji dokumentów:  
- skanowanie do komputera, 
- skanowanie do karty pamięci. 
 
Specyfikacje dotyczące kopiarek 
• rozdzielczość kopii (tekst w czerni): zoptymalizowana min 1200 dpi, rozdzielczość wejściowa min 600 dpi, 
• rozdzielczość kopiowania (tekst i grafika w kolorze): zoptymalizowana rozdzielczość min 4800x1200 dpi 

(rozdzielczość wejściowa min 1200 dpi przy wybranych papierach fotograficznych zalecanych przez 
producenta urządzenia), 

• ograniczenie liczby kopii/poszerzenie ustawień: min od 25 do 400%, 
• ilość kopii: min.100 kopii. 
 
Wymagania dotyczące zasilania i eksploatacji 
• zasilanie: Napięcie zasilania (wejściowe): 100–240 V (+/-10%), 50/60Hz (+/-3 Hz) 
• pobór mocy: maks. 450 W; 16 W (tryb best), 20 W (tryb normal), 26 W (tryb fast draft); 13 W (kopiowanie 

lub skanowanie); 6 W (oczekiwanie); 4,1 W (uśpienie); 0,75 W (urządzenie wył.) 
• wymagane certyfikaty: Certyfikat ENERGY STAR® 
• zakres temperatur podczas eksploatacji: od 5 to 40°C 
 
Wymiary i waga 
• Max wymiary (szer. x głęb. x wys.): 606 x 426 x 293 mm, 
• Waga netto: max 14 kg. 
 
W zestawie 
• Dołączone oprogramowanie : Oprogramowanie ArcSoft® Scan-n-Stitch™ Deluxe v 1,1.1,36, 
• Gwarancja: standardowa roczna gwarancja na sprzęt.. 
 
 
8. URZĄDZENIE DO LAMINOWANIA – 1 szt. 

 
Laminator dokumentów A4 

Zastosowanie Laminowanie dokumentów I zdjęć 
Obszar roboczy Min 230mm szerokości, format A4, min 0,8mm grubości 
Temperatura pracy Min zakres 50-130 stopni C 
Podajnik Automatyczne zaciąganie dokumentów 
Prędkość 0,30m/min 
Zasilanie  220/240V 50Hz 
Wymiary Max 375x140x106mm 
Waga Max 2,3kg 
W komplecie z urządzeniem Min 3szt folii A4 i wkładka do czyszczenia rolek laminatora 
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9. DYSK ZEWNĘTRZNY – 1 szt.   
 

Dysk zewnętrzny, przenośny 

Rodzaj dysku  Zewnętrzny  

Format  2,5cala  

Pojemność  Min 1TB  

Interfejs  USB  

Cache  Min 8MB  

Prędkość Obrotowa  Min 5400 rpm 

Załączone wyposażenie  Kabel USB  

Gwarancja  36 miesięcy  

Waga 240g. 

 
 
 
10. PENDRIVE – 20 szt. 

 

Interfejs USB 2.0 

Pojemność Min 32 GB 

Maks. prędkość odczytu Min 10 MB/s 

Maks. prędkość zapisu Min 5 MB/s 

Obsługiwane systemy operacyjne 
Windows 2000, Linux, Windows Vista, Windows 7, MacOS X, 
Windows XP 

Wymiary 57.18 x 17.28 x 10 mm 
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