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číslo Smlouvy kupujícího:

«Návrh››
Kupní smlouva

uzavřená podle § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského Zákoníku

I.
Smluvní Strany '

z-47:,

1.1. Prooiávajioiz
Prodávající: JOPC Group s.r.o.

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského Soudu v Ostravě oddíl C, vložka 76405 `

Sídlo: Lidická 1817/94, 787 01 Šumperk V
IČ: 07598791
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1.2. Kupující:
Kupující; Obec Vikýřovice
SMC; Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice

K3; 00635898
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dále jen „kupující“

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čí. 1. této kupní smlouvy a taktéž oprávnění K podnikání
jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že osoby Št

podeplsujíci tuto kupní smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Il. '

Předmět plnění
2.1. Prodávající prohlašuje, že je oprávněn k prodeji zboží, které je předmětem této smlouvy, a kterého
je prodávající výlučným vlastníkem (dále jen Zboží). Plnění je vsouladu se zadávacím řízením S

`

názvem:

„Přístavba ZŠ Vikýřovice - dodávka vybavení pro učebnu jazyků a informatiky“
:i

a Zahrnuje dodávku nového vybavení dle speci?kace Přílohy č. 1 Soupis položek pro ?uku
informatiky. Plnění je dodáváno v rámci projektu Přístavba ZŠ Vikýřovice. Veškeré vybavení musí

. odpovídat pořízovanému účelu použití ve školském Zařízení a musí být v souladu se všemi Í

požadovanými normami. .



2.2. Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat spolu se zbožím doklady, které se ke zboží vztahují, _,“

např. dodací list, atesty použitých materiálů, certl?káty, prohlášení O shodě výrobku, záruční listy,
návody kobsluze a údržbě a další doklady a náležitosti vyžadované k provozu a obsluze stanovené
platnými právními normami. Prodávající je povinen před instalací každého jednotlivého prvku doložit

'Q'

kupujícímu jeho Soulad S platnou legislativou, pakliže toto vyplývá Z nějakého legislativního `

požadavku.

2.3. Kupující se zavazuje zboží v souladu s požadovanou speci?kaci odebrat a zaplatit dohodnutou
kupní cenu.

2.4. Kupující se zavazuje zboží odebrat pouze v případě, pokud je bez vad. Po dodání všech částí
předmětu plnění v souladu S požadovanou technickou speci?kací a bez vad, bude sepsán protokol O

předání a převzetí zboží, který se po oboustranném podpisu stane nedílnou součástí této kupní
smlouvy. .j

Sl

iii.
Kupní cena a splatnost

3.1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedené kupní ceně:

“ Cena celkové dodávky bez DPH činí 613 800,- Kč
DPH ve výši 21 % činí: 128 898,- Kč
cELKovÁ cENA ZA KOMPLETNÍ DODÁVKU vč. DPH činí 742 698,- Kč

Výše uvedená cena je maximální, nejvýše přípustná.

3.2. Smluvní strany se dohodly, že cena může být změněna v případě, že v průběhu zakázky dojde
ke změnám sazeb daně Z přidané hodnoty.

í

3.2. Zálohy nebudou poskytovány. ,I

(zł3.3. Kupní cena uvedená vodst. 3.1. bude kupujícím proplacena na základě faktury (daňového
dokladu), která bude doložena soupisem uskutečněných dodávek. Tato faktura bude vystavena 'l

prodávajícím na základě oboustranně podepsaného protokolu O předání a převzetí zboží. Fakturace je
možná tedy až po předání ucelené dodávky, tj. po dodání a instalaci všech částí předmětu plnění
speci?kovaného v čí. Il této smlouvy.
Splatnost faktury je 14 kalendářních dnů ode dne doručení na adresu kupujícího.

3.4. Faktura (danový doklad) musí obsahovat náležitosti dle platné legislativy. V případě, že faktura
nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je kupující oprávněn ji vrátit prodávajícímu
na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta začíná běžet
doručením opravené faktury. ;

3.5. Za den úhrady faktury (daňového dokladu) se považuje den odepsáni fakturované částky Z účtu

kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího uvedený ve smlouvě.
.l

IV.
Doba a místo plnění

4.1. Prodávající se zavazuje dodat plnění vč. instalace do 20. 8. 2021.

4.2. Místem plnění předmětu Smlouvy je Základní škola a Mateřská škola Vikýřovice, Školní 122, 788 13

Vikýřovice.
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v.
Záruční podmínky a servisní godmín?

5.1. Prodávající se zavazuje. že dodané zboží bude způsobilé ke smluvenému účelu užívání a bude l

splňovat požadované speci?kace a parametry.

5.2. Na dodané zboží poskytuje prodávající záruku za jakost zboží v délce trvání dle přílohy č. 1 této
j

smlouvy ode dne podpisu předávacího protokolu O předání a převzetí všech částí předmětu plnění.
Záruční doba plati za předpokladu dodržení návodu kobsluze a použití výhradně originálních
náhradních dílů. Záruka se nevztahuje na díly, případně celky Zboží, které byly poškozeny
neodborným Zacházením.

5.3. Kupující je povinen provést celkovou kontrolu shody dodávky se smlouvou ihned při převzetí.
Kupující je povinen převzít pouze bezvadně zboží dle této smlouvy.

j
5.4. O způsobu uplatnění odpovědnosti za vady a O nárocích Z toho vyplývajících platí příslušná IQ

Í ustanovení občanského Zákoníku. Reklamace musí být písemná, přičemž za písemnou formu se ji

považuje i reklamace odeslaná faxem či e-mailem, a musí obsahovat přesně označení vady, konkrétní
popis vady a jaký zákonný nárok Z titulu odpovědnosti za vady je požadován.

5.5. Kupující se zavazuje dodržovat podmínky uvedené V Návodu k obsluze a údržbě Zboží.

5.6. Záruční sen/is bude poskytován bezplatně. Sen/isni technik se dostaví na Záruční opravu do 48
hodin od nahlášení závady. Závada bude odstraněna dle dohody v návaznosti na rozsah opravy.

Ví. ,

6.1. Vpřípadě prodlení se Zaplacením faktury za dodané zboží má prodávající právo vyúčtovat
a kupující povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % Z dlužné částky za každý den prodlení.

.gl
6.2. V případě nedodání zboží (nedodání zboží včetně nedodání dokladů dle bodů 2.1. a2.2.) -

n

předmětu veřejné Zakázky řádně ve lhůtě dle čí. 4.1 této smlouvy se prodávající zavazuje uhradit
kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny celkové dodávky bez DPH Za každý započatý den
prodlení S dodáním.

6.3. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši
vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

VII.
__

Závěrečná ujednání gj

7.1. Prodávající bere na vědomí. že Zakázka je ?nancovaná Z veřejných prostředků.

7.2. Prodávající je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., O ?nančni kontrole ve
veřejné správě a O změně některých zákonů. ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou
spolupůsobit při výkonu ?nančni kontroly prováděné v souvislosti s ůhradou zboží nebo služeb Z 1

veřejných výdajů, tj. prodávající je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (např. CRR, MMR, Ministerstva ?nancí,

,

Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného ?nančního
úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k f

provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnoutjim součinnost.
`

7.3. Smlouva je vyhotovena ve třech listinných exemplářlch, Z nichž kupující obdrží dva a prodávající
jeden a jednom elektronickém exempláři.

il
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7.4. Veškeré Změny a doplňky této smlou\iy musí být provedeny formou oboustranně podepsaných
a vzestupně očíslovaných písemných dodatků.

7.5. Vztahy smluvních stran, vyplývající ze smlouvy a v této smlouvě neupravené, se řídí příslušnými
ustanoveními občanského Zákoníku.

7.6 Prodávající i kupující prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem pečlivě přečetli, že byla
M

uzavřena podle jejich pravé, neměnné a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni, jl
nebo za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho prodávající a kupující připojuji své

, podpisy.

7.7. Smlouva vstupuje V platnost a účinnost dnem podpisu.

7.8. Prodávající je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály
A

účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se K realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let
od zániku této smlou\iy, minimálně však do roku 2030. Po tuto dobu je prodávající povinen umožnit
osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této
smlouvy.

7.9. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezeni zveřejněna
na o?ciálních webových stránkách Obce Vikýřovice (wvvw.vikyrovice.cz) a to včetně všech případných
příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečností uvedené v této smlouvě nepovažuji za
obchodní tajemství ve smyslu §504 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, a udělují svolení k

Šj

jejich užití a Zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

7.10. Doložka dle § 41 Zákona č. 128/2000 Sb., O obcích (obecní Zřízení), ve znění pozdějších
předpisů: Uzavření Kupní smlouvy za podmínek v ní uvedených v souladu S § 102 odst.3 Zákona č.
128/2000 Sb., O obcích (obecní Zřízení), ve Znění pozdějších předpisů, schválila rada obce na Své ii

schůzi Č. 9 konané dne 26. 4. 2021 _
1
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Č. 1 - Soupis položek pro výuku informatiky
Č. 2 - Produktové listy
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Učebna informatiky - Položková specifikace včetně ceníku a množství

Požadavky zadavatele na zboží
Hodnota 

požadovaná 
zadavatelem

Hodnota nabízená dodavatelem

Jednotková 
cena  (za 1 

ks) bez DPH 
(Kč)

Jednotková 
cena (1 ks) 

hodnota 
DPH (Kč)

Jednotková 
cena (1 ks) 
včetně DPH 

(Kč)

ks
Cena celkem za 

položku bez 
DPH (Kč)

Cena celkem za 
položku s DPH 

(Kč)

C E N A   C E L K E M 613 800,00 742 698,00

1 Konstrukční provedení jednotky - osobní počítač ANO ANO - Acer Veriton ES2740G

2
Skříň Micro, Mini nebo provedení Small form factor (dle nábytku, 
aby byla zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu). Prostor pro PC je 
250 x 500 mm (Š x V) 

výběr Small Form Factor; Rozměry 
(ŠxHxV): 160 x 348 x 306 mm

3 Procesor – typ 64 bit ANO ANO

4 Procesor název  Intel® Core™ i5-10400

5 Výkon CPU dle testu Benchmark.net min. 12000 12438

6 Čipová sada stejného výrobce jako procesoru ANO ANO

7 Paměť operační – typ min. DDR4 ANO

8 Paměť operační – velikost min. 8 GB 8 GB

9 Pevný disk – typ M.2 SSD ANO

10 Pevný disk – kapacita min. 250GB 255 GB

11 Optická mechanika (DVD-RW) ANO ANO

12 Grafická karta /audio/ na základní desce ANO ANO

13 Rozhraní – USB 3.1, USB 2.0 min. 4 porty 8

14 Rozhraní – LAN (plnohodnotné bez adaptéru) Gigabit Ethernet 
(RJ45 konektor) ANO ANO

15 Možnost zapojení dvou monitorů a projektoru ANO ANO

16 Rozhraní – 1x VGA (může být řešeno dodávkou adaptéru) ANO ANO

17 Rozhraní – 2x HDMI (může být řešeno adaptérem DisplayPort - 
HDMI) ANO ANO

18 Rozhraní – Audio, Stereo 3,5 mm výstup na sluchátka  / 
reproduktory a vstup pro mikrofon ANO ANO

19 Standartně používaný profesionální 64 bitový operační systém, 
doména AD, kompatibilní s doménou MS Windows ANO ANO

20 Název operačního systému název Windows 10 Pro EDU

Číslo 
parametru

Dodávka a instalace vybavení pro výuku informatiky v ZŠ Vikýřovice

1
15 500,00 3 255,00 18 755,00

PC 1 - Učitel

18 755,001 15 500,00



21 Záruka – délka min. 36 měsíců ANO

22 Záruka – reakční doba NBD ON-Site ANO ANO

23 Klávesnice a myš součástí balení ANO ANO

24 Náhlavní sluchátka, stereo konektor jack 3,5mm - kompatibilní s 
dodávaným PC ANO ANO

25 Cena včetně dopravy, instalace a nastavení ANO ANO

1 Konstrukční provedení jednotky - osobní počítač ANO ANO - Acer Veriton ES2740G

2
Skříň Micro, Mini nebo provedení Small form factor (dle nábytku, 
aby byla zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu). Prostor pro 2 PC 
je 400 x 500 mm (Š x V) 

výběr Small Form Factor; Rozměry 
(ŠxHxV): 160 x 348 x 306 mm

3 Procesor – typ 64 bit ANO ANO

4 Procesor název  Intel® Core™ i3-10100

5 Výkon CPU dle testu Benchmark.net min. 8900 8920

6 Čipová sada stejného výrobce jako procesoru ANO ANO

7 Paměť operační – typ min. DDR4 ANO

8 Paměť operační – velikost min. 8 GB 8 GB

9 Pevný disk – typ M.2 SSD ANO

10 Pevný disk – kapacita min. 250GB 255 GB

11 Grafická karta /audio/ na základní desce ANO ANO

12 Rozhraní – USB 3.1, USB 2.0 min. 4 porty 8

13 Rozhraní – LAN (plnohodnotné bez adaptéru) Gigabit Ethernet 
(RJ45 konektor) ANO ANO

14 Možnost zapojení dvou monitorů ANO ANO

15 Rozhraní – 1x VGA (může být řešeno dodávkou adaptéru) ANO ANO

16 Rozhraní – 1x HDMI (může být řešeno adaptérem DisplayPort - 
HDMI) ANO ANO

17 Rozhraní – Audio, Stereo 3,5 mm výstup na sluchátka  / 
reproduktory a vstup pro mikrofon ANO ANO

18 Standartně používaný profesionální 64 bitový operační systém, 
doména AD, kompatibilní s doménou MS Windows ANO ANO

19 Název operačního systému název Windows 10 Pro EDU

20 Záruka – období min. 36 měsíců ANO

21 Záruka – reakční doba NBD ON-Site ANO ANO

22 Klávesnice a myš součástí balení ANO ANO

23 Náhlavní sluchátka, stereo konektor jack 3,5mm - kompatibilní s 
dodávaným PC ANO ANO

2

PC 2 - Žáci

10 450,00 2 194,50 12 644,50 30 313 500,00 379 335,00



24 Cena včetně dopravy, instalace a nastavení ANO ANO

1 LCD Monitor ANO ANO - 24" Acer CB242Y

2 Viditelná uhlopříčka min. 23,8" ( 60 cm ) ANO ANO

3 LED podsvícení ANO ANO

4 Typ panelu IPS ANO ANO

5 Rozlišení 1920x1080 ANO ANO

6 Matný antireflexní ANO ANO

7 Pozorovací úhel min. 178° vodorovně, 178° svisle ANO ANO

8 Kontrastní poměr min. 1000:1 ANO ANO

9 Doba odezvy min 8ms ANO ANO

10 Vstupy VGA 1 x ANO ANO

11 Vstupy HDMI 1.4 nebo Display Port ANO ANO

12 Výškově nastavitelný ANO ANO

13 Nastavení náklonu ANO ANO

14 Záruka – období min. 36 měsíců ANO

15 Záruka – výměnná servisní služba ANO ANO

16 energetická úspornost - certifikace TCO ANO ANO

17 Cena včetně dopravy, instalace a nastavení ANO ANO

1 LCD Monitor ANO ANO - 24" Acer CB242Y

2 Viditelná uhlopříčka min. 23,8" ( 60 cm ) ANO ANO

3 LED podsvícení ANO ANO

4 Typ panelu IPS ANO ANO

5 Rozlišení 1920x1080 ANO ANO

6 Matný antireflexní ANO ANO

7 Pozorovací úhel min. 178° vodorovně, 178° svisle ANO ANO

8 Kontrastní poměr min. 1000:1 ANO ANO

9 Doba odezvy min 8ms ANO ANO

10 Vstupy VGA 1 x ANO ANO

11 Vstupy HDMI 1.4 nebo Display Port ANO ANO

12 Výškově nastavitelný ANO ANO

13 Nastavení náklonu ANO ANO

3 300,00 693,00 3 993,00

7 986,00
3

4

3 300,00 693,00 3 993,00 2

30 99 000,00 119 790,00

6 600,00

Monitor 1 - učitel

Monitor 2 - žáci



14 Záruka – období min. 36 měsíců ANO

15 Záruka – výměnná servisní služba ANO ANO

16 energetická úspornost - certifikace TCO ANO ANO

17 Cena včetně dopravy, instalace a nastavení ANO ANO

1 Úložiště dat min. dvoušachtové ANO - Synology DS220+

2 Pevné disky 3,5" nebo 2,5" SATA HDD/SSD vyměnitelné za 
provozu min. 2 x 2

3 Dvoujádrový procesor min. 2Ghz 2,0 GHz, zrychlení až 2,9 GHz

4 Paměť min. DDR4 s možností rozšíření min. 2GB ANO

5 Externí porty USB 3.0 min. 2 x ANO

6 LAN Gigabit RJ-45 min. 2 x ANO

7 Funkce Link Aggregation ANO ANO

8 Probuzení přes LAN/WAN ANO ANO

9 Naplánované zapnutí/vypnutí ANO ANO

10 Hardwarový šifrovací stroj ANO ANO

11 Softwarové vybavení pro zálohování dat ANO ANO

12 Síťový protokol  - min. SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, iSCSI,  
SSH, SNMP ANO ANO

13 Typ RAID - min.RAID 0, RAID 1 ANO ANO

Záruka – období min. 24 měsíců ANO

14 Cena včetně dopravy, instalace a nastavení ANO ANO

1 Pevný disk pro provoz 24hodin 7 dnů v týdnu ANO ANO - WD2005FBYZ Gold

2 RAID kompatibilní ANO ANO

3 Kapacita min. 2 TB 2 TB

4 Rozhraní SATAIII 6 Gb/s ANO ANO

5 Počet otáček min.7200 ot/s ANO

6 Vyrovnávací paměť min. 128 MB ANO

7 Záruka – období min. 60 měsíců ANO

8 Cena včetně dopravy, instalace a nastavení ANO ANO

5808

5

6
2 400,00 4 800,00

7600,00 91961 596,00 9 196,00 1

504,00 2 904,00 2

7 600,00

Datové úložiště

Pevné disky do datového úložiště

Třídílná magnetická tabule s hliníkovým pojezdem

Interaktivní sestava 1



1 Třídílná magnetická tabule s dvouvrstvým keramickým povrchem - 
TRIPTYCH (ZZBZZ) ANO ANO

2 Rám tabule z eloxovanného hliníku, rohy plastové šedé ANO ANO

3 Střední díl tabule s bílým povrchem vhodným pro projekci a popis 
fixem ANO ANO

4 Obě křídla tabule zelené z obou stran vhodné pro popis křídou ANO ANO

5 Rozměry tabule 200 x 120cm ANO

6 Rozměry tabule v rozloženém stavu 400 x 120 cm ANO  

7 Hliníkový stojan s pojezdem, ukotvení do zdi, krycí deska v barvě 
eloxovaného hliníku ANO ANO

8 Tichý a hladký posuv tabule po celou dobu životnosti ANO ANO

9
Rameno projektoru pro ultra krátkou projekci s umístěním na 
zvedací stojan, včetně systému pro uchycení projektoru a držáku 
dotykové jednotky - kompatibilní s dodávaným projektorem

ANO ANO

10 Hliníková odkládací polička 200cm, slouží i na zvedání tabule ANO ANO

11 Záruka – období min. 24 měsíců ANO

12 Záruka – povrch tabule min. 25 let ANO

13 Cena včetně dopravy, instalace a nastavení ANO ANO

1 Interaktivní projektor s jednotkou pro dotykové ovládání ANO ANO - Epson EB-695Wi

2 Integrovaný snímač polohy ANO ANO

3 Ultrakrátká proječní vzdálenost ( cca 60 cm ) ANO ANO

4 Technologie 3LCD ANO ANO

5 Svítivost (ANSI) min.3500 lm 3.500 lm  
6 Kontrastní poměr min. 14000:1 14.000 : 1

7 Nativní rozlišení WXGA, 1280 x 800, 16:10 ANO WXGA, 1280 x 800, 16 : 10

8 Interaktivita min. 2 x pero a 
dotykové ovládání ANO

9 Funkce USB Display obraz / myš/ zvuk ANO

10 Životnost lampy min.5000h/ 10000h 
v úsporném režimu ANO

11 HDMI vstup min.2 x 3

12 Konektor 15 Pin D-Sub vstup ANO ANO

13 Kompozitní video (cinch) vstup ANO ANO

14 LAN ANO ANO

15 Kompatibilita s vizualizéry ANO ANO

16 Interní reproduktory ANO ANO

35 000,00 42350,00
7

35 000,00 7 350,00 42 350,00 1

49 900,00 60379,00

Interaktivní projektor

8
10 479,0049 900,00 60 379,00 1



17 Dálkové ovládání ANO ANO

18 Držák na pera ANO ANO

19 Ovladače + SW na ovládání interaktivity ANO ANO

20 Nástěnný držák ANO ANO

21 Záruka – období min. 60 měsíců 
nebo 8000h ANO

22 Záruka –lampa min. 60 měsíců 
nebo 1000h ANO

23 Montážní materiál (kabeláž - HDMI, USB, lišty, spojovací materiál ANO ANO

24 Cena včetně dopravy, instalace a nastavení, zaškolení ANO ANO

1 Jednodílná magnetická tabule pro interaktivní projektory ANO ANO

2 Projekční povrch bílý, vhodný pro projekci i popis fixem ANO ANO

3 Tmavý pruh pro umístění dotykového senzoru pro optimální využití 
projekční plochy. ANO ANO

4 Úhlopříčka min. 89" / max. 92" ANO

5 Šířka čisté plochy tabule min. 189 cm / max. 
200 cm ANO

6 Výška čisté plochy tabule min. 125 cm ANO

7 Rám tabule z eloxovanného hliníku, rohy plastové šedé ANO ANO

8 Montáž na stěnu včetně montážní sady ANO ANO  
9 Záruka - období min. 24 měsíců ANO

10 Cena včetně dopravy, instalace a nastavení ANO ANO

1 Interaktivní projektor s jednotkou pro dotykové ovládání ANO ANO - Epson EB-695Wi

2 Integrovaný snímač polohy ANO ANO

3 Ultrakrátká proječní vzdálenost ( cca 60 cm ) ANO ANO

4 Technologie 3LCD ANO ANO

5 Svítivost (ANSI) min.3500 lm 3.500 lm

6 Kontrastní poměr min. 14000:1 14.000 : 1

7 Nativní rozlišení WXGA, 1280 x 800, 16:10 ANO WXGA, 1280 x 800, 16 : 10

8 Interaktivita min. 2 x pero a 
dotykové ovládání ANO

9 Funkce USB Display obraz / myš/ zvuk ANO

18000 217801

Tabule nástěnná s projekčním povrchem

Interaktivní projektor

Interaktivní sestava 2

9
18 000,00 3 780,00 21 780,00



10 Životnost lampy min.5000h/ 10000h 
v úsporném režimu ANO

11 HDMI vstup min.2 x 3

12 Konektor 15 Pin D-Sub vstup ANO ANO

13 Kompozitní video (cinch) vstup ANO ANO

14 LAN ANO ANO

15 Kompatibilita s vizualizéry ANO ANO

16 Reproduktory ANO ANO

17 Dálkové ovládání ANO ANO

18 Držák na pera ANO ANO

19 Ovladače + SW na ovládání interaktivity ANO ANO

20 Nástěnný držák ANO ANO

21 Záruka – období min. 60 měsíců 
nebo 8000h ANO

22 Záruka –lampa min. 60 měsíců 
nebo 1000h ANO

23 Montážní materiál (kabeláž - HDMI, USB, lišty, spojovací materiál ANO ANO

24 Cena včetně dopravy, instalace a nastavení , zaškolení ANO ANO

1 Software pro správu a ovládání učebny ANO ANO

2 Zajišťování zpětné vazby mezi učitelem a žáky ANO ANO

3 Sdílení učitelské obrazovky žákům a zprostředkování vyučované 
látky ANO ANO

4
Možnost blokování - vypnutí žákovské obrazovky, blokování myši a 
klávesnice  pro získání pozornosti žáka, blokování přístupu na web 
jednotlivým žákům nebo celé třídě

ANO ANO
 

5 Řízení žákovských PC. Možnost dálkového zapnutí, vypnutí, 
restartování nebo převzetí řízení žákovského PC ANO ANO

6 Funkce Blacklistů - možnost zakázat např. nevhodný obsah, 
sociální sítě atd. ANO ANO

7 Možnost dálkového přihlašování počítačů v učebně, hromadné 
přihlašování ANO ANO

8 Lokalizace do češtiny ANO ANO

9 Vyžaduje server NE ANO

10 1 učitel + min. 30 žáků nebo neomezeně ANO ANO

1 000,00 1210,00

49 900,00 60379,001

1

Software pro správu učebny

10

1 000,00
11

49 900,00 10 479,00 60 379,00

210,00 1 210,00



11 Typ licence Trvalá ANO

12 Cena včetně dopravy, instalace a nastavení ANO ANO

1 Audio sestava reproduktorů pro ozvučení projekce, nástěnné 
provedení, výkon min. 60W ANO ANO

2 Aktivní reproduktory ANO ANO

3 Vstupy audio min. 2 x ANO

4 Dálkové ovládání ANO ANO

5 Umístění reproduktorů bude upřesněno při realizaci ANO ANO

6 Záruka – období min. 24 měsíců ANO

7 Cena včetně dopravy, instalace a nastavení ANO ANO

2 13 000,00 15730,00
12

Sestava reproduktorů

6 500,00 1 365,00 7 865,00



Acer CB2 series
Acer CB242Ybmiprx

For those who want more

The Acer CB2-Series is perfect for daily work. The
height adjustment helps to relax your neck and
the optional Pivot-Function facilitate reading
PDF- and text documents.

The stylish frameless zero- frame design fits in
any environment perfectly, does not matter if it is
the office or at home on the desk. The latest in-
tersections top the package off and enable an
excellent integration in the existing infrastruc-
ture.

• Diagonal size: 60.5 cm (23.8 inches)

• Resolution (native): 1,920 x 1,080

• Response time: 1 ms

• Brightness: 250 cd/m²

• Signal input: 1x VGA1x HDMI1x DP

• Highlights: High adjustability, pivot



Acer CB242Ybmiprx SPECIFICATIONS

Technical specifications

Diagonal size 60.5 cm (23.8 inches)
Active display area (WxH) 526 x 296 mm
Resolution (native) 1,920 x 1,080
Aspect ratio 16:9
Pixel pitch  (PPI) 0.274 mm (92.6)
Panel type IPS Technology
Response time 1 ms
Brightness 250 cd/m²
Backlight type LED
Acer CrystalBrite No, anti-glare display
Viewing angle (h/v) CR>10:1 178°/178°
Viewing angle (h/v) CR>5:1 178°/178°
Static contrast ratio 1000:1
Dynamic contrast ratio 100M:1
Colors 16.7M
Speaker 2 x 2 watts
Signal input 1x VGA1x HDMI1x DP
Chassis colour Black
Frequency (H/V) VGA / HDMI:30-85KHz / 48-75Hz,

DP:85-85KHz / 48-75Hz 
HDMI 1x (HDMI 1.4)
DisplayPort 1x (DP 1.2)
VGA 1x
DVI -
USB 3.1 Type-C -
USB Hub -
Audio -

Power supply and consumption

Power supply Internal
Min On 16 W
Max 24 W
Sleep 0.50 W
Off/Standby 0.45 W
Energy Efficiency Class A+
Annual Energy Consumption 23 kWh

ErgoStand

Tilt angle -5°~ 20°
Swivel angle 360°
Height adjust range 120 mm
Pivot function +/-90°
VESA wall mounting 100x100 mm

Norms and Standards

Warranty 36 Months Carry In
MTBF 30,000 h at 25°C

Dimensions and weight

Dimension (W x H x D) 540 x 379.0 - 499.0 x 233 mm
Min. thickness without stand 65 mm
Weight (unpacked) 4.29 kg
Weight (packed) 6.50 kg
Pallet qty and size (H x W x D) 48 Pcs (221.7 x 110.5 x 110.5 cm)
Container loading (20'/40') 480 / 960

Others

Storage ambient temperature No

Ordering Informations

Model CB242Ybmiprx
Part number UM.QB2EE.001
EAN 4710180458268
Package content Power cable, VGA cable, HDMI cable, quick

start guide

Due to our ongoing commitment to the continuous improvement of the quality of our products, this data sheet is subject to change without notice. Availability may vary from region to region. Acer is not responsible for
any errors or omissions in the product descriptions. Copyright 2019 Acer Computer GmbH, Germany. All rights reserved. Acer and the Acer logo are registered trademarks of Acer Incorporated. Microsoft and Windows
are registered trademarks of Microsoft Corporation. Intel and Pentium are registered trademarks of Intel Corporation. All other mentioned or otherwise recognizable trademarks, registered trademarks and/or service
marks are the property of their respective owners. All prices quoted are recommended retail prices of the manufacturer.

Acer CB242Ybmiprx - UM.QB2EE.001 - 2020.02.05 - 11:09Page 2 of 2



10 způsobů, jak Acer Classroom 
Manager může pomoci učitelům!
Globální vzdělávací systém prochází obrovskou proměnou. 

Aby udrželo se studenty krok, musí se školní prostředí přizpůsobit 

novým způsobům jejich komunikace a interakce.

Společnost Acer si klade za cíl podporovat nový druh interakce mezi studenty a učiteli prostřednictvím 

zavádění a používání technologií, jež pomohou studentům získat všechny dovednosti, které budou 

potřebovat k tomu, aby mohli konkurovat na čím dál globálnějším digitálním trhu. Začíná to už ve třídě 

se softwarem  Acer Classroom Manager, který kombinuje pokročilé monitorování a právu počítače s 

multimediální výukou a studiem.

Acer Classroom Manager, který nabízí intuitivní a snadno ovladatelné rozhraní, byl speciálně navržen 

tak, aby pomohl učitelům zapomenout na jakékoli obavy z toho, že nebudou vědět, jak software 

používat. Namísto toho se mohou soustředit na výuku.



 1   Zapnutí a přihlášení počítačů
Z učitelova počítače lze jedním kliknutím zapnout všechny počítače v učebně současně a ušetřit 

tak drahocenný čas na začátku hodiny. Na konci vyučovacího dne zase lze stejným způsobem 

počítače ve třídě odhlásit a vypnout.

 2   Udržet pozornost studentů na úkolu a vyhnout se jejich rozptýlení
Tím, že omezíte přístup k určitým webovým stránkám a aplikacím, zamezíte rozptylování studentů 

a udržíte jejich pozornost na zadaném úkolu.

 3   Spouštění aplikací a webových stránek pro studenty
Ušetřete čas spuštěním aplikací či webových stránek na všech počítačích studentů současně. Také 

můžete studentům poskytnout zástupce na všechny dokumenty, složky, aplikace a obsah 

webových stránek, o který mohou v průběhu hodiny požádat prostřednictvím informačního 

panelu studenta – Student Information Bar.

 4   Monitorování činnosti studentů v reálném čase – přes video i zvuk
Dívejte se a naslouchejte tomu, co studenti dělají pomocí intuitivních náhledů každého 

studentského počítače. Je možné také zachytit snímek obrazovky každého z počítačů pro 

zaznamenání pokroku daného studenta nebo pro ukázku toho, co dělal špatně.

 5   Ukažte studentům svou plochu, video nebo aplikaci
Demonstrujte něco studentům tím, že jim ukážete plochu vašeho počítače či multimediální 

obsah, nebo vyzdvihněte práci jiného studenta tím, že ukážete jeho plochu zbytku třídy.

 6 Snadné sdílení obsahu se studenty
Jednoduše přetáhněte soubory či složky na plochu či do složky dokumentů studentova počítače. 

Případně studentům rozdávejte nebo od nich sbírejte práce s tím, že kompletní práce každého 

studenta bude uložena v jejich vlastní individuální složce.

 7   Snižte náklady správou a kontrolou přístupu k tiskárně
Ušetřete peníze a stlačte tiskové náklady na minimum kontrolou a monitorováním využití 

tiskárny, nastavením limitů a zabránění tomu, aby studenti posílali na tisk duplicitní obsah.

 8	 Efektivní komunikace se studenty
Pošlete studentům zprávu, pište si s nimi diskrétně nebo spolupracujte ve skupině. Studenti 

také mohou učitele požádat o pomoc, aniž by vzbudili pozornost zbytku třídy.

 9	   Plánujte hodiny a poskytněte efektivní zakončení hodnocení lekce
Naplánujte činnost v hodině a poskytněte studentům díky personalizovanému věstníku Student 

Journal shrnutí učiva pro budoucí potřebu.

 10  Dotazování a hodnocení studentů
Testujte, zda studenti látce porozuměli a pochopili ji pomocí zvukových, vizuálních a textových 

otázek. Testy jsou automaticky označeny a výsledky se mohou ukázat na počítačích studentů. 

Případně můžete pro okamžitou zpětnou vazbu použít dotazníky.

Acer Classroom Manager je pro zařízení Acer s operačním systémem Windows zcela ZDARMA.

acer.cz



Kompaktní a vysoce 
výkonné řešení NAS

Synology DiskStation DS220+ je kompaktní 

řešení úložiště připojeného k síti určené 

k optimalizaci správy dat a multimédií. 

Nabízí plynulé sdílení dat, přenos datového 

proudu videa, indexování fotografií a navíc 

propracované možnosti ochrany dat a 

obnovení.

BROŽURA  |  DiskStation  DS220+

Klíčové vlastnosti

• Zvýšení výkonu aplikací 

Průměrně 15% navýšení výkonu při indexování 

fotografií a dalších operacích náročných na výpočty a 

také zkrácení doby reakce databáze

• Bezpracné sdílení dat a synchronizace 

Snadný přístup, sdílení a synchronizaci dat mezi 

různými operačními systémy a zařízeními

• Okamžitá ochrana a obnovení dat  

Funkce Snapshot Replication zálohuje kritická data a 

snižuje hodnotu RTO (délka trvání obnovy dat)

• Multimediální centrum zábavy 

Organizace a přenos datového proudu hudby, videa a 

sbírek fotografií na všech vašich zařízeních

• Kdykoli a kdekoli 

Volný přístup k souborům na cestách a zálohování 

fotografií z mobilních zařízení pomocí aplikací pro 

systémy iOS a Android™

DiskStation

DS220+
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Optimalizace prostředí správy dat

Zařízení DS220+ je dvoušachtové stolní zařízení NAS určené k rychlému 
sdílení a správě dat. Nově nabízí duální porty 1GbE LAN podporující 
funkci přepnutí služeb při selhání sítě a s povolenou funkcí Link 
Aggregation nabízí zařízení DS220+ sekvenční propustnost dat přes 
225 MB/s při čtení a 192 MB/s při zápisu1. Data lze dále chránit pomocí 
zrcadlení disku RAID 1, které brání náhlému selhání disku.

Zařízení DS220+ je přínosem pro aplikace s intenzivními výpočty – 
v porovnání se svým předchůdcem přináší průměrné zrychlení služeb 
Synology Drive a Moments2 o 15 % a zvyšuje efektivitu odezvy PHP na 
webu přibližně o 95 %. Díky zařízení DS220+ je správa dat jednoduchá a 
efektivní.

Vytvoření pevného základu úložiště pomocí systému 
Btrfs

Zařízení DS220+ nabízí souborový systém Btrfs optimalizovaný 
společností Synology, aby zajišťoval vyšší spolehlivost a výkon. Systém 
Btrfs podporuje pokročilé technologie úložiště splňující potřeby 
moderního podniku:

• Pokročilá technologie pořizování snímků zajišťuje plánovatelnou a 
téměř okamžitou ochranu dat sdílených složek a jednotek LUN.

• Obnova dat na úrovni souboru a složky slouží uživatelům, kteří chtějí 
flexibilněji obnovit pouze konkrétní soubor nebo složku.

• Flexibilní systém sdílení složek a kvót pro uživatele zajišťuje 
komplexní řízení kvót u všech uživatelských účtů a sdílených složek.

• Samoopravování souborů umožňuje, že systémy souborů Btrfs dokáží 
pomocí zrcadlených metadat automaticky zjišťovat poškozené soubory 
a poškozená data obnovit pomocí konfigurací RAID.

• Vložená komprimace data před zápisem na disk komprimuje, čímž 
optimalizuje využití úložiště a snižuje počet příkazů zápisu na disky.

Souborový systém další generace

Btrfs je moderní souborový systém navržený 
k ochraně integrity dat prostřednictvím zrcadlení 
metadat, automatických oprav souborů a rychlé 
replikace snímků.
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Výkonné nástroje pro zálohování

Zařízení DS220+ nabízí uživatelům celou řadu řešení zálohování pro 
cloudová či fyzická, místní prostředí. Zálohování a obnovení dat je nejen 
bezpracné, ale na kompatibilních modelech zařízení NAS nevyžaduje ani 
žádné licence.

• Zálohování dat v cloudu: Služba Cloud Sync umožňuje uživatelům plynule 
zálohovat nebo synchronizovat data mezi místním zařízením Synology 
NAS a dalšími cloudovými službami.

• Zálohování počítačů a serverů: Aplikace Synology Drive Client zálohuje 
stolní zařízení se systémem Windows®, Mac® a Linux® a chrání tak 
důležité počítačové soubory.

• Zálohování zařízení Synology NAS: Služba Hyper Backup nabízí řadu cílů 
pro zálohování zařízení NAS, včetně místních a cloudových. 

Vaše osobní multimediální knihovna

Zařízení DS220+ vám pomáhá jednoduše spravovat multimediální obsah a 
sdílet ho mezi systémy Windows®, macOS® a Linux®.

• Služba Video Station pomáhá pomocí různých dat a kritérií organizovat 
osobní digitální knihovnu videí. Přehrávání videí v zařízeních Apple 
TV, Android TV, Samsung TV, Chromecast a v mobilních aplikacích je 
jednoduchou samozřejmostí a je podporována celá řada digitálních 
zařízení. 

• Služba Audio Station umožňuje přehrávat hudbu prostřednictvím 
zařízení AirPlay® s podporou bezeztrátového zvukového formátu a 
internetového rádia. Pomocí funkce Alexa Audio Station můžete 
přehrávat hudbu prostřednictvím svého hlasového asistenta.

• Intuitivní design služeb Moments a Photo Station je určen pro domácí 
uživatele i profesionální fotografy. Pomocí automaticky vytvářených alb 
můžete svoje snímky spravovat během pár sekund. Svoje fotografie 
můžete také sdílet s místními uživateli nebo s veřejností a přitom 
regulovat zabezpečení pomocí podrobných nastavení oprávnění.

Přenos multimédií

Bezproblémové shromažďování a přenos datového 
proudu hudby, videa a sbírek fotografií na všech 
vašich zařízeních.

Sada Synology pro zálohování

Centralizované a integrované řešení bez licencí,
které chrání všechna vaše data.
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Multimédia kdykoli a kdekoli

Mobilní aplikace Synology vám umožní používat multimediální 
knihovnu kdykoli a kdekoli. Díky aplikacím DS photo, DS audio, DS 
video a DS file dostupným na platformách iOS a Android™ máte 
přístup do svého zařízení Synology NAS prostřednictvím služeb Photo 
Station, Audio Station, Video Station či File Station. Pomocí služby 
Synology QuickConnect je možné se připojit k zařízení Synology NAS 
prostřednictvím zabezpečené a přizpůsobitelné adresy, takže můžete 
okamžitě získat přístup k multimediálním či pracovním souborům 
v systémech Windows®, Mac®, Linux® a v mobilních zařízeních.

Chladná a tichá konstrukce umožňující energeticky 
úsporný provoz

Zařízení Synology DS220+ bylo navrženo s ohledem na úsporu energie. 
Ve srovnání s průměrným počítačem spotřebovává zařízení Synology 
DS220+ méně energie – 14,96 W při přístupu a 4,41 W, když je povolená 
hibernace pevného disku. Spotřebu energie a provozní náklady dále 
snižuje funkce plánovaného napájení.Nízká spotřeba energie

Zařízení DS220+ je navrženo s ohledem na 
úsporu energie, takže pomáhá minimalizovat vaši 
uhlíkovou stopu.



BROŽURA  |  DiskStation DS220+ 

1 Kontrolka Status 2 Kontrolka LAN 3 Kontrolka disku 4 Port USB 3.0

5 Tlačítko Copy 6 Tlačítko a kontrolka napájení 7 Systémový ventilátor 8 Port 1GbE RJ-45

9 Tlačítko Reset 10 Napájecí port 11 Slot zabezpečení pro kabel 
Kensington

Přední část Zadní část

Technické údaje 

Hardware 

CPU Intel Celeron J4025, dvoujádrový, 2,0 GHz, zrychlení až 2,9 GHz

Systém hardwarového šifrování Ano (AES-NI) 

Paměť Vestavěné 2 GB paměti DDR4, rozšiřitelné až na 6 GB3

Kompatibilní typ disku 2 x 3,5" nebo 2,5" SATA HDD/SSD (disky nejsou součástí balení)

Disk vyměnitelný za provozu Ano

Externí port 2 x port USB 3.0

Rozměry (V x Š x H) 165 x 108 x 232,2 mm

Hmotnost 1,3 kg

LAN 2 x Gigabit (RJ-45)

Probuzení přes LAN/WAN Ano

Plánované zapnutí/vypnutí Ano

Systémový ventilátor 92 x 92 x 25 mm

Vstupní střídavé napětí 100 V až 240 V AC

Frekvence napájení 50/60 Hz, jednofázové

Provozní teplota 0°C až 40°C (32°F až 104°F)

Skladovací teplota -20°C až 60°C (-5°F až 140°F)

Relativní vlhkost 5% až 95% RV 

Maximální provozní nadmořská 
výška 5 000 m (16 400 stop)

Přehled hardwaru

1
2

3

5

6

4

11

7

8

9

10
4
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Obecné specifikace systému DSM

Síťový protokol SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)

Souborový systém • Interní: Btrfs, ext4
• Externí: Btrfs, ext4, ext3, FAT, NTFS, HFS+, exFAT4

Podporovaný typ RAID Synology Hybrid RAID (SHR), Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1

Správa úložiště
• Maximální velikost jednoho svazku: 108 TB
• Maximální počet snímků systému: 65 5365

• Maximální počet vnitřních svazků: 64

Možnost sdílení souborů

• Maximální počet místních uživatelských účtů: 2 048
• Maximální počet místních skupin: 256
• Maximální počet sdílených složek: 256
• Maximální počet souběžných připojení SMB/NFS/AFP/FTP: 500

Oprávnění Windows® Access Control List (ACL), oprávnění aplikace

Adresářová služba Integrace domény Windows® AD: Přihlášení uživatelů domény přes protokol SMB/NFS/AFP/FTP/File Station, Integrace LDAP

Zabezpečení Brána firewall, šifrování sdílené složky, šifrování SMB, FTP přes SSL/TLS, SFTP, rsync přes SSH, automatické blokování 
přihlášení, podpora certifikátu Let's Encrypt, HTTPS (přizpůsobitelná šifrovací sada) 

Podporovaný klient Windows® 7 a novější, macOS® 10.12 a novější

Podporovaný prohlížeč Chrome®, Firefox®, Edge®, Internet Explorer® 10 a novější, Safari® 10 a novější; Safari (iOS 10 a novější), Chrome (Android™ 6.0 
a novější) na tabletech

Jazyk rozhraní
English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar,     
Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český,         

Balíčky a aplikace
Souborový server a synchronizace

Synology Drive

Nabízí univerzální portál, který synchronizuje soubory mezi různými platformami včetně systémů Windows®, macOS®, Linux®, 
AndroidTM a iOS. Vestavěný univerzální portál umožňuje přístup k datům kdykoliv a kdekoliv.
• Maximální počet hostovaných souborů: 500 000
• Maximální počet souběžných připojení pro počítačové klienty: 350

File Station Virtuální disk, vzdálená složka, editor seznamu Windows® ACL, komprimace/extrahování archivovaných souborů, řízení šířky 
pásma pro konkrétní uživatele nebo skupiny, vytváření sdílených odkazů, protokoly přenosu

FTP Server Řízení šířky pásma pro připojení TCP, vlastní rozsah portů pro pasivní FTP, anonymní FTP, protokoly FTP SSL/TLS a SFTP, 
bootování zařízení ze sítě s podporou TFTP a PXE, protokoly přenosu

Presto File Server6 Vysokorychlostní přenos dat po síti WAN pomocí exkluzivní technologie SITA mezi zařízením Synology NAS a stolním 
počítačem

Cloud Sync
Jedno- nebo dvoucestná synchronizace s veřejnými poskytovateli cloudových úložišť včetně Alibaba Cloud OSS, Amazon 
Drive, úložišť kompatibilních s Amazon S3, Backblaze B2, Baidu Cloud, Box, Dropbox, Google Cloud Storage, Google Drive, 
hubiC, MegaDisk, Microsoft OneDrive, úložišť kompatibilních s OpenStack Swift, Tencent COS, servery WebDAV, Yandex Disk

Universal Search Nabízí globální hledání v aplikacích a souborech

Úložiště iSCSI a virtualizace

iSCSI Manager
• Maximální počet cílů iSCSI target: 128
• Maximální počet jednotek iSCSI LUN: 256
• Podpora klonování/snímkování iSCSI LUN

Virtual Machine Manager Nasazuje a spouští na zařízení Synology NAS různé virtuální počítače se systémy jako Windows®, Linux® nebo Virtual DSM

Řešení ochrany a zálohování dat

Hyper Backup Podporuje místní zálohování, síťové zálohování a zálohování dat do veřejných cloudů

Nástroje pro zálohování
Záloha konfigurace systému DSM, podpora funkce Time Machine systému macOS®, aplikace pro stolní počítače Synology 
Drive Client 
Synchronizace sdílených složek – maximální počet úloh: 8

Snapshot Replication •  Maximální počet snímků sdílených složek: 1 024
•  Maximální počet replikací: 32

Synology High Availability Omezuje výpadky služeb nastavením dvou totožných serverů NAS do jednoho clusteru high-availability

Active Backup for G Suite Podporuje zálohování a obnovení služeb Můj disk a Týmový disk sady G Suite

Active Backup for Office 365 Podporuje zálohování a obnovení služeb OneDrive for Business, pošty, kontaktů a kalendáře sady Office 365

Active Backup for Business Komplexní řešení zálohování navržené pro heterogenní podniková prostředí IT, které umožňuje správcům IT vzdáleně 
spravovat a monitorovat ochranu počítačů, serverů a virtuálních počítačů z jediné centralizované konzole
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Produktivita a spolupráce

Nástroje pro spolupráci

Spolupráce pomocí služby rychlých zpráv Synology Chat, online editoru Synology Office a pomocníka pro plánování Synology 
Calendar
• Maximální počet uživatelů služby Chat: 600
• Maximální počet uživatelů služby Office: 1 000
• Calendar: podpora CalDAV a přístupu přes mobilní zařízení

Note Station Organizace poznámek s formátovaným textem a funkce uchovávání verzí, šifrování, sdílení, vkládání médií a příloh 

Synology MailPlus Server Bezpečné, spolehlivé a soukromé řešení s funkcemi high-availability, vyrovnávání zatížení, zabezpečení a filtrování (včetně 
bezplatných licencí pro 5 poštovních účtů; další účty vyžadují zakoupení dalších licencí)

Synology MailPlus Intuitivní rozhraní webové pošty pro službu Synology MailPlus Server, přizpůsobitelné popisky e-mailů, filtry a uživatelské 
rozhraní

Multimédia

Moments
Podpora chytrých alb sestavených pomocí umělé inteligence s rozpoznáváním obličejů a předmětů, funkce úpravy a sdílení 
fotografií, rozpoznávání podobných fotografií, funkce automatických úprav, například korekce barev a úpravy úhlů, a výběr 
nejlepších fotografií pomocí umělé inteligence. Pro zařízení se systémy iOS a AndroidTM jsou dostupné mobilní aplikace

Ostatní balíčky Video Station, Photo Station, Audio Station, iTunes® Server

Sledování

Surveillance Station Maximální počet IP kamer: 25 (celkem 750 FPS při rozlišení 720p, H.264) (včetně dvou bezplatných licencí na kamery; další 
kamery vyžadují zakoupení dalších licencí)

Všestranný server

Synology Directory Server Nabízí flexibilní a cenově přijatelné řešení řadiče domény

Central Management System Nabízí jediné rozhraní pro správu a monitorování více zařízení Synology NAS

VPN Server Maximální počet připojení: 30; podpora protokolů VPN: PPTP, OpenVPN™, L2TP/IPSec

Mail Server Podporované protokoly služby Mail Server: POP3, SMTP, IMAP, podpora účtu LDAP/AD

Mail Station Webové rozhraní pro službu Mail Server pro příjem e-mailů z většího počtu e-mailových schránek POP3, nastavitelný server 
SMTP

Web Station Virtuální hostitel (až 30 webových stránek), PHP/MariaDB®, podpora aplikací jiných výrobců

Ostatní balíčky DNS Server, RADIUS Server, Centrum protokolů

Ostatní

Storage Analyzer Využití svazku a kvóty, celková velikost souborů, využití svazku a trendy podle využití v minulosti, velikost sdílených složek, 
velké soubory, naposledy upravované soubory a naposledy otevírané soubory

Antivirus Essential Úplná kontrola systému, plánovaná kontrola, vlastní nastavení seznamu výjimek, automatická aktualizace definice virů

Aplikace pro systémy iOS a 
Android™

Synology Drive, Synology MailPlus, Synology Chat, Synology LiveCam, Moments, DS audio, DS photo, DS video, DS cam,  
DS file, DS finder, DS note

Ostatní balíčky V Centru balíčků jsou k dispozici další balíčky jiných výrobců

Životní prostředí a obaly
Bezpečnost pro životní 
prostředí Splňuje omezení RoHS

Obsah balení

• Jednotka DS220+ x 1
• Stručná instalační příručka x 1
• Balíček doplňků x 1
• Napájecí adaptér x 1
• Napájecí kabel x 1
• Síťový kabel RJ-45 LAN x 2

Volitelné příslušenství7

• DDR4 bez ECC SO-DIMM 4 GB (D4NESO-2666-4G)
• VisualStation VS360HD, VS960HD
• Licenční balíček pro sledovací zařízení
• Licenční balíček Synology MailPlus
• Licenční balíček systému Virtual DSM

Záruka 2 roky8

*Parametry modelů se mohou měnit bez předchozího upozornění. Nejnovější informace se nacházejí na webu www.synology.com.

1. Hodnoty výkonu se mohou lišit v závislosti na prostředí, používání a konfiguraci.
2. Hodnoty výkonu vycházejí z průměrného procentuálního zlepšení nabízeného zařízením DS220+ v porovnání s jeho předchůdcem na základě testů provedených 

v laboratořích společnosti Synology. Mezi testovací položky patří indexování souborů ve službě Synology Drive a indexování fotografií ve službě Moments. 
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3. Zařízení DS220+ se dodává s vestavěnou pamětí DDR4 o velikosti 2 GB, kterou lze pomocí jednoho volitelného modulu DDR4 4 GB SO-DIMM bez ECC rozšířit až 
na 6 GB.

4. Balíček exFAT Access lze zakoupit samostatně v Centru balíčků.
5. Snímky systému zahrnují snímky pořízené aplikacemi iSCSI Manager, Snapshot Replication a Virtual Machine Manager. Dostupnost těchto balíčků se liší 

u jednotlivých modelů.
6. Licence Presto File Server lze zakoupit samostatně v Centru balíčků.
7. Aktuální seznam volitelného příslušenství se nachází na webu www.synology.com/compatibility.
8. Záruční doba začíná datem zakoupení uvedeným na vaší účtence. Další informace se nacházejí na stránce https://www.synology.com/company/legal/warranty.

SYNOLOGY INC.

Copyright © 2020, Synology Inc. Všechna práva vyhrazena. Synology a logo Synology jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami 
společnosti Synology Inc. Ostatní uvedené názvy produktů a společností mohou být ochrannými známkami příslušných společností. Společnost Synology může 
kdykoli a bez upozornění provést změny parametrů a popisu produktů.
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In a continuing effort to improve the quality of our products, information in this document is subject to change without notice. Images shown are only representations of some of the configurations available for this model. 
Availability may vary depending on region. As a phenomenon known to thin-film transistors (TFTs), liquid crystal displays (LCDs) commonly exhibit a small number of discoloration dots, as so-called "non-conforming pixels." 
This phenomenon is a limitation of TFT LCD technology, not a product defect, and as such is not covered by Acer's warranty. 
© 2018. All rights reserved. 
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About Acer 

Founded in 1976, Acer is now one of the world’s top ICT companies and has a presence in over 160 countries. As Acer looks into the future, it is focused on enabling 
a world where hardware, software and services will fuse with one another to open up new possibilities for consumers and businesses alike. From service-oriented 
technologies to the Internet of Things to gaming and virtual reality, Acer’s 7,000+ employees are dedicated to the research, design, marketing, sale, and support of 
products and solutions that break barriers between people and technology. Please visit www.acer.com for more information. 

 

  

 

Operating system 4  
Windows 10 64-bit 
Linux OS 
 

CPU and chipset1  
10th generation Intel® Core™ i7 processors, with CPU TDP upto 65W 
10th generation Intel® Core™ i5 processors, with CPU TDP upto 65W 
10th generation Intel® Core™ i3 processors,  with CPU TDP upto 65W 

 
Chipset: Intel® H410  Chipset 

 

 
10th generation Intel® Pentium® processors, with CPU TDP upto 65W 
10th generation Intel® Celeron® processors,  with CPU TDP upto 65W 
 

Memory4, 5, 6,8  
32GB / 16 GB / 8 GB / 4 GB DDR4 2400 / 2666 MHz UDIMM 

 Up to 32 GB of Dual-channel DDR4 2400 / 2666 MHz 
 

Storage  
Hard disk drive 

 2 TB / 1 TB / 500 GB 3.5-inch 7200 RPM 

 Upto 512 GB SSD 2.5- inch 
 

 
 

 

Optical media drive  
16X DVD-RW drive / 24X DVD-RW drive  
 

 

Audio  
Integrated high-definition audio controller  
 

Communication  
LAN – Gigabit Ethernet LAN 
 

  
Wireless LAN (Optional) 
Bluetooth (Optional) 
 

Expansion slot(s)  
1x PCIe x16 slot  
1x PCIe x1 slot  
 
 

 
 

I/O Ports    
Front:   
2USB2.0, 2USB 3.1G1 
 
Rear:    
2USB 2.0 ,3USB 3.1G1, 1 Serial Port – Optional ;   
1 VGA, 1 HDMI 
 
Audio Ports:  
Front: 1Mic, 1Speaker out 
Rear: 1Line in, 1Line out, 1Mic 
 

Security  
TPM v2.0 FW 
Kensington lock slot 
 

Dimensions  
390 (H) x 170 (W) x 370 (D) mm - MT (Volume: 25ltrs) 
330 (H) x 96 (W) x 409 (D) mm - SFF (Volume: 13ltrs) 
 

 

Power Supply   
MT Chassis: 200W. Optional :  250 W / 250W – 85% Efficiency / 300W / 300W 90% Efficiency 
SFF Chassis: 250W – 85% Efficiency 
 

System 
Certifications 

 Windows 10, FCC, Energy star 8.0 , MET, CE 

Options and 
accessories 

 
USB keyboard 104 keys and USB mouse 
USB Heavy duty  Keyboard (optional), USB Mechanical Keyboard(optional) 
Wireless Keyboard and Mouse (Optional) 
Graphics Card: 512 Mb, 1 GB, 2 GB. 
Internal Speakers (Optional) 
 

1. CPU Support for up to 65W TDP only 
2. .Specifications vary depending on model. 
3. 64-bit software is required to enjoy the advantages of 64-bit processing. 
4. A 64-bit operating system is required to enjoy the ultimate performance of 4 GB or 

higher memory. 
5. Memory speed may vary, depending on the CPU, chipset or memory fitted. 
6. 1 GB is 1 billion bytes. Actual formatted capacity is less and may vary depending 

on preloaded materials and operating environment. Recovery Management uses a 
portion of the stated hard disk capacity as dedicated backup space. 

7. Total available graphics memory comprises dedicated video memory, system 
memory, and shared system memory. This figure will vary depending on system 
memory, installed drivers, BIOS settings and other factors 

8. For systems with a dual-channel configuration, the two memory modules inserted 
must be identical, including raw card, size, type, and speed. 

Specifications Tower/ Small Form Factor Veriton ES2740G  

 

 

 

 

 



EB-695Wi
DATOVÝ LIST

Inovativní projektor s rozlišením HD-ready a velkou škálovatelnou 
projekční plochou o velikosti až 100 palců, který umožní zkvalitnit 
společné učení.

Projektor EB-695Wi má jas 3 500 lumenů a rozlišení HD-readyWXGA a je navržen pro 
velmi krátkou projekční vzdálenost. Díky tomu umožňuje na velmi krátkou vzdálenost 
promítat velké obrazy bez rušivých stínů a odlesků. Projektor má dotykové ovládání a 
podporuje dvě pera, a tak umožňuje maximálně interaktivní práci. Kontrastní poměr 14 
000 : 1 a vstup HDMI zaručují, že studenti uvidí ostrý obraz s jasnými detaily.

Vysoký jas a kvalitní obraz
Technologie Epson 3LCD využívá srovnatelnou intenzitu výstupu bílého a barevného 
světla, díky níž je promítaný obraz sytý a jasný i za denního světla. V porovnání s 
předními konkurenčními projektory je promítaný obraz třikrát jasnější1. Se 
škálovatelnou projekční plochou o velikosti až 100 palců lze pomocí rozdělené 
obrazovky promítat dva typy obsahu, aniž by utrpěla kvalita zobrazení.

Dotykové ovládání a dvě pera
Vkládání poznámek dotykem prstů přímo na projekční ploše. Interaktivní pera Epson 
mají nyní ještě rychlejší odezvu a snadněji se používají. Díky dvěma novým perům 
mohou učitel i student (případně dva studenti) pracovat současně, přičemž každý z 
nich může mít odlišné nastavení.

Vynikající spolehlivost
Vyšší spolehlivost a lampa s životností až 10 000 hodin v úsporném režimu zaručují 
delší celkovou dobu promítání.

Kvalitní interaktivní výuka
Software pro projekci z několika počítačů umožňuje učitelům a studentům sdílet obsah 
současně. Díky funkci moderátora mohou učitelé vše řídit a vybírat, jaký obsah chtějí 
zobrazit. Zkombinujte dva projektory a vytvořte jednu velkou interaktivní plochu. 
Funkce rozdělení projekční plochy učitelům umožňuje promítat současně dva typy 
materiálů, například program hodiny z počítače a snímek nebo video z vizualizéru.

Volitelná možnost bezdrátového připojení
Prostřednictvím aplikace iProjection lze obsah jednoduše bezdrátově promítat z 
nejrůznějších chytrých zařízení a zařízení Google Chromebooks2. 

ZÁKLADNÍ FUNKCE

Až 100palcová projekční plocha s 
výjimečnou kvalitou zobrazení
Technologie Epson 3LCD s rozlišením HD-
ready WXGA
Dotykové ovládání a dvě pera
Vkládání poznámek dotykem prstů přímo na 
projekční ploše
Vynikající spolehlivost
Vyšší spolehlivost a lampa s delší životností
Interaktivita více obrazovek
Zkombinujte dva projektory a vytvořte jednu 
velkou interaktivní plochu
Bezdrátové připojení (volitelně)
Umožňuje zobrazení obsahu z široké řady 
chytrých zařízení



PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

TECHNOLOGIE
Projekční systém Technologie 3LCD
LCD panel 0,59 palec s D9

OBRAZ
Barevný světelný výstup 3.500 lumeny- 2.900 lumeny (ekonomický)
Bílý světelný výstup 3.500 lumeny - 2.900 lumeny (ekonomický) v souladu s normou ISO 21118:2012
Rozlišení WXGA, 1280 x 800, 16:10
Kontrastní poměr 14.000 : 1
Native Contrast 300 : 1
Lampa 250 W, 5.000 h Životnost, 10.000 h Životnost (v úsporném režimu), 9.000 h Životnost (v úsporném 

režimu)
Korekce lichoběžníku Manuální vertikální: ± 3 °, Manuální
Reprodukce barev Až 1,07 miliardy barev

OPTIKA
Projekční poměr 0,28:1
Zoom Digital, Factor: 1 - 1,35
Úhlopříčka promítaného obrazu 60 palce - 100 palce
Projekční vzdálenost - Wide 0,4 m ( 60 palec displej)
Projekční vzdálenost - Tele 0,6 m ( 100 palec displej)
Clonové číslo projekčního 
objektivu

1,6

Ohnisková vzdálenost 3,76 mm
Ostření Manuální
Posun 6 : 1

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ
Funkce USB Display 3v1: obraz / myš / zvuk
Rozhraní USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B, RS-232C, Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T), 

Bezdrátová síť LAN IEEE 802.11 b/g/n (volitelně), VGA vstup (2x), VGA výstup, HDMI vstup (3x), 
Kompozitní vstup, RGB vstup (2x), RGB výstup, MHL, Audiovýstup, stereofonní konektor mini-
jack, Audiovstup, stereofonní konektor mini-jack (3x), vstup pro mikrofon, Vstup synchronizace, 
Výstup synchronizace

Připojení chytrého zařízení Ad-hoc / Infrastruktura

POKROČILÉ FUNKCE
Bezpečnost Kensington ochrana, Ochrana heslem, Otvor pro bezpečnostní kabel, Zámek jednotky bezdrátové 

sítě LAN, Zabezpečení bezdrátové sítě LAN, Ochrana heslem

OSTATNÍ
Záruka 36 měsíců U dodavatele nebo 8.000 h, Lampa: 12 měsíců nebo 1.000 h

Je dostupné volitelné prodloužení záruky

LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU V11H740040

Čárový kód 8715946605135

Země původu Filipíny

EB-695Wi

OBSAH DODÁVKY

Digitální pera
Napájecí kabel
Dálkové ovládání vč. baterií
SMART Notebook software entitlement 
booklet
USB kabel
Jednotka pro dotykové ovládání
Příručka na CD
Držák pera
Úvodní příručka
Nástěnný držák
Warranty card
Uživatelská příručka (na disku CD-ROM)

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

ELPSP02
V12H467040
Control and Connection Box - ELPCB02
V12H614040
Lamp - ELPLP91 - EB-68x/69x (250W)
V13H010L91
Air Filter - ELPAF49 - EB-67x/68x/69x
V13H134A49
Interactive Pen - ELPPN05A - Orange - EB-6xxWi/Ui / 
14xxUi
V12H773010
Interactive Pen - ELPPN05B - Blue - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
V12H774010
Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01
Replacement Pen Tip - ELPPS03 (Teflon)
V12H775010
Replacement Pen Tip - ELPPS04 (Felt)
V12H776010

1.  1 – Barevný jas (barevný světelný výstup) měřen dle
normy IDMS 15.4. Barevný jas závisí na konkrétních
podmínkách používání. Srovnání špičkových projektorů Epson
3LCD pro firmy a vzdělávací instituce s nejlepšími
jednočipovými projektory DLP vychází z údajů společnosti
NPD získaných v období od června 2013 do května 2014 a z
dat společnosti PMA Research za 1. až 3. čtvrtletí roku
2013. Další informace najdete na webových stránkách
www.epson.cz/CLO.
2.  2 – Aplikace iProjection je k dispozici pro zařízení se
systémy Android a iOS a pro zařízení Google Chromebooks.

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných
vlastníků.
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

EPSON EUROPE B.V. 
Organizační složka 
Slavíčkova 1a 
638 00 Brno 
Česká republika

Telefon: +420 548 427 811 
Fax: +420 548 427 816 
Technical Hotline: +420 246037281 
Infolinka: 800 142 052 
www.epson.cz



Epson XERTEC tabule projekční – Projekční magnetická tabule 
128x201cm, (16:10) 
 

- Projekční magnetická tabule, s bílým magnetickým povrchem pro interaktivní dotykové 
projektory EPSON 
- Vnitřní rozměr: 1255 mm x 1984 mm 
- Vnější rozměr: 1285 mm x 2014 mm (78,7 " x 49,2 ") 
- Úhlopříčka 92.40“ 
- Promítací plocha má formát 16:10 
- Váha 36 Kg 

 

 

Doplňkové parametry 
Kategorie: Tabule a flipcharty 

Záruka: 12 Měsíc(ů) 
Hmotnost: 34.49 kg 
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TRIPTYCH K
Na ukázku sestava třídílné tabule TRIPTYCH K na STOJANU ZVEDACÍM AL.

Potřebujete dostatek místa pro popisy při výuce? Rádi byste zkombinovali povrch pro psaní fixem a 
povrch pro psaní křídou? Máte v plánu část tabule využít pro projekci? třídílná TRIPTYCH K ekoTAB® 
keramická tabule certifikovaná Technickým a zkušebním ústavem, nabízí vynikající podmínky 
pro kreativní výuku. 

25 LET
ZÁRUKA

NA POVRCH TABULE

ISIS V OM NV

3Třídílná tabule  je vyrobena z certifikované dvouvrstvé keramiky e , vypalované TRIPTYCH K ekoTAB®
při teplotě nad 800°C. Jedná se o magnetický povrch mimořádně odolný proti opotřebení, což zaručuje 
jeho dlouhou životnost. Díky svým vlastnostem splňuje náročné požadavky pro každodenní používání 
ve školách, včetně zdravotní nezávadnosti. Nedochází k blednutí barvy povrchu, a to ani v důsledku velmi 
intenzivního používání. Dokonale hladký povrch umožňuje bezvadnou a rychlou stíratelnost. Popisy 
setřete lehce, beze stop po křídě či fixu. 
Tabuli lze volit pro popis křídou, fixem nebo kombinaci obojího. Střed tabule je možné opatřit projekční 
keramikou s matným povrchem, která rovnoměrně rozptýlí světlo z dataprojektorů a nedochází tak 
k oslňování uživatelů.  můžete používat i jako magnetickou nástěnku, neboť povrch TRIPTYCH K ekoTAB®
je odolný vůči poškrábání magnety. Více místa pro psaní poskytují křídla tabule  TRIPTYCH K ekoTAB®
s ocelovými panty, která přesně dosedají na střed tabule.
Velmi žádané jsou potisky na povrchu tabule, vybírat můžete z nabídky tisků  jako jsou notová ekoTAB®
osnova, linky, mřížky nebo zvolit vlastní potisk.  Standardně je potisk proveden žlutou nebo černou 
barvou.Nevzhlednému kroucení tabule brání sendvičová konstrukce s tloušťkou 22 mm, což řadí 
TRIPTYCH K ekoTAB® mezi nejkvalitnější a nejpevnější tabule na trhu. Celkový vzhled podtrhuje 
elegantní hliníkový rám v přírodním odstínu s šedými plastovými rohy. V případě zájmu Vám k tabuli 
vyrobíme i praktickou odkládací poličku se zaoblenými hranami ve volitelné délce.
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SPECIFIKACE  PRODUKTU

TRIPTYCH K
      >  Standardizované rozměry v uzavřeném stavu*:
                         120x100, 150x100, 200x100, keramika:
                                         180x120, 200x120

       200x120projekční keramika:
*Uvedené rozměry jsou pouze orientační, přesné rozměry jsou uvedeny 
v technickém listu. 

     >  Povrch tabule: 
3                 dvouvrstvá keramika e  nejvyšší kvality

      >  Certifikace tabule:
                 ČSN EN 71 Bezpečnost hraček

      >  Barva keramického povrchu:
          bílá,pro popis fixem:

                                       béžová,

                                       světle šedá.

         zelená,pro popis křídou: 

                                       černá,

                                       modrá.

      >  Možné kombinace (plocha 1, 2, 3, 4, 5):
                 BBBBB, ZZZZZ, BZZZB, ZBBBZ, BBLGBB, ZBLGBZ

     >  Potisk dle výběru (až do rozměru 200 x 120):
                 viz. vpravo

Určeno na:
ekoTAB®Stěnu nebo zvedací systémy  typu:

Stojan zvedací AL, PYLON AL

PŘEDNOSTI ŘEŠENÍ

  Magnetický odolný povrch s dlouhou>
     životností

>  Dostatečný prostor pro psaní

>  Stálobarevnost povrchu – nedochází
     k blednutí barev

>  Možnost zkombinovat povrch pro psaní
     fixem a křídou

>  Jednoduchá montáž

Záruka, doplňující informace

Na povrch tabulí poskytujeme záruku až 25 let.
Kompletní dodávka včetně montáže a servisu zajištěna.
Více informací najdete v Návodu k montáži – TRIPTYCH K a v Návodu k použití a údržbě – Tabule s keramickým 
povrchem a Technickém listu TRIPTYCH K.

ukaž na webu ekotab.cz

Třídílné tabule TRIPTYCH

Chemická odolnost Odolnost proti poškrábání Antibakteriální odolnost

Ohnivzdorné Odolnost proti znečištěníOdolnost proti graffiti

Pro příklad TRIPTYCH K 
na Stojanu zvedacím AL.

Pro příklad TRIPTYCH K 
na PYLONU AL jednoduchém.

Detaily pantu křídla
tabule TRIPTYCH K.

A
5

A/2

2
3

4

1

B

Příklad kombinace barev povrchu tabule 
s označením ZBBBZ (ilustrační foto)

http://www.ekotab.cz/tridilne-tabule/
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TRIPTYCH K
Třídílná keramická tabule na stěnu nebo zvedací systémy typu STOJAN ZVEDACÍ AL, PYLON AL.

  ekoTAB®

TRIPTYCH K ekoTAB® 3
 je třídílná magnetická tabule s certifikovaným dvouvrstvým keramickým povrchem e , 

vypalovaným při teplotě nad 800°C. Tento typ povrchu zaručuje vysokou odolnost proti opotřebení, je tedy vhodný 
3

pro intenzivní popisování zejména ve školách. Keramický povrch e  je hladký a vysoce odolný proti blednutí barev, 
po smazání popisu nezůstávají žádné stopy po křídě či fixu. 
TRIPTYCH K ekoTAB® se vyrábí v různých barevných kombinacích určených pro popis fixem nebo křídou. Střed 
tabule je možné vyrobit ze speciální projekční keramiky, která rovnoměrně rozptyluje světlo z dataprojektorů. Díky 
svým specifickým vlastnostem vhodným pro projekci je však projekční keramika náchylnější k zanechávání stop 
při mazání popisů fixem.
Jednotlivé plochy tabule mohou být potisknuty zvolenými rastry kvalitní sítotiskovou barvou GLASFARBE GL, která 
má výborné krycí vlastnosti, je odolná proti poškrábání a na povrchu velmi dobře přídržná. U povrchu pro popis 
křídou je standardně barva potisku provedena ve žluté barvě, u povrchu pro popis fixem je provedení potisku 
v barvě černé.
Tabulová deska je sendvičové konstrukce o síle 16 mm, takže nedochází ke zkrutu tabule. 
TRIPTYCH K ekoTAB® je opatřen rámem z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu o síle 22 mm a šedými 
plastovými rohy. 
Odkládací hliníková polička není součástí tabule, je tedy nutné ji objednat zvlášť. Typ poličky, stejně jako montáž 
poličky, závisí na umístění tabule. Pro tabuli na stěnu nebo PYLON AL  se polička kotví přímo na tabuli. ekoTAB®
U tabule určené na Stojan zvedací AL  je kotvena na stojan, přičemž poličky s délkou 150, 180 nebo 200 cm ekoTAB®
jsou upraveny pro dvojité kotvení -  na tabuli i na zvedací systém.

A

B

~A/2 ~A/2

Plocha 2

Plocha 3

Plocha 4

Plocha 5Plocha 1



TECHNICKÝ LIST    |    TRIPTYCH K

PRODUKTY PRO VIZUÁLNÍ KOMUNIKACI

www.ekoTAB.czTL-2015-00002-3

2/2

TECHNICKÉ PARAMETRY

BALENÍ

Balíky přepravovat svisle.

Doplňující informace
Více informací najdete v Návodu k montáži – TRIPTYCH K a v Návodu k použití a údržbě – Tabule s keramickým 
povrchem a Katalogovém listu – TRIPTYCH K.

Varianta tabule 

(bez poličky)
Rozměr balíku (mm)

Hmotnost 

balíku (kg)

120 x 100 1295 x 1095 x 60 32

150 x 100 1595 x 1095 x 60 40

200 x 100 2095 x 1095 x 60 52

180 x 120 1895 x 1295 x 60 57

200 x 120 2095 x 1295 x 60 64

POLIČKY PRO TABULI TRIPTYCH K
(Nejsou součástí výrobku, je nutné je objednat zvlášť.)

Hliníková POLIČKA AL SZ-ST 
pro tabuli TRIPTYCH K na stěnu
(montuje se na tabuli)

Hliníková POLIČKA AL SZ-ST 
pro tabuli TRIPTYCH K na Stojan 
zvedací AL (montuje se na stojan, 
popř. druhé kotvení i do tabule)

Hliníková POLIČKA AL PY 
pro tabuli TRIPTYCH K 
na PYLON AL 
(montuje se na tabuli)

Varianta tabule 

(bez poličky)

Rozměr tabule (mm)               

A + B ( zavřená – viz. obr.)

Rozměr tabule (mm)                

A+~A/2+~A/2 (otevřená – viz. obr.)

Hmotnost 

tabule (kg)

120 x 100 1 223 x 1 023 2 439 x 1 023 24

150 x 100 1 523 x 1 023 3 039 x 1 023 30

200 x 100 2 023 x 1 023 4 039 x 1 023 39

180 x 120 1 823 x 1 223 3 639 x 1 223 43

200 x 120 2 023 x 1 223 4 039 x 1 223 48



Reproduktory AQ M24BT 
Nový design a lepší parametry přináší elegantní reproduktory s integrovaným 
zesilovačem a celkovým výkonem 2x 30 W. Reproduktory mají zabudované 2 RCA 
vstupy a jsou připravené k okamžitému použití. Výborně se hodí jako plnohodnotná 
reprosoustava k notebooku, PC, smartphonu nebo k TV. 

Hlavní přednosti 
• přesný a kvalitní stereofonní zvuk 
• čisté výšky a hluboké basy 
• zabudovaný vlastní zesilovač přizpůsobený měničům 

 

Pohodlné ovládání s Bluetooth 
Zapínání, hlasitost i přepínání vstupů pohodlně ovládáte přes ovladač umístěný na 
čelním panelu. Nechybí ani LED dioda, díky které poznáte, zda jsou reproduktory 
v provozu. Při výrobě reprosoustavy výrobce použil vysoce kvalitní součástky s dlouhou 
životností a vycházel z úspěchu populárního modelu M23. A jde to i bez kabelů! Vše v 
klidu zařídí bezdrátová technologie Bluetooth, která dokáže streamovat audio z telefonu 
či tabletu nabízejícího tuto technologii. 



 

Klíčové vlastnosti 
Reprosoustava je ideální jako výkonný audiosystém k počítači, notebooku nebo 
TV. Stereofonní zvuk překvapí svou čistotou a znělostí a hodí se i do bytů menší 
rozlohy. Zabudovaný zesilovač o výkonu 2x 30 W zaručuje excelentní 
zvuk s hlubokými basy. Součástí balení je také audio kabel pro propojení např. s chytrým 
telefonem přes 3,5mm jack nebo Bluetooth. 
 
 

Technické parametry 
Celkový výkon RMS [W]: 60 
Bezdrátové připojení: Bluetooth 
Rozhraní: 3.5mm, RCA in 
Ovládání: na satelitu 
Frekvenční rozsah [Hz]: 50 
Frekvenční rozsah [kHz]: 18 

Výstupní výkon 
Celkový výkon RMS [W]: 60 
Výkon satelitu RMS [W] (na kanál): 30 

Základní parametry 
Konfigurace reproduktorů: 2 
Počet kanálů: 2 
Typ použití: Bezdrátové, Drátové, pro 
Notebooky, pro PC, pro TV 
Frekvenční rozsah [Hz]: 50 
Frekvenční rozsah [kHz]: 18 
Rozhraní: 3.5mm, RCA in 
Bezdrátové připojení: Bluetooth 
Napájení: Ze sítě 

Typ reproduktorů: Aktivní 
 
 
Barva: Černá 

Speciální vlastnosti 
Ovládání: na satelitu 

Vstupy a výstupy 
Vstupy: 3.5mm, RCA 

Rozměry/Hmotnost 
Šířka [mm]: 160 
Výška [mm]: 296 
Hloubka [mm]: 215 
Hmotnost [kg]: 3,7 

Další informace 
Výrobce: AQ 
Kód výrobce: 0m24bt 
EAN: 8595122731113 
V nabídce od: 30. 3. 2019 

 

https://www.czc.cz/reproduktory/produkty/celkovy-vykon-rms-w--60-70w_13
https://www.czc.cz/reproduktory/produkty/celkovy-vykon-rms-w--60-70w_13
https://www.czc.cz/reproduktory/produkty/celkovy-vykon-rms-w--60-70w_13
https://www.czc.cz/reproduktory/produkty/celkovy-vykon-rms-w--60-70w_13
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