V Praze dne: 27. června 2019
Vysvětlení a upřesnění požadavků technické specifikace ve Výzvě k podání nabídky na “Kino Portyč
- digitalizace malého sálu”.

Vážení,
na základě nově upraveného výkazu výměr si vás dovoluji požádat o upřesnění technické
specifikace:

1.

DCI PROJEKTOR
1. Jakým způsobem je požadované ovládání projektoru:

- vzdáleným přístupem
- přes dotykový panel, který je součástí projektoru
- kombinace výše uvedených bodů
- jiné, zde žádáme o upřesnění
2.

3.

DCI PROJEKTOR
1. Je uveden požadavek zajistit světelný výkon podle normy. Jaká je ztráta na projekčním
okénku a má být uveden i propočet pro splnění normy při nastavení kolometrie a
požadovaného plátna se ziskem 1.0 a běžná opotřebení světelného zdroje?
KINOSERVER

1.
2.
3.
4.
5.
6.
4.

Má být IMB blok zásuvný do projektoru?
Má mít server podporu audio formátu 5.1, 7.1 a ATMOS
Má být v rámci dodávky HFR licence?
Má mít HDMI vstup s podporou 3D formátu?
Má mít podporu formátů JPEG2000, MPEG-2, H.264
Má mít server podporu USB formátů 2.0 a 3.0

PROJEKČNÍ PLOCHA

1.

Má být součástí dodávky projekční plochy i certifikát o nehořlavosti určené pro hromadné
shromažďovací prostory?

2.
3.
4.

Má mít projekční plocha instalační oka uchycení nebo je požadavek na jiný typ uchycení?
Je součástí poptávky i kinorám pro instalaci plochy?
Jakým způsobem má být řešeno maskování?

A.
B.

-

pevné maskování bez možnosti změny formátů obrazu
Motorová maskovací opona včetně látkového vybavení instalace?
v případě této varianty je žádáme o upřesnění konkrétních požadavků:

-

C.

-

zajíždění opony (v rámci prostor doporučujeme za plátno)
jaký pohon (např. elektromechanický nebo ruční)
požadavky na funkce (např. otevřít/zavřít, flat/scope, apod.)
má být součástí jednoho panelu pro ovládání a druhé jednotky pro ovládání přes
kinoserver pro vytvoření maker
Materiál maskovací opony
jaká barva maskovací opony?
min. gramáž na m2? (doporučení je min. 300g/m2)
je požadavek na splnění normy EN 13773 třídy (samozhášivý materiál)

