Prodabel

Especificação Técnica para Aquisição
Vídeo Projetor Multimídia - TIPO 4

Projetor multimídia 6.500 lumens, contraste 10.000:1, resolução nativa XGA (1024 x 768), formato
de tela 4:3 padrão - 16:09, interfaces VGA e HDMI.

Descrição / Especificação Técnica
VIDEO PROJETOR MULTIMÍDIA
CARACTERÍSTICAS GERAIS

1

• Compatibilidade: UXGA, SXGA +, HD, WXGA, XGA, SVGA.
• Compatível com Vídeo PAL SECAM 576i / p, NTSC 480i / p, HD 720p / 1080i / 1080p.
• Formato da imagem: 4:3 Native, compatível com 16:9.
• Lente de projeção com ajuste de zoom e foco.
• Métodos de projeção: frontal, retroprojeção e teto.
1.01

• Relação de contraste: 10.000:1.
• Resolução: XGA 1024 x 768.
• Fonte de luz com lâmpada.
• Lampada DLP duração mínima de 5000 horas.
• Funções Full HD 3D, Geométrica Correção Crestron Roomview e Lens shift.
• Tecnologia de display 1 DLP.
CARACTERÍSTICAS - ENTRADAS
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2.01

• Conexões mínimas: 02 (duas) HDMI (suporte 1.4a 3D) + MHL, 2 (duas) VGA (YPbPr /
RGB), 1 (uma) S-Video e 2 (duas) USB, 1 (uma) RJ45, 1 (uma) RS232, 1 (uma)
entrada de microfone, e 3 (três) entradas de Áudio Composto RCA 3.5 mm.
• Entrada para microfone.
CARACTERÍSTICAS - SAÍDAS

3

• Brilho de 6.500 Lumens.
• Cores exibíveis 1,07 bilhão.
3.01

• Saída de áudio 3.5 mm.
• Saída VGA, RS232, USB-A Power (1.5A), mouse USB e LAN RJ45.
ACESSÓRIOS / ALIMENTAÇÃO

4
4.01

• Controle remoto com 2 (duas) pilhas.
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• Maleta de transporte.
• Cabo VGA de, no mínimo, 05 (cinco) metros.
• Cabo HDMI de, no mínimo, 05 (cinco) metros.
• Cabo de alimentação de energia elétrica com plugue no novo padrão Brasil (norma
ABNT NBR 14136).
4.02

• Dimensões (L x P x H) (mm) 424 x 344 x 160.

4.03

• Fonte de energia 100-240V, 50-60Hz110V a 220V.

5.01

GARANTIA
• Garantia mínima de 01 (um) ano, com fornecedor ou rede de assistências técnicas
credenciadas pelo fabricante, situado(s) na Região Metropolitana de Belo Horizonte
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6.01

DO PROPONENTE
• O proponente deverá apresentar, na proposta, declaração contendo as seguintes
informações:
• Marca (fabricante) e modelo do projetor ofertado.

6.02

• O proponente deverá apresentar, na proposta, declaração informando que os
equipamentos ofertados são novos e estão em fase normal de fabricação.

6.03

• O proponente deverá apresentar, na proposta, declaração informando que possui ou
disponibilizará infraestrutura na Região Metropolitana de Belo Horizonte, caso venha a
ser contratado, ou indicando representante credenciado pelo fabricante do equipamento
situado na Região Metropolitana de Belo Horizonte, para prestação dos serviços de
assistência técnica requeridos para atendimento da garantia prevista nesta
especificação técnica.

6.04

• O proponente deverá apresentar, na proposta, documentação técnica em língua
portuguesa ou inglesa, emitida pelo fabricante dos equipamentos ofertados.
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7.01

DISPOSIÇÕES FINAIS
• Por ocasião de cada entrega, a contratada deverá também fornecer uma relação /
listagem com informações básicas dos equipamentos entregues, contendo, pelo menos,
os seguintes dados por equipamento:
• manual operacional;
• marca, modelo e número de série de fabricação;
• período de garantia, número e data de emissão da nota fiscal;
• nome e telefone da(s) empresa(s) credenciada(s) pelo fabricante dos equipamentos
para prestar manutenção (assistência técnica), situada na Região Metropolitana de Belo
Horizonte.

Responsável Técnico: Paulo Geraldo Sena Guedes
Data da publicação: 04/10/2017
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