
Zestaw do utrwalania i transmisji obrazu i dźwięku z sesji*


* - konieczne jest również posiadanie urządzenia do streamingu, które nasza firma przekaże Państwu skon-
figurowane i gotowe do działania w cenie 500 zł netto - jako odrębne jednorazowe zlecenie. Urządzenie 
zostało przetestowane i bezproblemową działa z proponowaną przez nas kamerą


Proponowane urządzenia do głosowania / obsługi systemu przez Radnych (można 
wykorzystać dowolne urządzenie, wyposażone w przeglądarkę internetową - ko-
nieczny jest zakup w takiej ilości urządzeń, jaka jest ilość Radnych) 

Wariant I - tablety firmy Huawei

 


Wariant II - tablety firmy Samsung 

Produkt Link Orientacyjna cena 
(na dzień 23.05.2018 w sklepie 
cyfrowe.pl i morele.net)

Kamera Panasonic HC-V770 https://www.cyfrowe.pl/kamery/
kamera-cyfrowa-panasonic-hc-
v770-czarna.html

1749 zł brutto

Statyw Velbon Videomate 638/F https://www.cyfrowe.pl/kamery/
statyw-velbon-videomate-638-
f.html

276 zł brutto

Karta pamięci Sandisk 
microSDHC 64 GB ULTRA 
100MB/s C10, A1 + adapter SD

https://www.cyfrowe.pl/aparaty/
karta-pamieci-sandisk-ultra-
sdxc-64-gb-80mb-s-c10-uhs-
i.html

129 zł brutto

Dysk zewnętrzny Western 
Digital My Passport 2.5" 4TB 
USB 3.0

https://www.morele.net/dysk-
zewnetrzny-western-digital-my-
passport-2-5-4tb-usb-3-0-
wdbyft0040bbk-wesn-1079450/

509,77 zł brutto

Okablowanie (HDMI, łącznik 
HDMI-HDMI, kabel 2 * RCA - jack 
3.5 mm, 2 Jack (1/4”) - Jack 
(1/4”)

Dowolny sklep RTV, np. http://
www.wizfon.pl/, długości 
dobierane w zależności od 
rozmiarów sali obrad

Orientacyjny koszt dwóch kabli 
i łącznika - poniżej 90 zł brutto

Produkt Link Orientacyjna cena 
(na dzień 23.05.2018 na ceneo.pl)

Huawei MediaPad T3 10” 16 GB 
Wi-Fi

https://www.ceneo.pl/;szukaj-
huawei+mediapad+t3+10+wi-fi

547 zł brutto / sztuka

Produkt Link Orientacyjna cena 
(na dzień 23.05.2018 na ceneo.pl)

Samsung Galaxy Tab A 10.1” 32 
GB Wi-Fi

https://www.ceneo.pl/59123369 847 zł brutto / sztuka

https://www.ceneo.pl/59123369
https://www.ceneo.pl/;szukaj-huawei+mediapad+t3+10+wi-fi
https://www.cyfrowe.pl/kamery/kamera-cyfrowa-panasonic-hc-v770-czarna.html
https://www.cyfrowe.pl/kamery/statyw-velbon-videomate-638-f.html
https://www.cyfrowe.pl/aparaty/karta-pamieci-sandisk-ultra-sdxc-64-gb-80mb-s-c10-uhs-i.html
https://www.morele.net/dysk-zewnetrzny-western-digital-my-passport-2-5-4tb-usb-3-0-wdbyft0040bbk-wesn-1079450/
http://www.wizfon.pl/


Zestaw do nagłośnienia


Wariant I - przewodowy system dyskusyjny z możliwością kolejkowania / przydzielania głosu


* - dostawa i montaż wliczone w cenę, gwarancja 3 lata 

Wariant II - bezprzewodowy system dyskusyjny firmy Voice Kraft bez możliwości kolejkowania / 
przydzielania głosu + kolumna aktywna z mikserem


Uwaga! Do obsługi sesji (streamingu, zarządzania obradami i głosowaniem w Systemie Rada) po-
trzebny jest laptop o minimalnych wymaganiach: Procesor Intel Core i3, 4 GB RAM, dysk SSD 
128 GB, port HDMI, Windows 10 - cena zakupu laptopa o podanej konfiguracji to około 3000 zł 
brutto

Produkt Link Orientacyjna cena

Delegat w wersji z 7 pulpitami 
radnych, 1 pulpitem 
przewodniczącego, jednostką 
centralną, 2 mikrofonami 
bezprzewodowymi z 
odbiornikiem (razem 10 
mikrofonów) - głośniki 
wbudowane w pulpity

https://www.mentorpolska.pl/
systemy_konferencyjne,delegat

W sprawie szczegółów prosimy o 
kontakt z przedstawicielem firmy 
Mentor (Radosław Kimak;  +48 

600 001 018)  - orientacyjna cena 
to około 9 750 zł brutto *

Produkt Link Orientacyjna cena

Mikrofony bezprzewodowe 
Voice Kraft VK 740 (4 szt. + 
stacja odbiorcza)

http://allegro.pl/mikrofon-
bezprzewodowy-voice-kraft-
vk-740-4-sztuki-
i6898124275.html 
 
Więcej informacji dostarcza 
dystrybutor - 

391 zł brutto / zestaw 4 
mikrofonów - przekażemy w 
ciągu kilku dni szczegółową 

informację na temat maksymalnej 
liczby możliwych zestawów, które 
można ze sobą zestawić, aby się 

wzajemnie nie zakłócały. Na 
dzień 23 maja 2018 posiadamy 
informację, że można zestawić 
conajmniej 2 zestawy, co daje 8 

mikrofonów

Kolumna aktywna Igo System 
PP-2712AUT

https://riff.net.pl/kolumny-
aktywne/44351-igo-system-
pp-2712aut.html

999,01 zł brutto

Statyw mikrofonowy http://allegro.pl/kaline-nb-04-
statyw-stolowy-do-mikrofonu-
stojak-i6922990592.html

28 zł brutto / sztuka

Uchwyt mikrofonowy https://muzyczny.pl/
165201_Gravity-MSCLMP-25-
uchwyt-mikrofonowy-25-
mm.html

11 zł brutto / sztuka

https://www.mentorpolska.pl/systemy_konferencyjne,delegat
http://allegro.pl/mikrofon-bezprzewodowy-voice-kraft-vk-740-4-sztuki-i6898124275.html
https://riff.net.pl/kolumny-aktywne/44351-igo-system-pp-2712aut.html
http://allegro.pl/kaline-nb-04-statyw-stolowy-do-mikrofonu-stojak-i6922990592.html
https://muzyczny.pl/165201_Gravity-MSCLMP-25-uchwyt-mikrofonowy-25-mm.html

