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Anunț intenție achiziție directă
Pe data de 25 iunie 2014 Muzeul Literaturii Române Iași intenționează să achiziționeze prin
cumpărare directă un audioghid format din 20 unități pentru dotarea MLR Iași.
Audioghidul trebuie să respecte parametrii tehnici minimali descriși în caietul de sarcini
anexat.
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Caiet de sarcini
Solutia și detaliile tehnice minimale pentru audioghid:
Sistemul audio guide va fi compus din unitatile de redare, sistemele de incarcare si software.

Nr.

Denumire
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Cant.
Unitatea de redare este un ghid automat, cu triggere presetate, pentru informatie particularizata, specifica unui anumit loc sau
moment. Ecran full OLED ce poate afisa imagini color si tastatura luminoasa .Include aplicatie soft petru ca organizatorii de muzee
sa poata gestiona cu mai multa usurinta continutul.Include cititor RFID
Specificatii generale:
Banda: 100 Hz ~ 18 kHz
Dynamic range: 90 dB
Distorsiuni: < 0.1%
Difuzor incorporat: 8 Ω / 1 W

Unitatea de
redare

Iesire audio casti: 2x3.5 mm(stereo)
Capacitate timp inregistrare (2 Gb): pana la 1800 minute (stereo) @ 44.1 KHz, 128 kbps
Numar maxim de limbi diferite: 32
Numar maxim de intrari pentru fiecare limba: 950
Suport inregistrare: SD card incorporat, capacitate 2 Gb
Suport OS: Windows 2000/ME/XP/VISTA/7
Format fisiere: FAT-12/FAT-16/FAT-32
Transfer date: prin port USB 1.1 sau 2.0
Viteza download: 0.64 Mbit/sec pentru USB 1.1 si 2.5 Mbit/sec pentru port USB 2.0
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Tastatura: ON/OFF, tasta Play/Stop, taste numerice 0-9, volum +/- (tastele 7 si 9), pauza (tasta 0)
LED indicator: verde = pornit, verde intermitent = playing, rosu = baterii descarcate
Temperatura de operare: -10˚C - 50˚C
Baterii incluse: 3.7 V (Li-Polymer 1 200 mAh) , autonomie 12 ore.
Dimensiuni orientative: 30 x 60 x 245 mm (D x W x H)
Greutate: maxim 200 g (cu baterii incluse)
2

Casca audio

3

Casca de tip “Single-sided Earphone”, cu un singur difuzor, cu accesorii de prindere, conector mini jack 3,5.
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Cutie incarcare si update continut pentru douazeci unitati de redare
Specificatii generale:
Sloturi de incarcare: 20
Cutie incarcare Curent de incarcare: 300 mA/slot
si update
Timp de incarcare:5-6 ore cu acumulatori 1 200mA
continut
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Tip de alimentare: AC 100-240 V, 50/60 Hz, 8-4 A
Dimensiuni: (DxWxH) 240 x 482,6(max.19”) x 180 (mm)
Greutate maximă: 5.3kg

inscriptor carduri RF
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Model: desktop
Inscriptor
carduri

Conector: USB 2.0/3.0
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Soft gestiune carduri
(Pachetul să includă minim 50 carduri)

Întocmit George Drîmbei

