
Załącznik nr 1 
do zapytania ofertowego na dostawę wyposażenia nagłośnieniowego dla Ośrodka Kultury w Sejnach 

 
 

Szczegółowa specyfikacja zamawianego wyposażenia 
 

 

1. Kolumny dwudrożne aktywne - 2 sztuki 

o następujących funkcjach i parametrach (minimalne wymagania): 

 

Kolumny wyposażone w technologię Wi-Fi oraz wyrafinowany procesor DSP który daje pełną kontrolę nad 

systemem strojenia i wydajności. Konfigurację kolumny możemy dokonywać poprzez bezpłatną aplikację. 

Głośnik pełnozakresowy przeznaczony do różnych zastosowań. Wyposażony w 15 ", dwukierunkowy, bas-

refleks zasilany przez wzmacniacz impulsowy 1500-watowy oraz lekką i kompaktową obudowę. 

 

DANE TECHNICZNE: 

 

- 15 ", dwukierunkowa, bass-reflex 

- Zakres częstotliwości (-10 dB): 50 Hz - 20000 Hz, 

- Pasmo przenoszenia (+/-3 dB): 56 Hz - 20000 Hz, 

- Maksymalny poziom szczytowy: 137 dB SPL, 

- Zwrotnica częstotliwości 2,0 kHz, 

- Impedancja wejściowa 20 KOhm (zrównoważone), 10 KOhm (niezbalansowane), 

- Zaawansowane ustawienia EQ dostępne przy użyciu aplikacji Wi-Fi i PRX Connect application, 

- Dynamiczna kontrola (Input) dbx Type IV ™ obwodu ogranicznika, 

- wzmacniacz impulsowy Moc 1500W (750W x 2), 

- Wejście zasilania 100V AC - 240 V ~ 50/60 Hz, 

- Złącza wejściowe 2 x XLR / 1/4 cala wejścia, 2 x RCA wejście niezbalansowane, 

 

Obudowa: 

-asymetryczna sklejka 18 mm 

- podwójne gniazda montażowe 36mm 

 

Maskownica: malowana proszkowo stalowa maskownica 

 

2. Kolumny basowe aktywne - 2 sztuki 

o następujących funkcjach i parametrach (minimalne wymagania): 

 

Kolumny posiadające pełną kontrolę za pośrednictwem sieci bezprzewodowej Wi-Fi. Mobilna aplikacja 

pozwala na komunikację urządzeń wyposażonych w system iOS, oraz Android, łącząc się bezprzewodowo z 

każdą kolumną. Użytkownik otrzymuje możliwość pełnej kontroli nad wbudowanym procesorem DSP. 

Dzięki bezprzewodowej komunikacji użytkownik z każdego miejsca na sali posiada pełną kontrolę dźwięku. 

Możemy sterować equalizerem, opóźnieniem głośników, wyciszeniem. Możemy tworzyć własne presety 

zapisywać i odtwarzać je później.  Aktywne subwoofery, limitery DBX, wzmacniacz max SPL: 134 dB, 

1500W, pasmo: 30Hz-103Hz, 18" Differential Drive, podwójna cewka, gniazdo do sztycy, wykończenie 

obudowy DuraFlex. 

 

Parametry techniczne: 

 

    Konstrukcja: 1-drożna 

    Przetworniki: woofer 18” 

    Max SPL: 134 dB peak 

    Moc końcówek: 1500 W 

    Pasmo przetwarzania (-10dB): 30 Hz – 103 kHz 

    Pasmo przetwarzania (-3dB): 35 Hz – 87 kHz 
    Filtr dolnozaporowy dla wyjścia: @120 Hz 24 dB/okt. 

 



3. Statyw mikrofonowy stalowy, stabilny, wytrzymały - 6 sztuk 

 

4. mikrofon pojemnościowy - 4 sztuki wraz z głowicami do statywów 

 

Specyfikacja: 

        Kapsuła: Pojemnościowa, polaryzowa zewnętrznie, 

        Charakterystyka kierunkowości: Kardioidalna, 

        Pasmo przenoszenia: 40Hz ~ 20,000Hz, filtr górnoprzepustowy [HPF] @ 80Hz-12dB/Okt, 

        Czułość: -40dB ±3dB re 1V/Pa @ 1kHz, 

        [6.3mV/Pa @ 94dB SPL], 

        Impedancja wyjściowa: 100Ω, 

        Ekwiwalentny poziom szumów: 21 dBA SPL [IEC651], 

        Maksymalny poziom wyjściowy: +9.22 dBu [@ 1% THD dla 1kΩ), 

        Dynamika: 121dB [IEC651], 

        Maks. SPL 142dB [@ 1kHz, 1% THD dla obciążenia 1kΩ], 

        Stosunek sygnału do szumu: 73dB SPL [@ 1kHz w odniesieniu do 1Pa], 

        Zasilanie: bateria 1.6mA lub Phantom 6.5mA – 48V, 

        Żywotność baterii: >200 godzin, 

        Wyjście: 3-pinowe XLR, symetryczne pomiędzy Pin 2 [+], Pin 3 [-] i Pin 1 [uziemienie], 

        Długość: 225 mm [8 3/4”], 

        Średnica: Ø33 mm [1 5/16”], 

        Waga: 390g [bez baterii], 

 

5. zestaw mikrofonów bezprzewodowych składający się z 2 kompletów (odbiornik, nadajnik, mikrofon 

headset, mikrofon bezprzewodowy do ręki, czyi 2 bazy i 4 mikrofony do użycia zamiennie: 2 headset i 2 

ręczne) 

 

Zestaw składający się z: 

 

Nadajnik: 

Gniazdo mini-XLR 3 pin do podłączenia mikrofonu 

Płynna regulacja czułości wejścia w nadajniku 

Przycisk wyboru częstotliwości pracy - 8 kanałów 

Wyświetlacz wskazujący numer kanału nadawania 

Dioda wskazująca załączenie nadajnika (świeci kolorem zielonym) oraz wyładowanie baterii (zmienia kolor 

na czerwony) 

Zasilanie z jednej baterii/akumulatora pozwala na ciągłą pracę do 6 godzin 

Cichy przełącznik funkcji włącz/wycisz/wyłącz 

 

Odbiornik stacjonarny: 

Praca w systemie diversity 

Odłączane anteny ze złączami BNC 

Przycisk wyboru kanału pracy systemu - jeden z ośmiu kanałów 

Pokrętło do regulacji sygnału wyjściowego audio 

Diody LED wskazujące włączenie mikrofonu-nadajnika oraz transmisję sygnału audio 

Pokrętło zasięgu pracy systemu i odporności na zakłócenia - na tylnym panelu 

Wyjście sygnału audio - symetryczne złącze XLR oraz niesymetryczne złącze jack 6,3mm 

Rack opcja 

Moc nadawania jest ustawiona fabrycznie i zależna jest od pasma częstotliwości transmisji - 10mW, 20mW, 

50mW 

Zasilanie z dołączonego zasilacza 

Zasięg odbioru sygnału z nadajnika do 30m 

 

Mikrofon miniaturowy, nagłowny headset 

 
Mikrofon ręczny bezprzewodowy z głowicą do statywu: 

Przycisk wyboru częstotliwości pracy - 8 kanałów 



3 stopniowy włącznik: on / off / mute 

Zakres częstotliwości: 70 - 20,000 Hz 

zasilany na baterię: 1 x 1.5 V AA do 8 godzin pracy 

 

6. Sztyca stalowa bas-góra do kolumn - 2 sztuki 

 

7. Statyw stalowy kolumnowy - 2 sztuki 

 

8. podest sceniczny, modułowy 2x1 m z 4 nogami regulowanymi - 2 sztuki oraz 2 łącznikami do łączenia 

podestów: 

 

podest na ramie aluminiowej, wodoodporny blat ze sklejki, 2 nogi aluminiowe o regulowanej wysokości 60-

100 cm zakończone gumową nóżką i 2 nogi aluminiowe o regulowanej wysokości 100-180 cm zakończone 

gumową nóżką (do ustawienia na schodach stąd potrzeba zastosowania dwóch różnych wysokości nóg do 

jednego podestu) 

 

9. Wysokiej jakości przewody XLR-XLR (damski-męski) z rzepami do zapięcia przewodu po zwinięciu: 10 

m długości - 15 sztuk, 1,5m długości - 2 sztuki 

 

10. di-box stereo aktywny, zasilany phantomem - 2 sztuki  

specyfikacja: 

Dwukanałowy aktywny DI Box, który zapewni łączność i wyjątkową jakość audio, zamknięty w solidnej 

obudowie dodatkowo chronionej wymienną osłoną z silikonu. Urządzenie posiadające po dwa złącza XLR, 

TRS i RCA, a do tego przełączalne złącze 20dB pad i przycisk ground lift. Oprócz typowych zastosowań 

urządzenie może pracować w trybie Sum, gdzie połączone sygnały wejściowe lewy i prawy kierowane są 

zarówno do lewego i prawego wyjścia, lub trybie Split, w którym lewy sygnał wejściowy jest kierowany 

zarówno do lewego i prawego wyjścia. Urządzenie obsługuje phantomowe zasilanie 24-48 V. 

 

11. dibox mono aktywny, zasilany phantomem - 2 sztuki (Klark Teknik DN100) 

 

Wejście:  

• wejścia aktywne symetryczne/niesymetryczne  

• impedancja: 1MΩ (jack) 20KΩ (XLR)  

• złącza: 2x Jack, 1x XLR  

• maksymalny poziom musiccenter.com.pl wejściowy: 30 dBu  

• tłumik: 30 dB (przełączany)  

 

Wyjście:  

• wyjście izolowane transformatorowo, symetryczne  

• impedancja: 300Ω  

• złącze: 3-pinowy XLR  

• maksymalny poziom wejściowy: 10 dB przy obciążeniu powyżej 2KΩ  

• minimalne obciążenie: 600 Ω  

 

Inne:  

• poziom szumów własnych: -100dBu dla pasma 20 Hz- 20 kHz nieważonego z rezystorem 10 KΩ na 

wejściu  

• pasmo przenoszenia: musiccenter.com.pl 20 Hz – 20 kHz  

• zniekształcenia harmoniczne: <0.01 % przy 1 kHz, + 4dBu  

• zasilanie: +48V Phantom  

• pobór mocy: <10mA 

 

 

 

 
 


