
PREZENTÁCIE A OZVUČENIE

PROJEKTOR VO VEĽKEJ SIENI
Výklopný  FullHD projektor  zabudovaný  do stropu vo veľkej  sieni  premieta  obraz  na  výsuvné
premietacie plátno. Zobrazuje vo FullHD rozlíšení a je možné sa k nemu pripojiť cez rozhrania:
- HDMI
- VGA (D-SUB)
- DisplayPort, miniDisplayPort
HDMI a DP rozhranie ponúka zároveň aj prenos zvuku do reproduktorov v miestnosti. Pri použití
VGA rozhrania je možné využiť na ozvučenie doplnkové prenosné reproduktory cez 3,5mm audio
konektor.

MOBILNÝ PROJEKTOR
Je možné využiť aj  druhý, mobilný projektor,  a  to  v tandeme pri  zložitejších prezentáciách vo
veľkej  sieni,  alebo v ktorejkoľvek inej  miestnosti  na prízemí.  K projektoru je  prenosné plátno.
Zobrazuje v HD rozlíšení a je možné sa k nemu pripojiť cez rozhrania:
- HDMI
- VGA (D-SUB)
- MHL
Prenosný  projektor  má  nižší  svetelný  výkon  je  potrebné  mať  pri  aspoň  čiastočne  zatemnenú
miestnosť.  Projektor  má  zabudované  2W  reproduktory  pre  nenáročnú  zvukovú  reprodukciu,
prípadne je možné využiť doplnkové prenosné stereo reproduktory, ktoré sú k dispozícií.

PREZENTAČNÝ NOTEBOOK
K projektorom je k dispozícií starší, ale spoľahlivý prezentačný notebook Lenovo Thinkpad T430 s
procesorom  Intel  i5  a  SSD  diskom.  Je  v  ňom  inštalovaný  voľne  dostupný  kancelársky  balík
LibreOffice a prehliadač Powerpoint. K notebooku je k dispozícií bezdrôtová klávesnica a myš a
USB bezdrôtový prezentér slúžiaci ako laserové ukazovátko a posúvač prezentácie.

FLIPCHARTY
K dispozícií sú dva štandardné flipcharty na písanie fixami na veľkorozmerný papier.

HUDBA
Prehrávanie  hudby  cez  ozvučenie  je  možné  prostredníctvom  prezentačného  notebooku,  alebo
vzdialene z recepcie. Ozvučenie postačuje na prezentácie a hudbu v pozadí.

INTERNETOVÉ PRIPOJENIE
Štandardne je využívané bezdrôtové pripojenie pomocou WiFi. rýchly a neobmedzený bezdrôtový
internet je k dispozícií v celom hoteli. V prípade potreby je možné využiť aj káblové pripojenie a
rovnako bezdrôtové a káblové pripojenie je k dispozícií na všetkých izbách a apartmánoch.

Pred  prezentáciami  je  štandardne  vo  veľkej  sieni  pripravený  projektor,  plátno,  prezentačný
notebook  a  HDMI  kábel  na  pripojenie  ďalšieho  notebooku.  So  špecifickými  technickými
požiadavkami neváhajte vopred kontaktovať recepciu. Radi Vám vyhovieme, pokiaľ je to v našich
možnostiach.
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