TECHNICKÁ KARTA PRE 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 1920x1080 a je možné sa k nemu pripojiť cez
HDMI rozhranie a VGA rozhranie. HDMI rozhranie ponúka zároveň aj prenos zvuku, ktorý je
možné prehrávať v režime 5.1 / Dolby Prologic II, stereo (len predné reproduktory), alebo zdvojené
stereo (predné aj zadné). Pri použití VGA rozhrania je možné využiť len stereo / 2x stereo zvuk cez
samostatný kábel s klasickým slúchadlovým 3,5mm konektorom.
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 a má
dobrú konektivitu, pomocou MHL kábla alebo adaptéra a zodpovedajúcej aplikácie je schopný
zobrazovať dáta z mobilu alebo tabletu. Samozrejme disponuje aj štandardnými rozhraniami ako
HDMI a VGA. Projektor zobrazuje obraz v rozlíšení 1280x800 a je potrebné mať pri aspoň
čiastočne zatemnenú miestnosť. Projektor má zabudované 2W reproduktory pre nenáročnú
zvukovú reprodukciu, prípadne je možné využiť malé prenosné stereo reproduktory, ktoré sú k
dispozícií. Projektor má pre núdzové situácie aj vlastný USB port a čítačku SD kariet pre
obmedzené zobrazovanie najpoužívanejších multimediálnych formátov.
PREZENTAČNÝ NOTEBOOK
K projektorom je k dispozícií prezentačný notebook Lenovo Thinkpad T410 s procesorom Intel i5 a
rýchlym SSD diskom. Je v ňom inštalovaný voľne dostupný kancelársky balík LibreOffice s
prezentačným softvérom Impress, prehliadač MS Office Powerpoint Viewer, prehrávač audio/video
súborov a antivírusový softvér. 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.
MULTIMÉDIA
Vo veľkej sieni je k dispozícií samostatný Blu-Ray prehrávač, pripojený k projektoru, schopný
prehrávať Blu-Ray, DVD a CD disky. Ďalšie formáty je možné prehrávať s pomocou prezentačného
notebooku. Ozvučenie veľkej siene je možné realizovať aj externe z recepcie, pomocou prepojenia
optickým káblom s konektorom Toslink. Vo veľkej sieni je k dispozícií aj bezdrôtový mikrofón,
vďaka dobrej akustike drevom obloženej miestnosti nebýva takmer vôbec používaný.
INTERNET
K dispozícií je klasické káblové pripojenie, ako aj bezdrôtové pripojenie pomocou WiFi.
Vysokorýchlostný bezdrôtový internet je k dispozícií v celom hoteli, 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 kontaktovať recepciu, máme technicky zdatný personál a radi im
vyhovieme pokiaľ je to v našich možnostiach.

