
1. Дигитален снимач на звук (диктафон), количина: 3 парчиња 
 

Карактеристика Понудена карактеристика 

Формат на снимање и репродукција на звук: 

 Мин. MP3, WMA и WAV или еквивалентни формати 
Меморија:  

 Вградена: ≥ 4GB 

 Дополнителна: со слот за дополнителна мемориска картичка 
Конекција со компјутер 

 Мин.1хUSB 2.0 или еквивалентен приклучок 
Приклучоци: 

 Мин. 1 х приклучок за слушалки 

 Мин. 1х приклучок за надворешен микрофон 
Приказ на состојбата на снимачот: 

 Алфанумерички осветлен екран 

 

Гаранција: 
- минимум 12 месеци 
- вклучени бесплатни резервни делови на сите компоненти  
- вклучена бесплатна работна рака 
- време на одзив најдоцна наредниот работен ден во просториите на МАНУ и 
време на поправка не подолго од 10 дена 

 

 



2. Безжичен микрофон-бубица, количина: 1 парче 

 
Карактеристика Понудена карактеристика 

Работна фреквенција: мин. 863MHz 
Број на канали: мин. 16 
Излезна моќност: мин. 10mW 
Напојување: приемен дел-220V/50Hz; подвижен дел-макс. 2хАА батерии 

 

Гаранција: 
- минимум 12 месеци 
- вклучени бесплатни резервни делови 
- вклучена бесплатна работна рака 
- време на одзив најдоцна наредниот работен ден во просториите на МАНУ и 
време на поправка не подолго од 10 дена 

 

 

  



3. Безжичен систем за озвучување, количина: 1 парче 
 

Карактеристика Понудена карактеристика 

Технологија на поврзување: Bluetooth version: 4.1 или еквивалентна 

Вградени звучници:  
  - 2х woofer (мин. 90mm) 
  - 2х tweeter (мин. 20mm) 
Моќност: 4х25W 
Аудио опсег: 50Hz-20kHz 
Трајност на батериско користење: ~8 часа (во зависност од јачина на репро
дукција) 
Време на полнење на батерии: макс. 3 часа 
Напојување: преку адаптер 220V/50Hz кој овозможува непречена работа на 
уредот со полна моќност 
Други карактеристики: 
  - Wireless Bluetooth streaming 
  - Dual Microphone Conferencing System 
  - Wireless Dual Sound 
Тежина на уредот: макс. 3.5kg 

 

Гаранција: 
- минимум 12 месеци 
- вклучени бесплатни резервни делови 
- вклучена бесплатна работна рака 
- време на одзив најдоцна наредниот работен ден во просториите на МАНУ и 
време на поправка не подолго од 10 дена 

 

 


