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Załącznik nr 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa:
pełnoklatkowego profesjonalnego cyfrowego aparatu fotograficznego (uszczelnionego)
zestawu obiektywów i osprzętu do pełnolatkowej lustrzanki cyfrowej
aparatu fotograficznego "bezlusterkowca" (uszczelnionego)
zestawu obiektywów i osprzętu do "bezlusterkowca"
aparatu fotograficznego "kompaktu dla profesjonalisty" z zestawem osprzętu
kamery video 4k
zestawu osprzętu do pracowni filmowej

CPV 38650000-6
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Termin realizacji zamówienia: do 21 dni od daty złożenia zamówienia
Miejsce dostawy: Wrocław ul. Ruska 46 a, lok. 413,414, III piętro (w budynku jest dostęp do windy).
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA –SPRZĘT FOTOGRAFICZNY I FILMOWY

Niniejszy opis przedmiotu zamówienia przedstawia minimalne wymagania dotyczące dostawy sprzętu fotograficznego i
filmowego dla Ogniska Kultury Plastycznej im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.
Wykonawcy mogą przedstawić oferty równoważne, jednakże proponowane rozwiązania równoważne muszą być o takich
samych parametrach lub je przewyższać – obowiązkiem wykonawcy jest udowodnienie równoważności. Zamawiający
akceptuje oferty równoważne, o ile spełnione są minimalne wymagania. Jako rozwiązanie równoważne nie dopuszcza się
użycia następujących materiałów:
• zastosowania innych materiałów niż opisanych w poszczególnych pozycjach,
• stosowania soczewek plastikowych,
• materiałów o innym składzie niż wskazany,
• matrycy o wymiarze i rozdzielczości niższej od opisanej,
• obiektywów z mniejszym zakresem przesłon szczególnie ciemniejszych.
Kolorystyka ma znaczenie drugorzędne, choć zamawiający preferuje sprzęt w kolorze czarnym (chyba, że w opisie podano
inaczej) – w przypadku kiedy producent nie ma w ofercie aparatów i obiektywów w kolorze czarnym dopuszczalny jest inny
(czarno srebrny, biały itd.).
Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów w zakresie +/- 5 % chyba, że w treści opisu danej pozycji przedmiotu
zamówienia, podany jest inny dopuszczalny zakres tolerancji. Zamawiający wymaga sprawdzenia wszystkich wymiarów na
etapie realizacji.
Gwarancja min. 24 miesiące, chyba, że w opisie danej pozycji przedmiotu podany jest inny okres.
W celu potwierdzenia, że oferowane produkty odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca do
oferty zobowiązany jest do załączenia poniższych materiałów:
Opis techniczny oferowanych rzeczy, spełniających wymagania Zamawiającego określone w niniejszej Specyfikacji,
zawierający wskazanie parametrów, marki (wskazanie nazwy producenta), typu i wymiarów, a także zdjęcie/rysunek
techniczny. Zamawiający nie dopuszcza wskazywania parametrów w formie np. tolerancji, zakresów od-do, min., max.
Wszystkie akcesoria dedykowane do danego urządzenia (obiektywy, baterie, karty pamięci, torby itd.)

DANE TECHNICZNE (minimum):
PEŁNOKLATKOWA LUSTRZANKA CYFROWA TTL z wymienną optyką
Dane techniczne:
• Ilość efektywnych megapikseli – min. 36,4
• Matryca – w formacie 24x36 mm (pełna klatka)
• zakres czułości min. 100 – 819 200 ISO umożliwiający naświetlnia, nawet przy obiektywach o słabej jasności – niski poziom
szumów przy wysokiej czułości zachować.
• systemie AF – co najmniej 33 punktowym, w tym min. 25 punktów krzyżowych
• Typ matrycy – CMOS, bez filtra AA – filtr AA symulowany przez układ antywibracyjny
• czyszczenie matrycy: system wibracyjny
• pomiar światła: czujnik min. 86 tys. punktów RGB, czułość od -3 do 20 EV
• migawka: elektroniczna i mechaniczna (od 1/8000 do 30s, Bulb)
• Wytrzymałość migawki min. 300 000 cykli
• filmy: min. 1080/30p (dostępny tryb 60i) kodowane MPEG-4 AVC/H.264, rozdzielczość 4K w trybie interwałowym
• Mechaniczna pięcioosiowa stabilizacja matrycy w korpusie
• format zapisu zdjęć: min. JPEG, RAW 14 bit
• wielokrotna ekspozycja
• Tryb HDR
• Wizjer: pentapryzmatyczny, powiększenie min. 0,7x
• Uszczelniony korpus – min. w 87 punktach, odporny na wodę, mróz i zanieczyszczenia
• Mocowanie obiektywu – bagnet
• Zdjęcia seryjne – ok. 4,4 kl/s (tryb FF), 6,4 kl/s (tryb APS-C).
• Wielkość ekranu – ok. 3,2 cal
• ekran LCD: rozdzielczość min. 1037 tys. punktów, ok. 3,2 cala przekątnej
• Obrotowy ekran LCD – mocowanie umożliwia zmianę położenia ekranu w każdym kierunku
• Dotykowy ekran LCD
• Timer – ok. 2,12 sec.
• karty pamięci: SD/SDHX/SDXC (UHS-I), podwójny slot – zapisywanie kolejno na każdej z kart lub tworzenie kopii zapasowej
• funkcje bezprzewodowe: GPS, Wi-Fi
• Magnezowa obudowa
• USB
• Wyjście HDMI
• Wejście mikrofonowe
• Wyjście słuchawkowe
• wymiary i waga: ok. 136,5 x 110 x 85,5 mm i 1010 g (z akumulatorem i karta pamięci)
• gwarancja – min. 24 miesiące
• Kolor – Czarny
• Zestaw z trzema bateriami
Zestaw zawiera:
• aparat
• Wymienny akumulator 3 szt.
• Ładowarka
• Osłona wizjera
• Pasek
• Muszla oczna
• Osłona stopki lampy
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•
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Osłona bagnetu
Synchro Terminal 2P Cap
Oprogramowanie (CD-ROM)

OBIEKTYW STAŁOOGNISKOWY 50MM F/1,4
Dane techniczne:
• Konstrukcja optyczna: min. 7 szklanych soczewek w 6 grupach
• Soczewki pokryte Powłoką przeciwodblaskową niwelującą flary, minimalizujące bliki, redukujące wpływ promieniowania
ultrafioletowego oraz poprawiające ostrość i kontrast zdjęć
• Napęd: przenoszony z aparatu
• Kąt widzenia: 47°
• Maksymalny otwór przysłony: min. 1.4
• Minimalny otwór przysłony: min. 22
• Minimalna odległość ostrzenia: min. 0,45 m
• Średnica filtra: ok. 49 mm
• Wymiary: ok.63,5 x 38 mm
• Uszczelniana obudowa
• silnik ultradźwiękowy zapewniający cichą i szybką pracę autofocusu
• Waga: około 270 g
Zestaw zawiera:
•
•
•
•
•

obiektyw 50 mm f/1,4
Dekiel przedni i tylny
Osłona przeciwsłoneczna
Futerał czarny lub szary
Gwarancja: min. 24 miesiące

OBIEKTYW ZOOM 15-30MM F/2.8ED
Dane techniczne:
• Konstrukcja optyczna: min. 18 szklanych elementów w 13 grupach
• soczewki ze szkła o niskiej dyspersji
• Napęd: SDM
• Kąt widzenia: 111-72 stopni
• Minimalna odległość ostrzenia: min. 0,28 m
• Maksymalny otwór przysłony: min. 2.8
• Minimalny otwór przysłony: min. 22
• Uszczelniana obudowa
• Wymiary: ok. 98,5 x 143,5 mm
• Waga: ok. 1040 g
• Mocowanie: bagnet z aparatem
Zestaw zawiera:
• Obiektyw 15-30mm f/2.8ED
• dekielek przedni
• dekielek tylny
• futerał
• Osłona przeciwsłoneczna

OBIEKTYW ZOOM 24-70 F/2,8 ED
Dane techniczne:
• Ogniskowa: 24-70
• Maksymalny otwór przysłony: min. f/2,8 w całym zakresie ogniskowych
• Min. otwór przysłony: min. f/22
• Liczba listków przysłony: min. 9, kołowy otwór przysłony
• Konstrukcja optyczna: min. 17 szklanych soczewek w 12 grupach, z min. trzema elementami optycznymi ED i min.
trzema elementami afserycznymi
• Pierścień do regulacji przesłony i ostrości
• Napęd AF – Szybki silnik ultradźwiękowy
• system wewnętrznego ogniskowania
• Kąt widzenia: 84-34.5° (format małoobrazkowy), 61-23° (format APS-C)
• Pierścień do regulacji przesłony i ostrości
• Min. odległość ostrzenia: min. 30 cm
• Mocowanie: bagnet kompatybilny z aparatem
• Średnica filtra: ok 82 mm
• Wymiary: ok. 88,5 x 109,5 mm
• Waga: ok 787 g
Zestaw zawiera:
• Obiektyw 24-70mm f/2,8 ED
• Osłona przeciwsłoneczna
• Dekiel przedni i tylny
• Futerał czarny lub szary
• Gwarancja: min. 24 miesiące
OBIEKTYW STAŁOOGNISKOWY 100 MM F/2.8 ED MACRO
Dane techniczne:
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•

Ogniskowa: 100 mm
Maksymalny otwór przysłony: min. f/2,8
Minimalny otwór przysłony: min. 32
Konstrukcja optyczna: min. 9 szklanych soczewek w 8 grupach
Wielowarstwowe powłoki antyrefleksyjne
Pierścień do regulacji przesłony i ostrości
Napęd: przenoszony z aparatu
Kąt widzenia: 16° (DSLR)/24.5° (SLR)
Minimalna odległość ostrzenia: min. 0,3 m
Średnica filtra: ok. 49 mm
Mocowanie: bagnet kompatybilny z aparatem
obudowa odporna na warunki atmosferyczne
Wymiary: ok 65 x 80,5 mm
Waga: ok 340 g

Zestaw zawiera:
•
•
•

Obiektyw 100 mm f/2.8 ED macro
Osłona przeciwsłoneczna
Dekiel przedni i tylny

•
•

Futerał czrny lub szary
Gwarancja: min. 24 miesiące

LAMPA BŁYSKOWA (dedykowana do aparatu)
Dane techniczne:
• Liczba przewodnia: min. 52 (przy 105mm)
• Kąt rozsyłu błysku: automatyczny zoom w zakresie ogniskowych min. 24-105mm. Z wbudowanym dyfuzorem
szerokokątnym pokrywa pole widzenia obiektywu 12mm
• Tryby ekspozycji: Automatyka TTL praca zdalna (master / kontroler / slave), Tryb błysku Servo)
• Regulacja głowicy: W poziomie i w pionie
• Inne funkcje: błysk dopełniający, podświetlany ekran dotykowy z funkcją automatycznego dostosowywania się do
położenia urządzenia (90°), synchronizacja na pierwszą lub drugą migawkę, błysk modelujący
• Obracany reflektor: ok. 300 stopni
• Uchylny reflektor: ok. +90 stopni
• Zasilanie: dedykowany akumulator i/lub AA
• Gwarancja: min. 24 miesiące
• dotykowy wyświetlacz
• głowica obracana pod kątem ok. 90 stopni
• Pełne naładowanie po max. 3,5 s. a minimalne już po 0,1 s.
Podstawowa konfiguracja:
• Odchylenie – ok. pion (+90 stopni) i poziom (300 stopni) obrotowy reflektor
• Podświetlany ekran dotykowy z funkcją automatycznego dostosowywania się do położenia urządzenia (90 stopni)
• silnik zoom min. 24-105 mm
• Zintegrowany szerokokątny dyfuzor ok. 12 mm
• Wysuwany dobłyśnik (f-o)
• Modelowanie światła
• Zintegrowany system pomiaru błysku autofocus
• Wskaźnik gotowości błysku i wyświetlanie ekspozycji na lampie i na aparacie
• Wskaźnik zasięgu błysku na wyświetlaczu
• Stopka metalowa z szybką blokadą
• Aktualizacja oprogramowania poprzez zintegrowane gniazdo USB
• Gwarancja producenta: min. 24
Zestaw zawiera:
• Lampę błyskową,
• Instrukcję obsługi w języku polskim
• Etui
• 2 komplety akumulatorów
KARTA PAMIĘCI dedykowana do aparatu – dwie sztuki.
Dane techniczne:
• Format – kompatybilny z aparatem
• Pojemność – min 128 GB
• Wydajność/Prędkość – min. odczyt do 95 MB/s i zapis do 90 MB/s
• Temperatura działania – min. od -25°C do 85°C
• Temperatura przechowywania – min. od -40°C do 85°C
• Ochrona – Wbudowany przełącznik zapisu danych zapobiega przypadkowemu usunięciu danych
• Gwarancja – min. 5 lat

TORBA NA APARAT – PLECAK FOTO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plecak foto – lekki będący połączeniem plecaka fotograficznego z trekkingowym.
Wyprofilowane boczne otwarcie plecaka – łatwy i szybki dostęp do sprzętu.
Komora na sprzęt fotograficzny z systemem kompresji.
System nośny zapewniający właściwe podparcie plecom użytkownika
kanały wentylacyjne odprowadzające ciepło od ciała.
Regulowany pas piersiowy oraz miękko wyściełany pas biodrowy z co najmniej dwiema kieszeniami.
Pojemna komora główna na rzeczy osobiste,
dodatkowa kieszeń, z boku, na kijki trekkingowe lub inne akcesoria.
kieszeń umieszczona od strony wewnętrznej na bukłak o pojemności do 2 litrów.
Pokrowiec z systemem chroniącym zawartość przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi
Dożywotnia gwarancja
Kolor: czarny

Pojemność:
•
•
•
•
•

Lustrzanka z obiektywem standardowym + lampa błyskowa lub bezlusterkowiec CSC z obiektywem 24-70 mm +
dodatkowy obiektyw
Bukłak (ok. 2l.)
Kijki trekkingowe
Osprzęt turystyczny
Rzeczy osobiste

CYFROWY APARAT FOTOGRAEICZNY tzw. „BEZLUSTRKOWIEC” wymienną optyką
Dane techniczne (minimum):
• Efektywna liczba pikseli: min. 24,3 miliona
• Matryca: min. 23,6x15,6 mm (APS-C) X-Trans CMOS III z filtrem barw podstawowych
• System czyszczenia matrycy: wibracje ultradźwiękowe
• niskim poziomie szumów nawet przy ISO 51200
• AF z systemem hybrydowym z min. 325 punktami
• Kontrola ekspozycji: min. 256-strefowy pomiar TTL, multi, punktowy, średni, centralnie ważony,
• Tryb ekspozycji: min. P (Programowana automatyka ekspozycji), A (Automatyka ekspozycji z preselekcją przysłony), S
(Automatyka ekspozycji z preselekcją czasu naświetlania), M (Ręczna ekspozycja),
• Kompensacja ekspozycji: min. od -5,0 EV do +5,0 EV w krokach co 1/3 EV – (nagrywanie filmów: od -2,0 EV do +2,0 EV)
• Czas naświetlania Migawka mechaniczna: (tryb P) od 4 s do 1/8000 s, (pozostałe tryby) od 30 s do 1/8000 s
Tryb B (Bulb, do 60 min), czas: od 30 s do 1/8000 s
• Czas naświetlania Migawka elektroniczna: min. (tryby P, A, S, M) od 30 s do 1/32000 s, Tryb B (Bulb): 1 s (stała wartość),
czas: od 1 s do 1/32000 s
• Czas naświetlania Migawka elektroniczna: min. (tryby P, A, S, M) od 30 s do 1/32000 s, Tryb B (Bulb): 1 s (stała wartość),
czas: od 1 s do 1/32000 s
• Czas naświetlania Migawka mechaniczna + elektroniczna, min. (tryb P) od 4 s do 1/32000 s, (pozostałe tryby) od 30 s do
1/32000 s, Tryb B (Bulb, do 60 min), czas: od 30 s do 1/32000 s
• Czas naświetlania Synchronizacja z lampą błyskową: min. 1/250 s lub mniej
• zdjęcia seryjne z prędkością do 8 klatek na sekundę przy wykorzystaniu pełnego śledzenia AF lub do 14 klatek na
sekundę przy użyciu cichej migawki elektronicznej
• tryby symulacji filmu odwzorowujące klasyczne filmy kolorowe
• Funkcje: min. Geotagowanie, Łączność bezprzewodowa (przesyłanie obrazów), Wyświetlanie i pobieranie obrazów,
Zdalny spust migawki, Automatyczny zapis na komputerze (PC Autosave), Drukowanie odbitek instax, Panorama,
Ustawienia użytkownika w trybie AF-C, Film w jakości 4K, Spust migawki + automatyka ekspozycji, Spust migawki +
autofokus, Autofokus włączony, Exif Print, PRINT Image Matching II, Różnice czasowe, Podgląd ekspozycji na
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wyświetlaczu LCD w trybie ręcznym, Jasność wizjera elektronicznego, Kolor wizjera elektronicznego, Jasność
wyświetlacza LCD, Kolor wyświetlacza LCD, Podgląd efektu danego trybu na wyświetlaczu, Dostosowywanie,
Język menu: do wyboru, w tym polski i angielski,
Wyświetlacz LCD: min: 3.0 calowy ruchomy w trzech kierunkach (1,040 mln punktów)
wizjer: OLED ok. 0,5 cala, ok. 2,36 miliona punktów; pokrycie obszaru widoku względem obszaru przechwytywania
obrazu: ok. 100%
-1
Pozycja oka: ok. 23 mm (od końca okularu aparatu); regulacja dioptrii: od -4 do +2 m
Powiększenie: 0,77x przy użyciu obiektywu 50 mm (odpowiednik formatu 35 mm) ustawionego na nieskończoność z
-1
dioptrią -1,0 m
Kąt widzenia po przekątnej: ok. 38° (kąt widzenia w poziomie: ok. 31°)
Wbudowany czujnik oka
łatwe w użyciu i precyzyjne pokrętła,
Bracketing w trybie automatyki ekspozycji: min. (±2 EV, ±5/3 EV, ±4/3 EV, ±1 EV, ±2/3 EV, ±1/3 EV)
Bracketing w trybie symulacji filmu : min. (3 rodzaje symulacji filmu do wyboru)
Bracketing w trybie zakresu dynamicznego : min. (100%, 200%, 400%)
Bracketing czułości ISO : min. (±1/3 EV, ±2/3 EV, ±1 EV)
Bracketing balansu bieli : min. (±1, ±2, ±3)
Ostrość Tryb : min. Autofokus pojedynczy, Autofokus ciągły, MF
Ostrość Typ: min. Inteligentny autofokus hybrydowy (autofokus z detekcją kontrastu TTL, autofokus z detekcją fazową
TTL)
Ostrość Wybór klatki autofokusa: min. Autofokus pojedynczy – wizjer elektroniczny / wyświetlacz LCD: 13x7 / 25x13 (do
wyboru 5 typów wielkości ramki autofokusa)
Ostrość Autofokus strefowy: min.do wyboru obszar 3x3, 5x5 lub 7x7 z 91 pól w układzie 13x7
Ostrość Autofokus szeroki ze śledzeniem: min.maksymalnie 18 pól
Balans bieli : min. Automatyczne rozpoznawanie sceny, Ustawienia użytkownika 1-3, Wybór temperatury barwowej :
min.(2500-10000 K),
Zaprogramowane ustawienia balansu bieli : min. Ładna pogoda, Cień, Światło jarzeniowe (Dzień), Światło jarzeniowe
(Ciepła biel), Światło jarzeniowe (Chłodna biel), Światło żarówki, Pod wodą,
Samowyzwalacz: ok. 10 s lub 2 s
Rejestracja w odstępach: min. ustawienia: Odstęp, Liczba ujęć, Czas rozpoczęcia
Tryby lampy błyskowej: Tryb synchronizacji : min. 1 kurtyna, 2 kurtyna, Auto FP (szybka synchronizacja)
Tryb lampy błyskowej: TTL – min. Błysk automatyczny, Błysk standardowy, Powolna synchronizacja; Ręczny; Sterownik
błysku; Błysk wyłączony
Gniazdo dodatkowej lampy błyskowej zgodne z dedykowaną lampą błyskową TTL,
kompatybilny z szeroką gamą obiektywów
Nośniki danych Karta pamięci SD: (do 2 GB), SDHC (do 32 GB), SDXC (do 256 GB), standard UHS-I lub UHS-II*1
Format pliku – zdjęcia: min. JPEG (Exif v2.3)*2, RAW: 14-bitowy (oryginalny format RAF), RAW+JPEG
nagrywanie filmów – 4K (3840x2160) 29,97p, 25p, 24p, 23,98p 100 Mb/s: maksymalnie ok. 10 min
Full HD (1920x1080) 59,94p, 50p, 29,97p, 25p, 24p, 23,98p 100 Mb/s: maksymalnie ok. 15 min
HD (1280x720) 60p, 50p, 30p, 25p, 24p 50 Mb/s: maksymalnie ok. 30 min
Filmy: Format pliku wideo: MOD
Kompresja wideo: MPEG-4 AVC, H.264
Dźwięk: linearny dźwięk PCM / stereo, próbkowanie 48 KHz
Liczba rejestrowanych piksel: min.
L: (3:2) 6000x4000, (16:9) 6000x3376, (1:1) 4000x4000
M: (3:2) 4240x2832, (16:9) 4240x2384, (1:1) 2832x2832
S: (3:2) 3008x2000, (16:9) 3008x1688, (1:1) 2000x2000
kompaktowa, lekka i solidna obudowa
Wymiary: szerokość: około 132,5 mm, wysokość: 91,8 mm, głębokość: 49,2 mm
Kolor: czarny

Zestaw zawiera:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

aparat
Zestaw z trzema bateriami
oprogramowanie,
pasek,
osłona bagnetu,
Wymienny akumulator 3 szt.
ładowarka,
instrukcja obsługi w języku polskim,
karta gwarancyjna
Gwarancja: min. 12 miesięcy

OBIEKTYW 35mm, f/1,4
Dane techniczne:
• Ogniskowa: min. 35 mm
• Maksymalny otwór względny: min. f/1.4
• Minimalny otwór względny: min. f/16
• Budowa optyczna: min. 8 elementów 6 grup w tym co najmniej 1 element asferyczny
• Kąt widzenia: 44.2
• Minimalna odległość ustawiania ostrości: min.0.28 m
• Maksymalna skala odwzorowania: ok. 1:5.9
• Liczba segmentów przysłony: min. 7
• Rozmiar filtra: ok. 52 mm
• Wymiary: ok. 65 x 54.9 mm
• Waga: ok. 187 g
Zestaw zawiera:
• obiektyw 35mm f/1,4 R
• dekiel przedni i tylny
• szmatka
• instrukcja w języku polskim
• futerał czarny ,szary
• Gwarancja: min. 12 miesięcy
OBIEKTYW 56mm f/1.2R
Dane techniczne:
• Ogniskowa [mm]: 56
• Kąt widzenia [stopnie]: 28.5
• Przysłona [f/]: min. 1.2
• Minimalna wartość przysłony - szeroki kąt [f/]: min.16
• Minimalna wartość przysłony - wąski kąt [f/]: min.16
• Maksymalna wartość przysłony - szeroki kąt min. [f/]: 1,2
• Maksymalna wartość przysłony - wąski kąt [f/]: min.1,2
• Minimalna odległość ostrzenia AF/MF [cm]: min.70
• Budowa: min. 11 soczewek umieszczonych w 8 grupach, w tym: dwie soczewki ze szkła ED, jedna obustronnie asferyczna,
cztery z wypukłą powierzchnią oraz jedna soczewka asferyczna ze szkła optycznego, wszystkie soczewki pokryte powłoką
HT-EBC
• Skala odwzorowania: maksymalne powiększenie ok. 0.09x
• Średnica filtra [mm]: ok. 62

•
•
•

Waga [g]: ok. 400
Wymiary (średnica x długość) [mm]: ok. 73.2 x 69.7
Kolor: czarny

Zestaw zawiera:
• Obiektyw 56mm f/1,2 R
• Tulipanowa osłona przeciwsłoneczna
• instrukcja w języku polskim
• futerał
OBIEKTYW 16-55 mm f/2,8
Dane techniczne:
• Budowa optyczna: min. 17 elementów w 12 grupach, w tym trzy soczewki asferyczne oraz trzy soczewki ze szkła ED,
• kąt widzenia: 83.2°～29°
• liczba listków przysłony: min. 9 (okrągły otwór przysłony)
• wielkość kroku: min. 1/3 EV (19 kroków)
• wymiary zewnętrzne: średnica x długość (w przybliżeniu) φ 83,3 mm x 106,0 mm (szeroki kąt) / 129,5 mm (tele)
• rozmiar filtra: ok. 77mm
• długość ogniskowej: min. f=16-55 mm (odpowiednik formatu 135: 24-84 mm)
• zakres ostrości: min. normalny: 0,6 m-∞ (pełny zoom), makro: 30 cm-10 m (szeroki kąt), 40 cm-10 m (tele)
• maks. przysłona: min. F2.8 w całym zakresie
• maks. powiększenie: ok. 0,16x (tele)
• min. przysłona: min. F22
• waga: ok 650g
Zestaw zawiera:
• obiektyw,
• osłona obiektywu,
• futerał.
OBIEKTYW 50-140 mm f/2.8
Dane techniczne:
• Ogniskowa: 50-140 mm
• Budowa optyczna: min. 23 szklanych elementów w 16 grupach, w tym z pięć soczewek ED i jedna soczewka Super ED,
powłoka Nano-GI (Gradient Index)
• Maksymalny otwór względny: min. 2,8 w całym zakresie
• Minimalny otwór względny: min. 22
• Pole widzenia: 31,7-11,6°
• Min. odległość: min. 1 m
• Maks. powiększenie: min. 0,12
• Min. przysłona: min. 22
• Liczba listków przysłony: min. 7
• Mechanizm autofokusa: AF/MF z potrójnym silnikiem liniowym
• Średnica filtra: ok. 72 mm
• Tryb Makro
• Stabilizacja: z czujnikiem żyroskopowym
• Obudowa obiektywu zachowująca stałą długość w całym zakresie przybliżenia
• Obudowa odporna na warunki pogodowe i kurz,
• działa przy temperaturze do min. -10 ºC
• Wymiary: ok. 82,9 x 175,9 mm
• Waga: ok. 1000 g

Zestaw zawiera:
• obiektyw
• dekiel przedni i tylny
• mocowanie statywu,
• pokrowiec
OBIEKTYW 100-400 mm f/4.5-5.6
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dane techniczne:
Ogniskowa: 100-400 mm (odpowiednik zakresu 152-609 mm w formacie małoobrazkowym)
Maksymalnylny otwór przysłony:: min. 4,5-5,6
Minimalny otwór przysłony: min. f/22
Liczba listków przysłony: min. 9
Konstrukcja optyczna: min. 21 soczewek w 14 grupach w tym 5 elementów o bardzo niskiej dyspersji (ED) oraz 1 element o
super niskiej dyspersji (super ED) przednia soczewka pokryta z powłokami z fluoru,
systemu stabilizacji obrazu o skuteczności 5 kroków EV
Napęd AF: silniki liniowe
Kąt widzenia: 16,2°-4,1°
Min. odległość ostrzenia: min. 175 cm
Średnica filtra: ok. 77 mm
Obiektyw uszczelniony – odporny na zachlapania i kurz i można go obsługiwać w niskich temperaturach do ok. -10°C,
Wymiary: ok. 94,8 x 210,5 mm
Waga: ok.1375 g
Zestaw zawiera:
obiektyw
osłona przeciwsłoneczna
mocowanie statywowe
dekiel przedni i tylny
futerał czarny szary
Gwarancja: min. 12 miesięcy
ZEWNĘTRZNA LAMPA BŁYSKOWA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Specyfikacja techniczna:
liczba przewodnia min. 42
temperatura barwowa ok. 5600K
obracany palnik do odbijania błysku – ok. 90° w pionie i 290° w poziomie
czas ładowania ok 3 s.
zasilanie AA lub akumulator dedykowany
wydajność min. 200-240 błysków
tryb automatyczny (TTL) i manualny
regulacja siły błysku w zakresie min. 7 EV (1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64)
automatyczna regulacja zoomu ok. 24-105 mm (APS-C)
przełączanie między formatami APS-C i Full Frame
błysk testowy
Wymiary: około 116 x 102 x 64 mm
Waga: około 260 g
Zestaw zawiera:
Lampę błyskową,
Instrukcję obsługi w języku polskim
Etui
2 komplety akumulatorów

KARTA PAMIĘCI dedykowana do aparatu – dwie sztuki.
•
•
•
•
•
•
•

Dane techniczne:
Format: kompatybilny z aparatem
Pojemność: min 128 GB
Wydajność/Prędkość: min. odczyt do 95 MB/s i zapis do 90 MB/s
Temperatura działania: min. od -25°C do 85°C
Temperatura przechowywania: min. od -40°C do 85°C
Ochrona: Wbudowany przełącznik zapisu danych zapobiega przypadkowemu usunięciu danych
Gwarancja: min. 5 lat
TORBA DO APARATU CYFROWEGO
•
•
•
•
•
•
•
•

Łączy w sobie funkcje torby fotograficznej z wielofunkcyjną do codziennego użytku
wkładka na sprzęt fotograficzny, możliwość dopasowania układu
Dożywotnia gwarancja
Wymiary wewnętrzne: około 145mm x 190mm x 190mm
szeroki, regulowany pas na ramię
Kolor: szary
Waga: mniej niż 0,6 kg
Pomieści: aparat cyfrowy, dodatkowy obiektyw, telefon, tablet, akcesoria

APARAT – tzw. kompakt dla profesjonalisty – zaawansowany kompaktowy super-zoom
Dane techniczne:
• Liczba efektywnych pikseli [mln]: min. 20.2
• Typ matrycy: CMOS z tylnym podświetleniem
• Rozmiar matrycy: min. 1.0 cal,
• Zoom optyczny: Około 25x
• Ogniskowa (ekwiwalent dla 35mm) [mm] : 24-600
• Jasność obiektywu [f/]: min. 2,8-5,6
• Przesłona: nin. 9-listkowa
• Makro [cm] : min. od 5
• Stabilizacja: optyczna
• Czas otwarcia migawki: min. Auto: 1 s - 1/2000 s 30 s - 1/2000 s (pełen zakres - zależnie od trybu fotografowania)
• Rozmiar LCD [cale] : min. 3.2
• Rozdzielczość LCD [piksele] : min. 1 620 000
• Autofokus
• Czułość ISO: min. 100-12800
• Balans bieli: min. Auto (w tym balans bieli z wykrywaniem twarzy), światło dzienne, pochmurny dzień, żarówka,
świetlówka, świetlówka H, lampa błyskowa, niestandardowe 1, niestandardowe 2 , ustawiany ręcznie wg. wzorca i w
Kelwinach
• Lampa błyskowa: wbudowana, gorąca stopka
• Filmowanie: min. , 1920x1080; od 24p do 60p
• Zdjęcia seryjne: z szybkością do 5.9 kl./s, z szybkością 3.2 kl./s w trybie AF
• Dźwięk: MPEG2 AAC-LC (stereo)
• Obracany LCD
• Format zapisu danych: min. Zdjęcia: JPEG (Exif 2.3, DCF, DPOF 1.1), RAW 14 bit (.CR2), RAW+JPEG Rodzaje JPEG: Fine /
Normal; Filmy: MP4 (MPEG4-AVC (H.264)), iFrame
• Menu w języku polskim
• Pamięć: SD, SDHC, SDXC
• Złącza: min. USB 2.0, micro HDMI, mikrofonowe, słuchawkowe, ,

• Zasilanie: Dedykowany akumulator litowo-jonowy (wydajność ok. 300 zdjęć)
• WiFi,
• NFC,
• Waga [g] około: 730
• Wymiary: około 123.3 x 76.5 x 105.3
Zestaw zawiera:
• aparat,
• Wymienny akumulator 3 szt.,
• ładowarkę,
• pasek,
• instrukcję w języku polskim,
• oprogramowanie
KARTA PAMIĘCI dedykowana do aparatu – dwie sztuki..
Dane techniczne:
•
•
•
•
•
•
•

Format: kompatybilny z aparatem
Pojemność: min 128 GB
Wydajność/Prędkość: min. odczyt do 95 MB/s i zapis do 90 MB/s
Temperatura działania: min.od -25°C do 85°C
Temperatura przechowywania: min.od -40°C do 85°C
Ochrona: Wbudowany przełącznik zapisu danych zapobiega przypadkowemu usunięciu danych
Gwarancja: min. 5 lat

TORBA DO APARATU CYFROWEGO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Łączy w sobie funkcje torby fotograficznej z wielofunkcyjną do codziennego użytku
wkładka na sprzęt fotograficzny, możliwość dopasowania układu
Dożywotnia gwarancja
Wymiary zewnętrzne: około 145mm x 190mm x 190mm
szeroki, regulowany pas na ramię
Kolor: szary
Waga: mniej niż 0,6 kg
Pomieści: aparat cyfrowy, telefon, akcesoria
Co najmniej dwie komory wewnętrzne i jedna komora zewnętrzna z przodu
wymiary: około 135mm x 100mm x 175mm
waga całkowita około 0.2 kg

1. PROFESJONALNA KAMERA 4K
Specyfikacja – wartości minimalne:
Sekcja
Przetwornik
przetwornik
obrazu
a
Liczba
efektywnych
pikseli
Sekcja
Liczba przysłony
obiektywu
Zoom optyczny
Długość
ogniskowej
Odpowiednik dla
kliszy 35 mm
(Filmy/Zdjęcia)
Średnica filtra
Napęd
obiektywu
Autofocus
sterowanie
Sekcja
Oświetlenie
kamery
minimalne
Regulacja
ostrości
Powiększenie Inteligentny
zoom WYŁ.
Inteligentny
Zoom WŁ.
Zoom cyfrowy
Balans bieli
Tryb
ustawiania
przysłony
Filtr szary
Filtr IR
Czas otwarcia Tryb 59,94 Hz
migawki min.

Tryb 50,00 Hz

Długi czas
Tryb 59,94 Hz
otwarcia
migawki min.

Matryca MOS typu 1-calowego

min. UHD/FHD 59,94p/29,97p/23,98p : 8,79 megapiksela/4K
24,00p: 9,46 megapiksela
min. F2,8–F4,5
min. 20x
min. 8,8–176 mm
min. 25,4―508,0 mm [UHD/FHD 59,94p/29,97p/23,98p], 24,0―
480,0 mm [4K 24,00p]
Ok. 67 mm
4x mechanizm napędowy
Kilka trybów pracy
Potrójny pierścień
min. 0,2 lx (F2,8, zysk 18 dB, manualny długi czas otwarcia
przysłony 1/2, tryb [HIGH SENS])
Automatyczny/Manualny
min. 20x
min. 30x
min. 2x / 5x / 10x
min. Auto / BLOKADA ATW / 3200K / 5600K / VAR (2000K—
15000K) / Kanał A stały / Kanał B stały
Automatyczny / Manualny

min. 1/4, 1/16, 1/64, WYŁ.
Zawiera funkcję kontroli WŁ./WYŁ.
min. 60i/60p: 1/60, 1/100, 1/120, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500,
1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 s/30p:
1/30, 1/50, 1/60, 1/100, 1/120, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750,
1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 s/24p: 1/24,
1/48, 1/50, 1/60, 1/100, 1/120, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750,
1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 s
min. 50i/50p: 1/50, 1/60, 1/100, 1/125, 1/180, 1/250, 1/350,
1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000,
1/8000 s/25p: 1/25, 1/50, 1/60, 1/100, 1/125, 1/180, 1/250,
1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000,
1/8000 s
min. 60i/60p: 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30 s/30p: 1/2, 1/4, 1/8,
1/15 s/24p: 1/2, 1/3, 1/6, 1/12 s

Funkcja
skanowania
synchronizacji

Tryb 50,00 Hz
Tryb 59,94 Hz

Tryb 50,00 Hz
Nagrywanie z Tryb 59,94 Hz
VFR (zmienna
szybkość
klatek)
Tryb 50,00 Hz
Stabilizator
obrazu
Czułość min. Tryb HIGH SENS.
Tryb NORMAL

Sekcja
nagrywania

Tryb nocny
Nośniki
zapisu
Format zapisu
Metoda
kompresji
wideo
Metoda
kompresji
audio
Częstotliwość
systemu
Tryb
AVCHD
nagrywania /
odtwarzania

MP4/ MOV

Prędkość
format UHD i
nagrywania w FHD
Sekcja
aparatu

Dane ogólne

min. 50i/50p: 1/2, 1/3, 1/6, 1/12, 1/25 s/25p: 1/2, 1/3, 1/6, 1/12 s
min. 59,94i/59,94p: 1/60,0―1/249,7 s/29,97p:
1/30,0―1/249,7 s/23,98p: 1/24,0―1/249,6 s/24,00p:
1/24,0―1/249,9 s
min. 50i/50p: 1/50,0―1/250,0 s/25p: 1/25,0―1/250,0 s
min. 30p: 2, 15, 26, 28, 30, 32, 34, 45, 60 kl/s/24p: 2, 12, 20, 22,
24, 26, 28, 36, 48, 60 kl/s

min. 25p: 2, 12, 21, 23, 25, 27, 30, 37 i 50 kl/s
4K 24,00p / UHD: Optyczny stabilizator obrazu/FHD lub mniej: 5osiowy hybrydowy stabilizator obrazu
F11 (2000 lx, 3200 K, 89,9% odbicia, 1080/59.94i) / F12 (2000 lx,
3200 K, 89,9% odbicia, 1080/50i)
F8 (2000 lx, 3200 K, 89,9% odbicia, 1080/59.94i) / F12 (2000 lx,
3200 K, 89,9% odbicia, 1080/50i)
Karty pamięci SDHC/SDXC, Podwójne gniazdo na karty SD
MOV, MP4, AVCHD
MPEG-4 AVC/H.264 High Profile (MOV/MP4/AVCHD)

MOV / MP4: LPCM (2 kanały)/AVCHD: Dolby Digital (2 kanały)

59,94 Hz / 50 Hz
min. PS 1920x1080 59,94p/50,00p: średnio 25 Mb/s (VBR)/PH
1920x1080 59,94i/50,00i/23,98p: średnio 21 Mb/s (VBR)/HA
1920x1080 59,94i/50,00i: średnio 17 Mb/s (VBR)/HE 1440x1080
59,94i/50,00i: średnio 5 Mb/s (VBR)/PM 1280x720 59,94p/50,00p:
średnio 8 Mb/s (VBR)/SA 720x480/720x576 59,94i/50,00i (SIDE
CROP/LETTERBOX/SQUEEZE): średnio 9 Mb/s (VBR)
min. 4K 4096x2160 24,00p 100M: średnio 100 Mb/s (VBR)/UHD
3840x2160 59,94p/50,00p 150M: średnio 150 Mb/s (VBR)/UHD
3840x2160 29,97p/25,00p/23,98p 100M: średnio 100 Mb/s
(VBR)/FHD 1920x1080 59,94p/50,00p/29,97p/25,00p/23,98p
200M (ALL-Intra): średnio 200 Mb/s (VBR)/FHD 1920x1080
59,94p/50,00p 100M: średnio 100 Mb/s (VBR)/FHD 1920x1080
59,94p/50,00p/29,97p/25,00p/23,98p/59,94i/50,00i 50M: średnio
50 Mb/s (VBR)
60 kl./s

Format zapisu

JPEG (DCF/Exif2.2)

Rozmiar
rejestrowanego
obrazu
Zasilanie
Pobór mocy

[17:9] 8,8 megapiksela (4096 x 2160)/[16:9] 8,3 megapiksela (3840
x 2160), 2,1 megapiksela (1920 x 1080), 0,9 megapiksela (1280 x
720)
Drdykowany akumulator i sieciowe
Ok. 19,7 W (ekran LCD)

AKCESORIA
STANDARDO
WE

Wideo

Wejście
audio

Wyjście
audio

Inne
wejście/wyjś
cie

Wymiary (szer. x Około 173 x 195 x 346 mm
wys. x dł.)
Waga (bez
Ok. 2000 g
akumulatora
i karty pamięci
SD)
Monitor LCD
min. 8,88 cm (3,5") panoramiczny wyświetlacz LCD (1 152 000
pikseli)
Wizjer
min. 1,0 cm (0,39") wizjer EVF (1 769 000 pikseli)
Pierścień
Ostrość / Zoom / Jasność
manualnej
obsługi
Stopka do
Tak
akcesoriów
Zasilacz sieciowy Tak

Kabel sieciowy
Akumulator
Ładowarka
Uchwyt na
mikrofon
Wkręty do
uchwytu na
mikrofon
Osłona gniazda
wejściowego
Muszla oczna
Osłona
przeciwsłoneczn
a obiektywu
wyjście wideo
HDMI

Wbudowany
mikrofon
Wejście XLR

Tak
Tak (min. 5900 mAh)
Tak
Tak
Tak

Tak
Tak
Tak

WYJŚCIE wideo x 1
Typ A x 1 (niezgodne z VIERA Link)/Format wyjściowy:
2160/59,94p/50,00p/29,97p/25,00p/24,00p/23,98p/,
1080/59,94p/50,00p/29,97p/25,00p/24,00p/23,98p/59,94i/50,00i
/, 720/59,94p/50,00p, 480/59,94p, 576/50,00p
Mikrofon stereo

HDMI

XLR (3 piny) x 2/Wysoka impedancja wejścia, LINE/MIC/MIC+48 V
(przełączane SW)/LINE：+4 dBu/0 dBu (przełączane menu)/MIC: –
40 dBu/–50 dBu/–60 dBu (przełączane menu)
min. 2 kanały (LPCM)

WYJŚCIE audio
Słuchawki
Głośnik
Gniazdo Camera
Remote

min. 2
Mini-jack stereo 3,5 mm x 1
Ok. 20 mm, okrągłe x 1
Super mini-jack 2,5 mm x 1 (ZOOM S/S)/Mini-jack 3,5 mm x 1
(FOCUS/IRIS)

HOST USB 3.0

urządzenie USB
3.0
wejście zasilania
prądem stałym

Złącze standard A, 9-pinowe, do podłączania zewnętrznych
urządzeń multimedialnych,* zasilanie magistrali/** Zewnętrzne
urządzenia multimedialne o pojemności od 32 GB lub mniejszej
albo powyżej 2 TB nie są obsługiwane.
Złącze micro-B, 10-pinowe, funkcja pamięci masowej (tylko do
odczytu)

zestaw z trzema dedykowanymi firmowymi bateriami w tym co najmniej dwie o pojemności min. 11 800mAh i torbą do
noszenia tej kamery wraz z bateriami.
2.

DRON z kamerą 4K i torbą do transportu.

specyfikacja– wartości minimalne:
Podstawowe informacje
zasięg

Min. 7 km

Czas lotu, na jednym ładowaniu

min 25 minut

Kamera

Pozycjonowanie

4K z 5 sensorami wizji stabilizowana przez 3-osiowy gimbl
Technologia pozwalająca wyczuć przeszkody z odległości do 15
metrów, czujniki, umożliwiające precyzyjne latanie w miejscach
zamkniętych lub nie objętych sygnałem GPS, czujniki
redundancji
Satelitarne sparowane z GPS oraz GLONASS

przenoszenie

Składany do małych rozmiarów

prędkość lotu

do ok. 64 km/h

bezpieczeństwo

Matryca
Maksymalna rozdzielczość

min. 4000x3000

Liczba pikseli

min. 12 Mpix

Rozmiar matrycy

min. 01.02.2003

Rodzaj matrycy

CMOS

Czułość ISO

min. 100-3200

Obiektyw
Ogniskowa (odpowiednik 35mm)

28

Światło – siła

min. 2,2

Fotografia
Formaty zapisu

JPEG, RAW

Minimalny czas naświetlania

min. 1/8000 s

Maksymalny czas naświetlania

min. 8 s

Filmy
Formaty zapisu

MOV, MP4

Rozdzielczość filmów

4096x2160

Łączność
USB

micro USB

WiFi

tak

GPS

tak

Dodatkowe informacje
Rodzaj baterii

Li-Po

Wymiary

ok. 83 x 83 x 198 mm

Waga

max. 734 g

Karty pamięci

Micro SD

1 x Aircraft
1 x Remote Controller
3 x 8330 Quick-Release Propellers
4 x baterie
1 x Gimbal Clamp
1 x Charger
1 x przewód zasilający
1 x przewód Micro-USB
1 x przewód RC (Lightning Connector)
1 x przewód RC (Micro-USB Connector)
1 x przewód RC (USB type-C Connector)
2 x przewód RC Slider
zestaw z czterema dedykowanymi firmowymi bateriami
3.

KARTA PAMIĘCI dedykowana do kamery i drona – 4 sztuki.

Specyfikacja– wartości minimalne:
•
•
•
•
•
•
•
•

Dane techniczne:
Format: 2 szt. kompatybilne z kamerą, 2 szt. kompatybilne z dronem
Pojemność: min 128 GB
Wydajność/Prędkość: min. odczyt do 95 MB/s i zapis do 90 MB/s
Temperatura działania: min. od -25°C do 85°C
Temperatura przechowywania: min. od -40°C do 85°C
Ochrona: Wbudowany przełącznik zapisu danych zapobiega przypadkowemu usunięciu danych
Gwarancja: min. 5 lat

4.

PROFESJONALNY MIKROFON TYPU ZOOM

Specyfikacja– wartości minimalne:
Acoustic Principle

Line Gradient

Active Electronics

RF Bias

Capsule

0.50"

Kapsuła pojemnościowa

typu RF

Address Type

End

Frequency Range

40Hz - 20kHz

Output Impedance

25Ω

Maximum SPL

130dBSPL

Maximum Output Level

8.2mV (@ 1kHz, 1% THD into 1KΩ load)

Sensitivity

-30.0dB re 1 Volt/Pascal (31.60mV @ 94 dB SPL) +/- 2 dB @ 1kHz

Equivalent Noise Level (A-weighted)

13dBA

Power Options

P48

Weight

163.00g

Dimensions

255.00mmH x 19.00mmW x 19.00mmD

Output
Informacje podstawowe

XLR

Dedykowany dla broadcastu oraz do zastosowań filmowych
Kapsuła pojemnościowa typu RF biased – możliwość stosowania w każdych warunkach atmosferycznych nawet
przy dużej wilgotności powietrza
odporny na zakłócenia pochodzenia mechanicznego
cylindryczny, aluminiowy case umożliwiający wygodny i bezpieczny transport oraz przechowywanie
5.

KOMPURER Z MONITOREM I OPROGRAMOWANIEM
KOMPUTER STACJONARNY – 1 sztuka.

Nazwa komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne

Typ

Fabrycznie nowy wysokiej klasy komputer stacjonarny umożliwiający płynną pracę z filmem
4K. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz nazwy producenta.

Procesor

Zgodny z x64 - sześciordzeniowy, taktowany zegarem co najmniej 3,2 GHz, posiadający 12 MB
Cache L3

Pamięć operacyjna

32 GB DDR4, częstotliwość pracy 2400 MHz

Parametry pamięci
masowej

Min. 2TB Dysk talerzowy na dane, oraz 240 GB Dysk SSD na system operacyjny

Karta graficzna

Wielkość pamięci 8192 MB GDDR5X, taktowanie rdzenia co najmniej 1632 MHz, szyna danych
256 bit, obsługiwane standardy: DirectX 12; OpenGL 4,5; Vulkan.
Osiągająca co najmniej 12260 punktów PassMark - G3D Mark

Karta dźwiękowa

Zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition (HD) Audio

Zasilacz

Zasilacz min. 600 W

Obudowa

Midi Tower

Zgodność z systemami
operacyjnymi i
Oferowany komputer musi być kompatybilny z oferowanym systemem operacyjnym.
standardami

Oprogramowanie

Licencja wieczysta Windows 10 PRO PL 64 bit (system preinstalowany na dysku twardym)
wraz z nośnikiem pozwalającym na ponowną instalację systemu niewymagającą wpisywania
klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon. Licencje na korzystanie z
systemu operacyjnego dostarczone wraz z komputerem muszą być udzielone na czas
nieoznaczony, w sposób nie naruszający praw osób trzecich. Jest to system powszechnie
znany i używany przez słuchaczy.
Dołączone do zestawu oprogramowanie:
AVID Media Composer Perpetual License NEW – Education – licencja wieczysta,
Lightroom v.6 IE MULTI AOO – Education – licencja wieczysta, Profesjonalne programy do
pracy z filmem i do katalogowania z licencjami wieczystymi – konkurencyjne profesjonalne
oprogramowanie posiada tylko licencje czasowe.
Antywirus Eset – licencja 5 lat. Ten program antywirusowy jest zainstalowany na wszystkich
pozostałych komputerach w instytucji

Gwarancja

Min. 2-letnia gwarancja producenta.

MONITOR 4K– 1 sztuka
Funkcjonalność

Wymagane minimalne parametry techniczne komputera

Typ ekranu
Typ podświetlenia

IPS, 27 cali o rozdzielczości min 4K. W ofercie wymaga się podania modelu, symbolu i nazwy
producenta monitora.
LED

Rozmiar plamki

max. 0,155 mm

Jasność

min. 350 cd/m2

Kontrast

min. 10000000:1

Kąty widzenia
(poziom/pion)
Rozdzielczość
maksymalna
Złącze

min. 178 / 178

Funkcje dodatkowe

obsługa FreeSync, zgodność z technologią HDCP, normy jakościowe: CE, Energy Star, ISO
9241, WEEE
Gwarancja min 24 miesiące

Gwarancja

Min. 3840x2160
min. 1 x DisplayPort, 2 x HDMI

