
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Specyfikacja techniczna, parametry i funkcje wyposażenia pracowni audio-wizualnej Ośrodka Kultury w Sejnach

Lp. Typ / Rodzaj wyposażenia Wymagane parametry / funkcje / akcesoria
1. Cyfrowy rejestrator dźwięku z akcesoriami Cyfrowy rejestrator dźwięku o parametrach: 

 Wejścia i wyjścia: cztery gniazda combo jack XLR/TRS z oddzielnymi przełącznikami i regulacją podbicia sygnału dla rejestrowania 
dźwięku bez zniekształceń, dwa wyjścia ⅛", liniowe wyjście stereofoniczne i wyjście słuchawkowe z osobną regulacją głośności;

 Czas nagrywania: 20 godzin z czterema bateriami AA; Forma: indywidualne pliki WAV w jednym z następujących formatów: 
44.1kHz/16-bit, 44.1kHz/24-bit, 48kHz/16-bit, 48kHz/24-bit, 96kHz/16-bit, 96kHz/24-bit; 

 Wymienne kapsuły mikrofonowe; Jednoczesne nagrywanie na sześciu ścieżkach; Dołączona do zestawu kapsuła zapewniająca 
dodatkowy sygnał wejściowy poprzez gniazdo mikrofonowe/liniowe minijack ⅛";   

 Zasilanie Phantom dla wszystkich wejść głównych: +12/+24/+48V; 
 Duży, kolorowy wyświetlacz LCD ustawiony pod kątem; 
 Nagrywanie bezpośrednio na kartach SD, SDHC i SDXC o pojemności do 128GB; 
 Nagrywanie dźwięku do 96 kHz/24 bitów w formacie WAV (zgodnym ze standardem BWF) lub różnych wariantach formatu MP3; 
 Funkcje nagrywania automatycznego, wstępnego i rezerwowego pozwalające zawsze uchwycić idealne ujęcie; 
 Wbudowane efekty, w tym filtr górnoprzepustowy, kompresor i ogranicznik sygnału; 
 Wielokanałowy i stereofoniczny interfejs audio USB dla komputerów PC; 
 Akcesoria rejestratora w pudełku: Kapsuła mikrofonowa, 4 baterie AA, Oprogramowanie, Instrukcja obsługi. 

 Akcesoria dodatkowe: 2 karty pamięci SDXC 128GB, klasa prędkości: 10, prędkość odczytu do 170 MB/s, prędkość zapisu do 90 
MB/s.

2. Kolorowa drukarka laserowa A3 Parametry i funkcje drukarki:  
- Prędkość kopiowania/drukowania: A4: 30  str./min w kolorze i w czerni, A3: 15 str./min w kolorze i w czerni.
- Prędkość skanowania: Do 200 obrazów/min z podajnikiem dokumentów.
- Gramatura papieru: 52-300 g/m2.
- Bank papieru: Pojemność wejściowa: 1.150 arkuszy, Maks.: 6.650 arkuszy papieru, Kaseta 1: 500 arkuszy, A5–A3, 52–256 g/m2, Kaseta 2: 
500 arkuszy, A5–SRA3, 52–256 g/m2, Kaseta 3: 2 x 500 arkuszy, A5–A3, 52–256 g/m2, Kaseta 4: 1 x 2.500 arkuszy, A4, 52–256 g/m2, Kaseta 
dużej pojemności: 3.000 arkuszy, A4, 52–256 g/m2, Podajnik boczny: 150 arkuszy, A6–SRA3, niestandardowe rozmiary, baner 60–300 g/m2.
- Druk dwustronny w standardzie, A5-SRA3, 52–256 g/m2.
- Rozdzielczość kopiowania: 600 x 600 dpi.
- Kopiowanie dwustronne, drukowanie dwustronne, skanowanie dwustronne, faks, druk i skan  w sieci.
- Wydajność tonera: czarny TN-328K – 28.000 stron, cyan TN-328C - 28.000 stron, yellow TN-328Y - 28.000 stron, magenta TN-328M – 
28.000stron.
- Obciążalność miesięczna: Rekomendowana: 16.000 str., maks.: 130.000 str.
- Wymiary (szer. x głęb. x wys.): 615 x 688 x 779 mm.



- Automatyczny podajnik dokumentów umożliwiający automatyczne obustronne kopiowanie i skanowanie o pojemności 100 oryginałów.
- Drukowanie z urządzeń mobilnych: (AirPrint (iOS); Mopria (Android).
- Uwierzytelnianie i parowanie (iOS/Android).
- 10,1-calowy, przypominający tablet kolorowy panel dotykowy z obsługą funkcji wielodotykowych oraz zmodernizowany interfejs 
użytkownika umożliwiający łatwą i intuicyjną obsługę oraz zapewniający podgląd zeskanowanych oryginałów w czasie rzeczywistym na 
potrzeby sprawdzania przed wysłaniem.
- Tryb przewodowego LAN i punktu dostępu bezprzewodowego LAN.

3. Zestaw: cyfrowy aparat fotograficzny z akcesoriami Cyfrowy aparat fotograficzny o parametrach: matryca o rozdzielczości 16 mln pikseli; zakres ISO: 200-25600; migawka: 1/8000 - 60 s; wizjer 
elektroniczny 2.360 tysięcy pkt; obrotowy LCD 1.037 tysięcy pkt; autofokus FAST AF 81 punktów; zdjęcia seryjne 10 kl/s; tryb multiekspozycji 
40 Mpix; stabilizacja o skuteczności 5 EV; wideo 1920/1080 50p, 77Mb/s; złącze mikrofonowe; magnezowy i uszczelniony korpus; Liczba 
efektywnych pikseli [mln]: 16.1; Typ matrycy: Live MOS; Rozmiar matrycy: 4/3; Mocowanie obiektywu: Micro 4/3; 5-osiowa stabilizacja 
obrazu IS o wydajności do 5EV; Czas otwarcia migawki [s]:1/8000 - 60; Pomiar światła: Metoda Pomiar ekspozycji TTL przy całkowicie otwartej
przysłonie, Strefy 324 strefy, Wielopolowy system pomiaru, Zakres detekcji -2 - 20 EV (17mm f2.8, ISO 100), Pomiar ekspozycji typu ESP, 
Punktowy pomiar ekspozycji, Centralnie ważony pomiar ekspozycji, Jasne obszary, Ciemne obszary;  Rozmiar LCD [cale]: 3.0; Typ LCD 
dotykowy; Rozdzielczość LCD [piksele]: 1.037 tys.; Jasność LCD: +/- 7 poziomów; Obracany LCD; Wizjer elektroniczny 2.360 tys. pkt; Autofokus:
detekcja kontrastu 81 punktów / Wszystkie punkty, Grupa punktów (9-obszarów), Pojedynczy punkt (normalny), Pojedynczy punkt (mały) 800 
punktów / Manualny wybór w trybie Powiększonego podglądu; Manualfokus MF; Ilość programów tematycznych: 24; Efekty barwne; Tryby 
ekspozycji: iAuto, Program AE (P), Priorytet przysłony (A), Priorytet migawki (S), Manualny (M), Czas B, Filtry artystyczne (ART), SCN; Czułość 
ISO: 200-25600; Balans bieli: Auto, Słoneczny dzień, Cień, Chmury, Światło żarówki, Światło jarzeniowe, Lampa błyskowa, Pod wodą, wzorzec, 
manualny wybór (skala Kelvina); Lampa błyskowa: zewnętrzna - dołączana w zestawie, liczba przewodnia 12.9 - zasilana z gorącej stopki; 
Tryby pracy lampy: UTO Manualny Manualny (Pełna, 1/4, 1/16, 1/64) Redukcja efektu czerwonych oczu Synchronizacja błysku z długimi 
czasami naświetlania, z redukcją efektu czerwonych oczu Synchronizacja błysku z długimi czasami naświetlania Synchronizacja błysku z 
długimi czasami naświetlania na drugą kurtynę migawki Błysk dopełniający Wyłączenie lampy błyskowej (Brak błysku) TTL-Auto FP Manualny 
FP TTL Auto; Samowyzwalacz: 2 s lub 12 s; Zdjęcia seryjne: 10 kl./s w serii do 16 zdjęć RAW lub 19 zdjęć JPEG; Filmowanie: Full HD 60p, 50p, 
30p, 25p lub 24p; Dźwięk: stereo; zdjęcia: JPEG, JPEG + RAW, filmy: MOV(MPEG-4AVC/H.264), AVI(Motion JPEG); Menu w języku polskim; 
karty SD, SDHX, SDXC; Rozdzielczość obrazu: maks: 4608 x 3456; Złącza:USB, HDMI typu D, mikrofonowe 3.5 mm, złącze wężyka spustowego 
RM-UC1; Akumulator litowo-jonowy BLN-1, Żywotność baterii: ok. 750 zdjęć w trybie Quick sleep; Wi-Fi; Waga [g]: 417 (bez akumulatora), 
469 z baterią i karta pamięci (bez obiektywu); Wymiary [mm] - szerokość: 123.7; Wymiary [mm] - wysokość: 85; Wymiary [mm] - głębokość: 
44.5; akcesoria aparatu: Lampa błyskowa, Pasek na ramię, 1 Bateria litowo-jonowa, 1 Ładowarka baterii, Zakrywka mocowania obiektywu w 
korpusie, Kabel USB, Oprogramowanie aparatu, Instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna)
AKCESORIA dodatkowe do aparatu:
- obiektyw 12-40mm F2.8 PRO, Mocowanie: Micro 4/3
- obiektyw 60mm f/2.8 ED MSC Macro 1:1, Mocowanie: Micro 4/3
- uniwersalna torba fotograficzna
- dodatkowe baterie do aparatu - 2 sztuki
- karta pamięci SD 256GB Class 10 - 2 sztuki
- czytnik kart SD
- profesjonalny statyw fotograficzny aluminiowy z głowicą kulową i futerałem o parametrach: wysokość minimum 150 cm, 4 sekcje, długość 
po złożeniu nie więcej niż 70 cm, waga max. 3 kg, obciążenie nie mniej niż 10 kg, nogi z zamkami typu twist, kolumna środkowa może być 
odłączona tworząc monopod z jedną z odkręcanych nóg 
- lampa studyjna typu SOFTBOX 50x70 ze statywem oraz żarówką 65W z gwintem E27, Moc świetlna: 325W, Jasność: 3800lm, Temperatura 
barwowa: 5500K (światło dzienne) - 2 sztuki

4. Zestaw: cyfrowa kamera wideo z akcesoriami Cyfrowa kamera wideo o parametrach: Matryca MOS 1 cal; Zoom cyfrowy 10 x; Zoom optyczny 30 x; Rozdzielczość wideo 4096 x 2160; Jakość 
nagrywania filmów 4K; Format nagrywania MP4 | MOV | AVCHD; Format zdjęć JPEG; karta pamięci SDXC; Głośniki; Wbudowany mikrofon; 
Stabilizator obrazu; wyjście HDMI; interfejs USB 3.0; wejście mikrofonowe; wyjście słuchawkowe XLR (3 piny); Ogniskowa obiektywu 8.8 - 176 
mm; Ogniskowa obiektywu wg filmu 35mm 25.4 - 508.0 mm;Średnica filtra 67 mm; Przysłona maksymalna 2.8; Przysłona minimalna 4.5; 



Minimalne oświetlenie 0.2 luks; Szybkość migawki (min) 1/50 s; Szybkość migawki (max) 1/8000 s; Przetwornik - efektywna liczba pikseli 
8800000 pikseli; Rozdzielczość zdjęć 4096 x 2160 pikseli; Przekątna wizjera LCD 1 cm; Wyświetlacz LCD o przekątnej 3.5 cali;  Pojemność 
akumulatora 5900 mAh; Komunikacja bezprzewodowa NFC; Wi-Fi 4 (802.11b/g/n); Szerokość 173 mm; Wysokość 195 mm; Głębokość 346 
mm; Waga 2000 g; Akcesoria kamery: osłona przeciwsłoneczna obiektywu, muszla oczna, osłona gniazda wejściowego, wkręty do uchwytu na 
mikrofon, uchwyt na mikrofon, ładowarka, kabel sieciowy, zasilacz  sieciowy, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna)
AKCESORIA dodatkowe do kamery:
- dodatkowa bateria do kamery - 2 sztuki
- karta pamięci SD 256GB Class 10 - 2 sztuki
- uniwersalna torba video
- metalowy, profesjonalny statyw do kamery z głowicą olejową i futerałem o parametrach: minimalna wysokość pracy 86 cm, maksymalna 
wysokość 196 cm, wysokość po złożeniu nie więcej niż 1 m, obciążenie minimum 10 kg, waga poniżej 5 kg, obrót panoramiczny 360˚, 
regulowane ramię 3D (ustawianie po prawej lub lewej stronie głowicy), funkcja powrotu głowicy do poziomu, poziomica, nóżki 
antypoślizgowe, teleskopowa - wysuwana rączka 


