Załącznik nr 8 do specyfikacji BPM.ZZP.271.88.2011
Załącznik nr 1 do umowy dla Zadania III
Załącznik nr 1 do oferty dla Zadania III

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE ZAWANSOWANEGO CYFROWEGO APARATU FOTOGRAFICZNEGO TYPU LUSTRZANKA
WRAZ Z OBIEKTYWEM
Zaawansowany cyfrowy aparat fotograficzny typu lustrzanka Canon EOS 7D z obiektywem o ogniskowej 24-105 (np. EF 24-105 f4 USM), równoważny lub o wyższych
parametrach technicznych i wyposażeniu określonymi poniżej:

Lp.

-1-

-2-

ZAAWANSOWANY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY TYPU LUSTRZANKA* Canon EOS 7D z obiektywem o ogniskowej 24-105
(np. EF 24-105 f4 USM), o równoważnych lub wyższych parametrach technicznych i wyposażeniu określonymi poniżej:
ilość sztuk: 1
Producent aparatu i obiektywu …………………………………..……………………

parametry równoważne lub
wyższe

Model aparatu i obiektywu …………………………………………………………..
spełniające niżej wymienione wymogi:
1

2

3

4

Matryca:
typu CMOS o rozdzielczości efektywnej: 18 megapikseli z zintegrowanym systemem czyszczącym z powłokami fluorytowymi
Migawka:
Typ - Elektronicznie sterowana migawka szczelinowa
Czas otwarcia - 30-1/8000 sek. (w krokach co 1/2 lub 1/3),
Zapis do 8 klatek na sekundę
trwałość: 150 000 cyklów
Czułość ISO: ISO 6400
Gdy użycie lampy błyskowej jest niepożądane,
czułość ISO można zwiększyć do ISO 12800
63-strefowy pomiar przy całkowicie otwartej przysłonie,
Podgląd głębi ostrości: tak, za pomocą przycisku podglądu głębi ostrości,
Pole widzenia wizjera – ok. 100%
Ekran LCD o przekątnej 3”, pole widzenia ok. 100% o rozdzielczości min 900 000 pikseli,
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Automatyczna regulacja jasności przy użyciu zewnętrznego pomiaru światła,
Ustawianie ostrości z udziałem 19 krzyżowych pól Auto Focus
Przestrzeń kolorów: sRGB i Adobe RGB
Znaczniki metadanych - Informacje o prawach autorskich użytkownika (do ustawienia w aparacie)
Korpus ze stopu magnezu, zabezpieczony przed wpływem czynników zewnętrznych
Nagrywanie filmów Full HD:
- Zapisywanie filmów w standardzie Full HD 1080.
- Ręczne sterowanie i możliwość wyboru liczby klatek na sekundę
Profesjonalny, lekki standardowy obiektyw o zmiennej ogniskowej
o współczynniku zbliżenia min. X4 i zachowaniu jasności (f/4) w całym zakresie ogniskowych
Stabilizacja obrazu obiektywu w dwóch trybach:
- stabilizuje obraz w pionie i poziomie i przeznaczony jest do fotografowania obiektów statycznych
- wyłączane są żyroskopy odpowiedzialne za stabilizację poziomą, powinien być on używany przy śledzeniu obiektu poruszającego się w
poprzek kadru
Elementy asferyczne wykonane ze szkła o bardzo niskiej dyspersji, eliminujące wtórne abberacje
Prawie idealnie okrągły otwór przysłony zapewnia równomierne i atrakcyjne rozmycie tła (głębia ostrości)
Obiektyw współpracuje z lustrzankami analogowymi i cyfrowymi z matrycą APS-C, APS-H, i FF
Automatyczna regulacja ostrości z możliwością ciągłej regulacji ręcznej bez wyłączania funkcji AF
Obiektyw i aparat współpracują w systemie z aparatami i korpusami Canon
(system stostowany w Urzędzie Maista Nowego Sącza)
dodatkowy akumulator do aparatu

Torba dla profesjonalisty na aparat lustrzankę wraz z obiektywami
Instrukcja wypełniania:
*) należy wskazać oferowany produkt: nazwa producenta + typ/model
**) należy wypełnić w przypadku jeżeli oferowany towar posiada parametry inne, przynajmniej równoważne lub wyższe
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