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Anunț intenție achiziție directă
Pe data de 21 august 2014 Muzeul Literaturii Române Iași intenționează să achiziționeze
prin cumpărare directă o camera video pentru folosire în cadrul organizării Festivalului
Internațional de Literatură și Traducere 2014.
Parametrii tehnici minimali pentru camera video care se dorește achiziționată sunt descriși
în caietul de sarcini anexat.
Termenul de livrare al camerei video pentru firma declarată câștigătoare va fi cel târziu 07
septembrie 2014.
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Caiet de sarcini

Cameră video


























calitatea inregistrarii Full HD AVCHD ( MPEG4 - AVC/H.264 ) cu optiunile de inregistrare:
FX ( 24 Mbps ) 1920 X 1080/ 50i, 25p ; FH (17Mbps ) 1920 X 1080 / 50i , 25p ; HQ (9 Mbps ) 1440X
1080 / 50i ; LP (5 Mbps ) 1440X 1080 /50i;
pentru inregistrare Standard Definition ( MPEG 2) optiunile de setare sint : HQ (9 Mbps ) 720 X 576
/ 50i si HQU ( 9 Mbsp ) 720 X 576 / 50i ( 25 scan ) ;
sloturi duble pentru cardurile de memorie ( dual slots ) ;
carduri care pot fi folosite Memory Stick PRO Duo Mark II, Memory Stick PRO-HG Duo, SD/SDHC
Memory Card (Class 4 or higher)) ;
inregistrare pe un card 32Gb : in High Definition pina la 180 miunte cu setarea FX , 235 min in FH ,
435 minute HQ , 750 minute in modul LP ; in modul Standard Definition 475 minute cu setarea HQ ;
25p mod de filmare progresiv cu rezultate naturale apropiate de cele ale inregistrarii pe film cu
setarile Cinema-tone Gamma si Cinema-tone Colour ;
3 senzori CMOS Exmor 1/3in fiecare cu 1120000 pixeli ;
x.v. color technology ce poate captura si reda de aproape 2 ori ( 1.8 ori ) mai multe culori decit cu
tehnologia RGB standard ;
obiectiv Wide Angle 29.5mm G-lens cu zoom optic 20X ( 29.5-590mm ) si stabilizator de imagine cu
Active Mode ;
zoom digital 1.5X ; 3 inele ( rings ) pe obiectiv pentru controlul manual al zoom , focus , iris ;
posibilitate ajustare manuala Gain , Shutter , White Balans ; Iluminare minima color 1,5 LUX ( cu
viteza obturatorului fixata la 1/30 , in modul auto gain si auto iris ) ;
vizor electronic color ( view finder ) 0,45in Xtra Fine cu 1227000 pixeli si contrast inalt ;
display LCD 3.2in ( 8cm ) Xtra Fine cu 921000 pixeli wide angle si Hi contrast ;
3 filtre ND integrate 1/4, 1/16, 1/64 ;
procesor EIP de imagine ;
iesire HDMI ;
dimensiuni 17.3 x 18.7 x 34.2cm ;
greutate max 2,1Kg .
Trepied video care să suporte camera video propusă;
Microfon extern si cablu audio XLR care să suporte camera video propusă
Cablu XLR FrontStage min 6m unisex
Geanta video care să suporte camera video propusă
Lampă care să suporte camera video propusă
Card memorie min 32Gb care să suporte camera video propusă

