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Informatii generale

DENUMIRE ACHIZITIE: ACHIZITIE ECGIPAMENT ELECTRONIC SI
ACCESORII

Data publicare: 09.08.2022 14:25

Cod si denumire CPV: 32351000-8 Accesorii pentru echipament
audio si video (Rev.2)

Data finalizare: 09.08.2022 14:28

Finantare prin fonduri comunitare: Nu Data de raspuns a ofertantului: 09.08.2022 14:26

Tip de contract: Furnizare Data de raspuns a autoritatii contractante: 09.08.2022 14:28

Stare: Oferta acceptata

Autoritatea contractanta Operator economic

Denumire: Municipiul Deva Denumire: S.C. SIMUS TRADING S.R.L.

CUI: 4374393 CUI: 7108205

Adresa: Strada: Unirii, nr. 4, Sector: -, Judet: Hunedoara, Localitate:
Deva, Cod postal: 330152

Adresa: Strada: Sănduleşti, nr. 11, Sector: 6, Judet: Bucuresti,
Localitate: Bucuresti, Cod postal: 061782

Localitatea, Tara: Deva, Romania Localitatea, Tara: Bucuresti, Romania

Telefon: +40 254210072 Telefon: +40 725924959

E-mail: informatica@primariadeva.ro E-mail: Catalin.tudor@simus.ro; Luiza@simus.ro

Website: www.primariadeva.ro

Informatii cumparare directa

Descriere Achizitie echipament electronic si accesorii pentru smartphone

Conditii de livrare La sediul achizitorului

Conditii de plata OP la 30 de zile

Repere achizitionate Cantitate Valoare achizitie (RON fara TVA)

JOBY COMPACT ACTION
TREPIED PENTRU
SMARTPHONE CU HUSA

Solicitata: 1 Pret estimat: 337,82

Numar de referinta: JB01762-BWW Ofertata: 1 Pret de vanzare: 337,82

Pret de catalog: 337,82 RON/bucata Valoare estimata: 337,82

Cod si denumire CPV: 32351000-8 -
Accesorii pentru echipament audio si video
(Rev.2)

Valoare de vanzare: 337,82
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Descriere: Joby Compact Action Trepied pentru Smartphone cu husa

 Joby Compact Action este unul dintre cele mai versatile trepiede foto-video-smartphone din piata deoarece permite atasarea oricarei
camere cu greutate de pana la 1.5 kg sau a unui smartphone.
Acest trepied foto-video de la Joby include un cu cap foto-video hibrid cu selector rapid de functie foto sau video, fiind ideal pentru cadre
fixe, dar si pentru filmare lina.

Este un trepied foto compatibil cu camere mici sau cu smartphone deaorece include un suport pentru prindere smartphone, detasabil.
Datorita sistemului de prindere pentru smartphone dotat cu patina, se pot atasa suplimentar un microfon sau LED, pentru a crea simplu un
kit de vlogging.

Caracteristici trepied foto-video:

Utilizat pentru vlogging cu camere mici: datorita capului hybrid Joystick, acest trepied ofera atat pozitii fixe pentru fotoggarfiere cat si
miscari line in toate planurile, pentru filmarile video.
Usor de folosit: are un cap Joystick  cu care se pot obtine imagini perfecte atat fixe cat si panoramari line in filmarea cu orice camera foto sau
video.
Compatibil cu orice camera mica: Acest trepied foto-video de la Joby este alegerea perfecta pentru detinatorii de aparate foto entry-level
DSLR sau Mirrorless  sau camere video de mici dimensiuni cu obiective standard, ce doresc deopotriva sa fotografieze si sa filmeze.
Compatibil cu smartphone: include un suport pentru prindere smartphone se pot obtine filmari excelente. Util in vlogging.
Capul ergonomic cu scroll pentru blocarea lui,  este foarte intuitiv si usor de folosit. Datorita grip-ului confortabil, puteti captura filmulete si
imagini simplu si precis.
Selectorul foto-video ofera libertate maxima in orice conditie. Selectarea modului dureaza numai o secunda si va asigura de fiecare data
obtinerea unor fotografii reusite sau filmari cu miscari line.
Inaltime mare: 165cm

Acest model de trepied foto-video este preferatul oricarui utilizator mai putin familiarizat cu echipamente profesionale, ce doreste un suport
de incredere pentru fotografierea sau filmarea cu diferite dispozitive, de la smartphone, la camere mici foto sau video sau camere Web de
pana la 1.5kg.

Totodata este preferatul vloggerilor sau utilizatorilor ce filmeaza mult cu un smartphone, datorita caracteristicilor oferite.
Acest trepied foto-video este cel mai folosit pe scara larga la nivel international, de catre utilizatorii din acest segment.

Specificatii tehnice trepied foto-video:

Greutate proprie: 1.15kgg
Material: Aluminiu + Technopolymer
Nr, sectiuni: 5
Diametru tuburi picioare: 12.2, 15.2, 18.5, 21.7, 24.9 mm
Inaltime:160 cm
Dimensiuni strans: 45.3 cm
Unghi picioare: 21°
Inclinarea capului frontal: -30° / +90°
Inclinarea capului lateral: -90° / +90°
Rotatie panoramica: 360°
Blocaj bila: da
Selector foto/video: da
Placuta rapida: inlusa _ adaptor pentru prindere aparate SONY (ex. Sony Nex 5R/5T.)
Temperatura de lucru maxima/minima: 60/-30°
Prindere superioara pentru aparat sau alte dispozitive: surub universal 1/4-20″
Suporta echipament de max.: 1.5 kg
Husa de transport: inclusa
Garantie: 2ani

SYNCO G1TL LAVALIERA
WIRELESS PENTRU IOS SI
ANDROID

Solicitata: 2 Pret estimat: 575,63

Numar de referinta: G1TL Ofertata: 2 Pret de vanzare: 575,63

Pret de catalog: 575,63 RON/bucata Valoare estimata: 1.151,26

Cod si denumire CPV: 32341000-5 -
Microfoane (Rev.2)

Valoare de vanzare: 1.151,26
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Descriere: Synco G1TL Lavaliera Wireless pentru iOS si Android

Synco G1TL este o mini lavaliera wireless care aduce laolalta un sistem de inregistrare audio performant cu un modificator de voce
revolutionar.

Conectivitate iOs si Android

Synco G1TL  include 2 conectoare diferite: unul pentru IOS (iPhone) si unul pentru Andriod, pentru a putea utiliza lavaliera in functie de
telefonul detinut.
Pinii electronici facilitează schimbarea rapidă a conectorului și asigura o transmisie lină între receptor și dispozitivele mobile

Transformarea vocii

Functia de modificarea a vocii pentru microfonul Synco G1TL este o noutate in industrie, combinand inregistrarea sunetului cu schimbarea
vocii.

Un buton de la capatul receptorului activeaza cipul de procesare vocali incorporat odată apăsat, o mișcare pentru a declansa 9 efecte vocale
creative ambalate in acest mic microfon wireless, inclusiv Original, Studio FX, KTV FX, Voice Amplification, EDM (Electronic Dance Music),
Baby FX, de la barbat la femeie, de la femeie la barbat și Monster FX.

Semnal clar pana la 150 metri

Chiar si la o distanta clara de vizibilitate de 150 m/492 ft, transmisia semnalului dintre receptor si transmitator ramane sigură, stabila si lina.

Algoritmul de transmisie criptat SyncoderTM imbunatatit si tehnica imbunatatita a spectrului de raspandire cu salt de frecventa (FHSS).

Procesare instantanee

Cand semnalele sunt capturate, acestea vor fi procesate imediat in acest mini microfon wireless pentru smartphone Android sau iPhone®
prin intermediul cipul inteligent DSP pentru a oferi sunet de inalta calitate, fara nicio latenta. Prin urmare, va dura foarte putin timp pentru a
finaliza post-productia.

Ambele tipuri de mini microfoane fara fir permit functia de monitorizare in ureche datorita electronicii digitale instalate și cipului de
procesare inteligent. O mufa de 3,5 mm ofera ieșire pentru caști pentru monitorizarea sunetului, care este un amestec de sunete atat de la
microfon (inregistrare) cat și de la dispozitive mobile (in fundal).

Inregistrare non-stop

Mini-microfonul wireless portabil ofera un port de tip C pe partea receptorului, astfel incat telefonul care functioneaza sa poata fi incarcat
neaparat fara a suspenda activitatea de inregistrare. Acest lucru elimina „anxietatea bateriei scazute” a continutului mobil

Flexibilitate mare

Synco G1TL ofera flexibilitate pentru a controla sunetul tinta. Low cut de 150 Hz și controlul caștigului pe 3 niveluri ajuta la restabilirea
modificarilor subtile ale sunetului.

Butonul „Mut” de pe transmitator dezactiveaza microfonul numai, astfel incat vocea difuzorului sa nu fie captata atunci cand este nevoie de
odihna sau pauza, iar streamingul live poate continua.

Microfonul Synco G1TL permite inregistrarea de lunga durata. Emitatorul are o baterie de mare capacitate de 400 mAh, astfel incat filmarea
de 8 ore este realizabila.
Bateria face ca acest microfon wireless sa fie reincarcat cu eficienta ridicata - 50% putere in 40 de minute si 80% in 1 ora. Receptorul asociat
este alimentat de dispozitiv și nu necesita baterie.

Dimensiune compacta

Synco G1TL ofera același factor de forma incredibil de mic ca intreaga serie SYNCO G.

Receptorul cantarește doar 12 g, iar transmitatorul 35 g, facandu-l mini-microfonul fara fir perfect pentru producatorii de video mobili care
folosesc dispozitive compacte pentru smartphone-uri.

Pachetul contine:
Husa transport
Receptor
Transmitator
Adaptor USB-C
Adaptor Lightning
Cablu alimentare
Protectie Anti-vant

Transmitter (TX )

Wireless TransmissionDigital 2.4GHz
RF Frequency Band2400-2483.5MHz
Working Distance492ft/150m(LOS area);
164ft/50m(NLOS area)
Sampling Rate48KHz
Bit Depth16Bit
SNR75dB
Audio Input1/8" / 3.5mm TRS Mic Input
RF Output Power20dB
Power Requirements3.3V-4.7V
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Battery TypeBuilt-in Lithium Battery, 400mAh
Charging PortUSB-C
Battery Charging Time1.5h
Battery Life8h
Dimensions52×42×16mm
MaterialABS
Weight35g

Receiver (RX)

Wireless TransmissionDigital 2.4GHz
RF Frequency Band2400-2483.5MHz
Working Distance492ft/150m(LOS area);
164ft/50m(NLOS area)
Sampling Rate48KHz
Bit Depth16Bit
AntennaBuilt-in
Number of Audio Channels2
Monitoring3.5mm In-Ear Monitoring
Audio OutputLightning/ Type-C Output
Gain0-3 Level
Power Requirements5V 1A
Dimensions55X31X13mm
MaterialABS
Weight12g
Form FactorBuilt-in Mic
Sound FieldMono
Polar PatternOmnidirectional
Frequency Response50Hz-20KHz
Sensitivity-42dB (±3dB, re 1V/Pa at 1KHz)
Max. Input SPL110dB SPL (at 1KHz)

RODE LAVALIER GO
MICROFON LAVALIERA CU
CONDENSATOR

Solicitata: 2 Pret estimat: 251,26

Numar de referinta: LAVGO Ofertata: 2 Pret de vanzare: 251,26

Pret de catalog: 251,26 RON/bucata Valoare estimata: 502,52

Cod si denumire CPV: 32210000-8 -
Echipament de radiodifuziune si televiziune
(Rev.2)

Valoare de vanzare: 502,52

Descriere: Rode Lavalier GO lavaliera Omnidirectionala

Rode Lavalier GO este un microfon portabil de calitate profesională proiectat pentru utilizare într-o gama largă de aplicații.
Conectorul TRS de 3,5 mm este proiectat să se asorteze perfect cu RØDE Wireless GO și majoritatea dispozitivelor de înregistrare cu o intrare
de microfon TRS de 3,5 mm.

Lavalier GO este o lavaliera proiectata sa funcționeze excelent în orice aplicație. Dispunand de un microfon discret de 4,5 mm
omnidirecțional, Rode Lavalier GO oferî audio clar in toate mediile.

Lavaliera Rode Lavalier GO este prevazuta cu un scut de protectie din spuma ce este furnizat pentru a minimiza zgomotul vantului și suntele
explozive, vocalele „b”, „t” și „p”, precum si cu o clemă de montaj durabila,
De asemenea, Rode Lavalier GO este prevăzut cu un cablu armat Kevlar rezistent, conceput pentru a rezista.

Caracteristici lavaliera Rode Lavalier GO

Microfon tip lavaliera proiectat pentru utilizarea cu sisteme de microfon wireless Rode Wireless GO
Ieșirea TRS de 3,5 mm asigură compatibilitatea cu Rode Wireless GO și cele mai multe dispozitive de înregistrare și transmițătoare wireless
echipate cu o intrare standard pentru microfon TRS de 3,5 mm
Capsula discretă microfonă de 4,5 mm în miniatură
Elementul mic condensator și electronica JFET activă oferă un răspuns larg de frecvență de 20 Hz la 20 kHz
Cablul armat cu chevlar asigură durabilitate
Placarea aurie pe mufa de 3,5 mm îmbunătățește conductivitatea
Scutul de spumă pop înmoaie plozivele vocale și zgomotul vântului
Clip pentru microfon cu gestionarea cablurilor inclus pentru asigurarea perfectă a microfonului la îmbrăcăminte
Husa mica inclusa pentru depozitare si transport
Combinați-vă cu adaptorul Rode SC4 (disponibil separat) pentru a utiliza Lavalier GO cu smartphone-uri și tablete echipate cu mufe TRRS de
3,5 mm

JOBY HANDYPOD MOBILE
PLUS MINITREPIED PENTRU
SMARTPHONE CU
BLUETOOTH

Solicitata: 2 Pret estimat: 162,18

Numar de referinta: JB01564-BWW Ofertata: 2 Pret de vanzare: 162,18

Pret de catalog: 162,18 RON/bucata Valoare estimata: 324,36
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Cod si denumire CPV: 32351000-8 -
Accesorii pentru echipament audio si video
(Rev.2)

Valoare de vanzare: 324,36

Descriere: Joby HandyPod Mobile Plus Minitrepied pentru smartphone cu Bluetooth

Cel mai intuitiv sistem de prindere Joby HandyPod Mobile Plus pentru smartphone este acum la indemana ta!
Fotografii, filmari, vlogging, toate sunt la un click distanta cu ajutorul telecomenzii cu Bluetooth inclusa in kit.

Toate piesele sunt detasabile, putand folosi minitrepiedul cu un aparat foto sau cu alt accesoriu cu prindere standard de 1/4. La fel si
prinderea pentru smartphone, se poate utiliza separat cu orice alt trepied.

Joby HandyPod Mobile Plus include:
Minitrepied
Suport prindere smartphone
Telecomanda Blutetooth
Nu inlcude telefon. Imaginile sunt cu utilizate ca exemplu de utilizare

Simplu de utilizat, Joby HandyPod Mobile Plus  poate sustine o greutate pana la 1kg fiind potrivit chiar ai pentru telefoane smart mari de
tipul iPhpne 11 PRO MAX sau Samsung 10P.
Joby HandyPod Mobile Plus este util in nenumarate situatii si creeaza oportunitati noi utilizatorilor ce doresc sa obtina filmari si fotografii de
calitate cu telefonul, in vacante, calatorii, familie, vlogging sau interactiunea FaceTime sau LIVE cu cei dragi.

Specificatii:

Greutate: 0.185 kg
Sustine: 1 kg
Top Attachment: 1/4''
Material: Aluminium, Rubber, Technopolymer, ABS Plastic
Dimensiuni: 4.2 x 5.3 x 19 cm
Miscare cap Tilt lateral si vertical: -90° / +30°
Rotatie Panoramica: 360 °
Unghi picioare: 45°

TOTAL Valoare de vanzare: 2.315,96 RON
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