
Oferta Wynajmu wozu UHD 1

Proponujemy państwu wóz realizacyjny Ultra HD zbudowany na bazie Mercedesa Sprintera 416. 
Wóz dysponuje 8 torami kamerowymi z czego 2 Ultra HD. Tory kamerowe oparte o 2 studio 
camera BLACK MAGIC DESIGN; 2 JVC GY-HM850; 3 JVC GY-HM650 i 1 SONY FS-7EK. 
Wyposażony jest w dwa rekordery dyskowe Ultra HD 10 bit 4:2:2, umożliwia transmisję sygnału 
do Internetu przy pomocy łącza LAN. 

Oferta obejmuje wykonanie usługi wozem realizacyjnym z własną ekipą realizacyjną (realizatorzy
wizji, dźwięku, operatorzy kamer), bądź usługę wynajmu sprzętu -wozu z obsługą (inżynier wozu,
technik).

Usługa wynajmu wozu obejmuje jego dostarczenie na plan zdjęciowy na min. 2 h przed 
planowaną realizacją, rejestracją ( przygotowanie wozu do pracy, regulacja, ewentualne próby) 
wraz z obsługą inżyniera, realizatora i technika. Czas pracy wozu jest liczony za 10 h pracy od 
momentu dojechania na plan do momentu opuszczenia planu.

Specyfikacja techniczna wozu

 mikser wizji Ultra HD BLACK MAGIC DESIGN ATEM 2 M/E 4K - 20 imputów

 konsoleta sterująca BLACK MAGIC DESIGN ATEM 1

 smart video hub 40 x 40 BLACK MAGIC DESIGN 

 6 torów światłowodowych po 150m

 2 tory światłowodowe po 300m

 2 zapis Ultra HD Hyper Deck BLACK MAGIC DESIGN studio PRO

 4 mikroporty SENNHEISER ew 122 G3

 2 zwrotna (ucho) dla prowadzącego SENNHEISER ew 300

 mikser audio BEHRINGER x32 kanałowy

 32 tory audio via digital snake 100m

 Serwer graficzny

 intercom

 agregat prądotwórczy 3000 AV

cena  2000-3000zł  netto/dzień

Kamery

 2x studio camera BLACK MAGIC DESIGN – Ultra HD - 200 zł netto/dzień

 2x kamera JVC GY-HM850 – Full HD - 250 zł netto/dzień



 3x kamera JVC GY-HM650 – Full HD - 200 zł netto/dzień

 1x kamera SONY FS-7 EK – Full HD - 300 zł netto/dzień

Dodatkowo

 8x  statyw MANFROTTO HD 504 - 30 zł netto/dzień

 5x monitor podglądowy SWIT S1071 c+ - 30 zł netto/dzień

 1x monitor podglądowy SWIT S1071 f - 50 zł netto/dzień

 3x VARIZOOM VZ-ROCK-J600 - 30 zł netto/dzień

 1x ramię kamerowe 10,60m z głowicą 3d - 600 zł netto/dzień

 1x RODE NTH-8 + blimp + tyczka – 100 zł netto/dzień

W przypadku wynajmu kamer do realizacji z wozem, peryferia w postaci 
statywów, monitorów, manetek sterujących GRATIS
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