Tehniskā specifikācija inventāram un audio iekārtām
Nr.p. Nosaukums
k.

Apraksts

Mērvienība

Daudzu
ms

1.

Digitālā pults

gab

1

2.

Vokālais
mikrofons

gab

3

3.

Di Box

gab

5

4.

Mikrofona vads

m

100

5.

Konektors
(female)

gab

10

6.

Konektors (male)

-vismaz 16 XLR ieejas
-vismaz 8 XLR izejas plus 6 papildus line ieejas/izejas,
ieejas kanālus var palielināt līdz 40
-vismaz 7-collu krāsains displejs uzstādījumu
apskatīšanai un regulēšanai
-ipad un iphone,android aplikācijas profesionālai
attālinātai darbībai uz pults
-vismaz 17 motorizētu feideru 100mm
-vismaz 8 stereo efektu procesori
-pilnīga visu ieeju apstrāde: jūtība, polaritāte, ZF
filtrs, insert, geit, 4-joslu parametru ekvalaizers,
kompresors, delay līnija.
-pilnīga visu izeju apstrāde: insert, parametru
ekvalaizers, grafiskais ekvalaizers, kompresors, delay
līnija.
-Iebūvēts 32 x 32 USB 2.0 audio interface
-100-Band RTA ekvalaizers
-USB ports( A tipa) nodrošina failu glabāšanu, stereo
ierakstīšanu un sistēmas modernizēšanu
-Kopējais sistēmas svars nepārsniedz 15 kg
Vokālais dinamiskais mikrofons ar Super-cardioid
īpašību, kas nodrošina vislabāko attiecību starp
noderīgo signālu un nevēlamo.
-Jūtīgums vismaz 94 dB
-Frekvenču diapazons ne mazāks par 50 Hz – 16 kHz
-Konstrucija: metāliska ar izturīgu tērauda sietiņu
-Aktīvs līniju transformators ar „Ground lift”
pārslēdzēju, kas novērš tipiskās iezemējuma
problēmas
-Izturīgs alumīnija korpuss ar gumijas maliņām.
-Vadītāja šķērsgriezums 2x0.22 mm
-Diametrs vismaz 6 mm
-Krāsa: melna
-Ražots : EU
-Profesionālais XLR konektors
-Savienotāja tips: female
-Korpuss: cinks
-Sudraboti kontakti
-Krāsa: melna
-Ražots : EU
-Profesionālais XLR konektors
-Savienotāja tips: melns
-Korpuss: cinka

gab

10

7.

Konektors (jack)

8.

Transporta kaste

9.

Austiņas

10.

Adapteri

-Sudraboti kontakti
-Krāsa: melna
-Ražots : EU
-Profesionālais savienotājs mono Jack 1/4 "
-Kontakti:zelta
-Apvalks:melns
-Ražots: EU
-19 collu koka transporta kaste, augstums vismaz
8HE
-Ar rokturiem no abām pusēm
-Dubultās durtiņas no divām pusēm
-Dziļums ne vairāk 385mm
-Studijas austiņas
-Frekvenču diapazons ne mazāks par 10 – 22000 Hz
-Maksimālā jauda vismaz 500 mW
-Pretestība vismaz 44 Ω
-Iebūvēts 40 mm skaļrunis
-Savienotājs 3.5 mm mini-jack+ adapteris uz 6.3 mm
-Svars ne vairāk kā 280 g
-Profesionalais savienotājs mono Jack uz XLR male

gab

12

gab

1

gab

1

gab

4

Papildu nosacījumi:
1. Pretendentam jānodrošina preču piegāde . Piegādes vieta Ilūkstes novada kultūras centrs ,
Brīvības iela-12, Ilūkste , LV-5447
2. Piedāvājumus iesniegt līdz 12.05.2014. plkst.12.00
3.
4.
5.
6.

Prasības piedāvājuma noformējumam - elektroniski
Iekārtu drošība un kvalitāte : atbilst ES prasībām
Garantija iekārtām : vismaz 2 gadi
Citas prasības: bezmaksas iekārtu piegāde līdz 21.05.2014.,pults pamatdarbības funkciju
īsa apmācība.

