Oferta wynajmu
studia nagrań
& pokoi VCT

Lokalizacja

Nasze studio jest zlokalizowane na warszawskim Okęciu
Oferujemy 20 m2 powierzchni studyjnej z profesjonalnym wyposażeniem, która służy do realizacji webinarów,
szkoleń on-line, czy prezentacji; doskonale sprawdza się także jako studio fotograficzne
Wymiary studia: szerokość: 410 cm | długość: 650 cm | wysokość: 257 cm
Dodatkowo udostępniamy również mini-studio i pokoje do przeprowadzenia VCT
Zapewniamy bezpłatne Wi-Fi, kawę i herbatę, dostęp do kuchni oraz parking

Cennik – Studio

Wynajem studia z wyposażeniem:
4 godziny: 500 zł | 1 dzień: 1 000 zł
Wynajem realizatora (osoba wspierająca przy nagrywaniu):
4 godziny: 1 000 zł | 1 dzień: 1 600 zł
Postprodukcja (montaż nagranego materiału):
1 godzina gotowego materiału: 100 zł
W cenie: kawa, herbata, internet, prosta scenografia (biurko/stolik, krzesła, flipchart)

Cennik – Mini-studio (szkolenie on-line/webinar)

Wynajem Mini-studia:
Wynajem sprzętu:

4 godziny: 200 zł | 1 dzień: 400 zł
Kamera:
4 godziny: 150 zł | 1 dzień: 200 zł
Mikroport: 4 godziny: 50 zł | 1 dzień: 100 zł
W cenie: kawa, herbata, internet, prosta scenografia (biurko/stolik, krzesła, flipchart)
Cena nie obejmuje usług świadczonych przez realizatora oraz kosztów postprodukcji

Cennik – pokoje VCT

Wynajem pokoju VCT:
Wynajem sprzętu:

4 godziny: 120 zł | 1 dzień: 200 zł
Kamera:
4 godziny: 150 zł | 1 dzień: 200 zł
Mikroport: 4 godziny: 50 zł | 1 dzień: 100 zł (dostępne 3 sztuki)
Oświetlenie: 4 godziny: 30 zł | 1 dzień: 50 zł
W cenie: kawa, herbata, internet, prosta scenografia (biurko/stolik, krzesła, flipchart)
Cena nie obejmuje usług świadczonych przez realizatora oraz kosztów postprodukcji

Sprzęt - oferta filmowanie

Blackmagic ATEM Mini Pro
zaawansowany mikser do realizacji materiałów na żywo
współpracuje z wszystkimi popularnymi platformami
obsługuje do 4 kamer jednocześnie
źródła wideo zapisywane jako H.264 MP4
połączenie Ethernet
zintegrowany mikser audio

Statyw Sachtler System Ace M MS
nośność głowicy do 4 kg
nośność nóg statywu do 20 kg
minimalna wysokość: 78 cm
maksymalna wysokość: 169 cm
głowica olejowa
lekka konstrukcja

Sprzęt - oferta filmowanie
Aparat cyfrowy Panasonic Lumix DC-GH5 + ob. 12-60 f/2.8-4
matryca Live MOS o rozdzielczości 20,3 megapikseli bez filtra dolnoprzepustowego
procesor Venus Engine 10
konstrukcja odporna na zachlapania, kurz i mróz, wykonana ze stopu magnezu
podwójna migawka o min. czasie ekspozycji 1/16000
technologia Multipixel Luminance Generation i Three Dimensional Colour
płynne filmy w jakości 4K 60p/50p
nagrywanie w formacie MOV, MP4, AVCHD Progressive i AVCHD
5-osiowa stabilizacja obrazu funkcja 6K PHOTO i 4K PHOTO
obsługa za pomocą intuicyjnego joysticka funkcja Post Focus i Focus Stacking
szybki i precyzyjny autofocus z zaawansowaną technologią DFD
wykonywanie zdjęć seryjnych z prędkością 12 kl./s (tryb AFS) oraz 9 kl./s (tryb
AFC) 225 punktów ostrości
podwójne złącze kart SD + wizjer OLED o rozdzielczości 3 680 000 punktów
i współczynniku powiększenia ok. 1,52x / 0,76x, obracany wyświetlacz LCD
o przekątnej 3.2 cala
łączność bezprzewodowa Bluetooth 4.2 i Wi-Fi 5 Ghz, gniazdo mikrofonowe
i słuchawkowe 3,5 mm

Sprzęt - oferta filmowanie

Saramonic UwMic9 RX9 + TX9 + TX9 zestaw bezprzewodowy
szerokie pasmo obsługiwanych częstotliwości
kompaktowe rozmiary
czytelny wyświetlacz LCD
bezprzewodowa transmisja dźwięku
synchronizacja urządzeń przez podczerwień
możliwość montażu odbiornika na aparacie/kamerze
SNR: 70 dB zakres częstotliwości pracy: 514-596 MHz
zasilanie: 2x AA (tzw. "paluszek") umożliwia bezprzewodową transmisję dzwięku

Sprzęt - oferta stream

Statyw Manfrotto COMPACT LIGHT, 4 sekcje,
aluminiowy, głowica kulowa - czarny
4-sekcyjne nogi
głowica kulowa z gwintem 1/4 cala
maksymalne obciążenie do 1.5 kg
wysokość maksymalna 131 cm
wysokość minimalna 39 cm
długość po złożeniu 39.8 cm waga
tylko 816 g

Lampa LED Newell AIR1100
Bi-Color 3200-5600 K:
moc światła: 1100 lux na 1 m
współczynnik CRI: >95
pobór mocy: 40 W
temperatura barwowa: 3200-5600 K
zasilanie: zasilacz sieciowy DC 15 V
wymiary: 376 x 266 x 25 mm | waga: 1170 g (bez baterii)

Sprzęt - oferta stream

Aparat cyfrowy Panasonic LUMIX DMC-G90 + ob. 12-60 f/3.5-5.6
matryca Micro 4/3 Live MOS o rozdzielczości 20 MP i pozbawiona
filtra antyaliasingowego
5-osiowa stabilizacja obrazu Dual I.S.
filmy w jakości 4K
obsługa V-Log L
tryb 4K Photo
błyskawiczny system AF DFD
wizjer OLED o rozdzielczości 2 360 000 pkt
ruchomy ekran LCD o przekątnej 3'‚ uszczelniona
konstrukcja odporna na wilgoć i pył
łączność bezprzewodowa Wi-Fi i Bluetooth w zestawie z obiektywem
LUMIX G VARIO 12-60 mm f/3.5-5.6 ASPH POWER O.I.S.

Skontaktuj się z nami

Adres:
Telefon:
E-mail:

ul. Marcina Flisa 4, 02-247 Warszawa, Okęcie
+48 (22) 577 40 99
sandler@sandler.pl

