
Приложение № 1 

 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

към оферта за „Доставка на 1 /един/ брой снимачно техническо оборудване и софтуер към 

него“ по  проект „Доставка на 1 /един/ брой снимачно техническо оборудване и софтуер 

към него“, по проект „Дигитална местна общност - иновация за живи селски райони! Това е 

твоя Live! Дигитален хъб и мобилно приложение за промотиране на характерни за местните 

територии и общности ресурси“, 

 

№ Техническа спецификация Брой 

1 

Технически параметри: 

- DSLR фотоапарат + обектив 18-135mm IS Nano; 

- Сензор: 24.1 MP CMOS; 

- Размер на сензора: мин. 1.6x кроп APS-C (22.3 x 14.9mm); 

- Видео: UHD 4K 30p; 

- Автофокус: мин. 45-точков фазов (45 кръстовидни) Dual Pixel CMOS; 

- Обектив: мин. 18-135mm IS Nano; 

- Серийно снимане: мин. до 7 к/сек; 

- Макс. ск. на затвора: 1/4000 сек; 

- X-синхрон: до 1/200 сек; 

- Памет: SD, SDHC, SDXC; 

- ISO: 100 - 25600 (51200);; 

- Други: мин. iTR AF + AF по очи в Live View; 
 

Допълнителна периферия към фотоапарата: 
 

- Батерия за DSLR фотоапарат ;  

- Зарядно устройство  за DSLR фотоапарат; 

- Капачка за байонет за DSLR фотоапарат; 

- Чашка за окуляр за DSLR фотоапарат; 

- Ремък за DSLR фотоапарат; 

- Фото статив за DSLR фотоапарат; 

- AD-P1 Android Smartphone свързващ адаптер, свързва се чрез 

мултифункционално Hot Shoe, позволява безжично прехвърляне на 

файлове от фотоапарата и изпращане им до FTP/FTPS/SFTP сървъри; 

- Насочен микрофон за DSLR фотоапарат, осигурява висококачествен 

звук на видеоклипа; 

- Чанта за DSLR фотоапарат; 

- Карта памет Micro SD SanDisk Extreme Pro, 1 TB, 170 MB/s 
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1 Технически параметри: 

Един брой Софтуер „Програмен продукт Premiere Pro за редактиране на 

видео клипове, анимирани графики, визуални ефекти и други“ 

Създаден за използване с избрани камери и смартфони с Android, 

адаптерът за смартфон AD-P1 позволява безпроблемно прехвърляне на 

1 



файлове на снимки, филми и гласови бележки от вашия фотоапарат, 

използвайки мобилните данните на вашето Android устройство.  

Това позволява на работещите професионалисти, журналисти, 

новинарски фотографи и други потребители  да изпращат незабавно файлове 

до FTP, FTPS и SFTP сървъри директно от камерата. Този адаптер се свързва 

с камери с многофункционално Hot Shoe и устройства с Android чрез USB и 

изисква смартфонът да има 5G сигнал за мобилни данни и приложението 

Mobile File Transfer. 

 

Допълнителни характеристики: 

Творческите инструменти, интегрирането с други приложения и 

услугите на Adobe, включващ: разширена денонощна техническа поддръжка, 

две индивидуални сесии с експерт на потребител на година, неограничени 

публикувания на проекти с Adobe Talent, Интеграция с приложенията Slack, 

Microsoft Teams и Premiere Pro, оптимизиране на видео клиповете и 

публикуване в социални платформи като YouTube направо от Premiere Pro, 

облачни услуги, вградените самоучители за развитие на уменията стъпка по 

стъпка. 

 

 

 


