فهرست تجهیزات فنی استودیو فردا  - 44433223 -سال 1399
عنوان

تجهیزات تصویر

تجهیزات صدا

تجهیزات حرکتی

دوربین بلک مجیک مینی اورسا  PLمانت با شولدر و هند گریپ و ویزور
مانیتور  21 OSEEاینچ دو کاناله
کارت خوان CFAST2
هند گریپ تیلتا
لنز سینمایی16 mm f:2.6 PL- Xeen
لنز سینمایی24 mm f:1.5 PL- Xeen
لنز سینمایی35 mm f:1.5 PL- Xeen
لنز سینمایی50 mm f:1.5 PL- Xeen
لنز سینمایی85 mm f:1.5 PL- Xeen
لنز سینمایی135 mm f:2.2 PL- Xeen
فیلتر  4در  4تیفن
باتری پاورنچ
شارژر باتری
رابط  HDMIکوتاه
رابط  HDMIبلند
رابط  BNCبلند
 16 CFگیگابایت
سه پایه و هد ساچلر DV 18
سه پایه ساچلر  Babyبدون هد
تک پایه عکاسی مانفروتو
دیجی فن دیمردار
رابط صدای بنونی
رابط صدای کنونی
میکروفن  HFسنایزر – یقه ای
هدفون سنایزر یا AKG
ست ریل و شاریو با گلدانی 18
گلدانی24
پنتر
ریل
لوهت
زاویه گیر
پروجیب
کارمانت و مالتی مانت پنتر
اسکیتر

اجاره (ریال)
5.000.000
1.500.000
300.000
150.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
200.000
100.000
100.000
50.000
100.000
50.000
100.000
500.000
100.000
100.000
400.000
30.000
100.000
600.000
50.000
800.000
50.000
500.000
50.000
150.000
150.000
600.000
600.000
200.000

تجهیزات نور

کیت چهار تایی چراغ ددوالیت چهارتایی با لنز
ددوالیت تک شاخه
لنز ددوالیت
چراغ  800وات
چراغ  2000وات
هیزی باکس
سافت الیت  2000وات
چراغ لنزی  1000وات
کول الیت (  2 – )5400 kخط
کول الیت (  4 - )5400 Kخط
کول الیت (  6 - )5400 Kخط
کول الیت (  8 – )5400 Kخط
سافت الیت)3200-5600 K (SMD
سافت الیت)5600 K (LED900
سافت الیت )3200-5600 K(LED600
سافت الیت ) 3200-5600 K(LED PORTABL
جعبه سه فاز با  50متر کابل
رفلکتور پرتابلS & S
سه پایه چراغ
سه پایه سنگین
ست فریم و پرچم و سه سایز فریم با روکش رفلکتور
گیره سوسماری  /نجاری
گیره سوسماری بزرگ  /سوپروایزر  /امریکایی  /داربستی  /خرچنگی  /فکی  /خورشیدی
باری کودا
رابط برق
رابط برق صنعتی
رابط برق قرقره ای
سایبان چتری
پردۀ کروماکی پرتابل با  LEDرینگ آبی و سبز
پرده کروماکی سبز یا آبی
پرده کروماکی سبز  3 × 8متر الستو الیت
دیفیوزر پارچه ای  10 × 6متر
سیکلو مشکی متفرقه
سیکلو مشکی کتان  12 × 4.5متر  10 × 4.5 /متر
سیکلو مشکی کتان  7.5 × 4.5متر

1.200.000
300.000
200.000
50.000
120.000
50.000
200.000
200.000
150.000
200.000
250.000
300.000
600.000
400.000
400.000
300.000
100.000
200.000
10.000
50.000
200.000
10.000
50.000
100.000
10.000
20.000
50.000
30.000
150.000
600.000
1.000.000
400.000
300.000
500.000
300.000

مصرفی فنی

متفرقه

امکانات الیو
فضای مجازی

10.000.000
انواع فیلتر ژالتینی یا دیفیوزر  LEEمتری
10.000.000
انواع رفلکتور  LEEیا اسکریم متری
600.000
کالک مهندسی متری
1.700.000
المپ  800وات جنرال/المپ 150وات ددوالیت (فیلیپس)  /المپ سافت باکس 1000
4.400.000
المپ  2000وات  /المپ فرزنل  1000وات اسرام
1.400.000
المپ  300وات جنرال  /المپ سافت الیت  1000وات اسرام
150.0.00
مقوا هر شیت  100 × 70سانتیمتری
300.000
چسب شیشه ای یا ارتشی یا کاغذی  5سانتیمتری هر رول
500.000
مفتول گالوانیزه  2میلیمتری هر کالف
1.900.000
المپ ددوالیت
3.500.000
المپ کول الیت5600
1.200.000
فون سبز شطرنجی عرض  300هر متر
700.000
هر طاقه موکت مشکی  12متر در  3متر
1.500.000
تردمیل کروماکی سبز
1.500.000
گردونه
50.000
لباس معمول
500.000
لباس نظامی
2.000.000
رنگ سفید پالستیک  10کیلویی -بر اساس قیمت روز استعالم مجدد گرفته میشود
6.000.000
رنگ سبز کروماکی  3.5کیلویی -بر اساس قیمت روز استعالم مجدد گرفته میشود
3.000.000
دستمزد نقاشی کف سفید
7.000.000
دستمزد نقاشی کل بخش سفید
4.000.000
دستمزد نقاشی کف سبز
8.000.000
دستمزد نقاشی کل بخش سبز
300.000
اکساسوار یا تجهیزات اداری
10.000.000
پخش زنده ایتنرنتی ( بر روی یک یا دو پلتفرم )
16.000.000
پخش زنده ایتنرنتی تک دوربینه با یک الین صدا
30.000.000
پخش زنده ایتنرنتی دو دوربینه با سه الین صدا
45.000.000
پخش زنده ایتنرنتی دو دوربینه با سه الین صدا به همراه کارگردانی تلویزیونی
60.000.000
پخش زنده ایتنرنتی سه دوربینه با پنج الین صدا به همراه کارگردانی تلویزیونی
15.000.000
نور پردازی
نکته  :1ارقام فوق بر اساس برنامه  6ساعته است که با افزایش ساعات به ارقام فوق  %10اضافه خواهد شد
نکته  :2هزینه اسکان  ،جابجایی و ایاب و ذهاب برون شهری بر عهده کارفرما می باشد
نکته  :3الیو به صورت پیش فرض بر روی دو پلتفرم خواهد بود
نکته  :4قیمت الیو بر روی بیش از  2پلتفرم به شرح ذیل خواهد بود:
 برروی  3تا  4پلتفرم  %20 :مازاد بر ارقام فوق
 برروی  5تا 6پلتفرم  %30 :مازاد بر ارقام فوق

