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GAZi ÜNİvpnsİrpsi
BiLiMsEL ARAşTIRMA pRoJELERi

Yürütücüsü olduğum T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı destekli 20lgK12-
149088 kodlu "Nörobilim ve Nöroteknoloji Mükemmeliyet Merkezl ıvöRoM,,altyapı projemiz
kaPsamında "Akustik ses kayıt sisteminin (ses kartı ve mikrofonlu komple stüdyo seti, dinamik
mikrofon, ProfesYonel stüdYo kulakIık)" vurt ici alımının gerçekleştirilmesi için gereğini
bilgilerinize arz ederim.

Saygılarımla.

Proje Eş-Yürütücüsü

1. Akustik ses kaYıt sistemi (ses kartı ve mikrofonlu komple stüdyo seti, dinamik mikrofon,
profesyonel stüdyo kulaklık) 1 ADET

Not. Teknik şartname ektedir
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GAZL ÜNİvBnsirnsi - ANKARA üNivnnsirrsi _ oırü onr.ırr,ıĞıNoari
20|9Kl2,149088 KODLU NönOnİl,ilM Vg NöRornxNoıo"ıi rı,ıüxnvııılpr.iynı ıupnxnzi

NoRoM pRo.rnsi içiN iHrivAç DuyuLAN
"arusrİr sns xıYlr sİsrnvrİ (ses kartı ve mikrofonlu komple stüdyo seti, dinamik

m ikrofon, p rofesyon el stü dyo ku laklık)"NE,lir rnroıİr şınrNavın

1. AKUSTİK SES KAYIT sİsrnvrİ (ses kartı ve mikrofonlu komple stüdyo seti, dinamik
mikrofon, profesyonel stüdyo ku laklık) TEKNİK ŞARTNAMESi (DİLBİı,İıvı
LABORATUVARINA YAPILACAK)
1, Akustik ses kaYıt sistemi, ses kartı ve mikrofonlu komple stüdyo seti, dinamik mikrofon ve profesyonel
stüdyo kulaklıktan oluşmalıdır.
2. Ses Kartı ve Mikofonlu Komple Stüdyo Seti aşağdaki özelliklere sahip o1malıdır:a, Uluslararasl standartlı sessiz kabinlerde işitsel uyaran kaydı amacıyla kullanılacak mikrofon kiti, içindekondenser mikrofon ve ses kartı bulunmalıdır

Mikrofon kiti iÇindeki ses kartı ve mikrofon bilgisayarda ko|aylıkla yüksek kalitede ses kaydıalınabilmesini sağlayacak üst dtizey teknolojiye sahip 6ımaııdır.
l "lik diyaframa sahip bir kondenser mikrofon bulunmalıdır.
Mikrofon 4.5 dB gürültül'e sahip kondenser stüdyo mikrofonu özelliği taşımalıdır.
[İ|aot^onun alüminyum gövdesi ilk olarak korozyona karşı nikel ile kaplı olmalıdır.
Mikrofon 45,72 x 12.7 x_27 -94 cm boyutlarında ve en fazİa l kilogram ağrlığnda olmalıdır.l Lityum İyon pil ile kullarulmalıdır.
Lityum Batarya Ağırlığı: 560 gram olmalıdır.
Garanti Süresi: enaz24 ay olmalıdır.

.UşP-q bilgisaYar bağlantısı olmalıdlr. Mac OS l0. l0, Windows 7 ve sonrası, Ableton Live Lite ile birliktekullanılabilmelidir.
k. Preamp adedi l olmalıdır.
l. Bit derinliği 24bit olmalıdır.
m. ornekleme frekans l a r ı 44. |kHz, 48Gfz, 8 8. 2kHz, 9 6kHzolmal ı dı r.n. l x Neutrik XLR-l/4'' Combo analog girişleri olmalıdır.o, I x l/4" (emPedans balanslı), 1 x 1/4i'(luİaklık çıkışı) analog çıkışlan olmalıdır.p. USB bus-powered güç gereksinimi olmalıdır.

tr44N



3. Dinamik Mikrofon aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır
a, Dinamik mikrofon IOO-DSP'Ye sahip olmalı ve arkaplan seslerini en düşük seviyeye indirebilınelidir.b, DüŞük ortam sesi alma, seviye kontrollü sıfır gecikmeli kulaklık çıkışı, tak ve çalıştır USB-ç

bağlantısı taşımalıdır.
c, Mikrofon, Yüksek ÇıkıŞlı dinamik kapsül, balanslı, düşük empedanslı çıkış ve düşük gürülfii içindahili shock mount sistemi, dahili pop-filtre içermelidİrd. USB bağlanabilirlik teknolojisine sahip olmafidır.
e. USB konnektör türü olmalıdır.
f, Birlikte Şu ürünler olnıalıdır: l x XDMl00 mikrofon, 1 x 3m USB-C,den USB_C,ye kablo, l xkulaklık uzatmakablosu, 1 x PSMl shockmount, l x 3/8 - 5/8 adaptörg. Ürün Ağırhğı 700 gram olmalıdır.

4. profesyonel stüdyo kulaklık aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır,a, Uluslararası standartlı sessiz kabinlerde.işitsel ,yu.u, kaydı amacıyla kullanılabilecek profesyonelbir kalitede olan stüdyo monitör kulaklık olmalıdır.b. 32db'lik akustik izolas1,on olmalıdır.
c Hafif plastik ve neodinrlrum mıknatıslı sürücüleri olmalıdır.d, Ürtın ile birlikte dahil edilen adaptör olmall, hem l/4 hem de l/8 kulaklık jakı ilekullanılması na izin vermelidir.
e.

f.
ob,
h.
i.
j.
k.
l.

m.

Dönebilen ve değiştirilebilir özelIikli katlanabilir tasarımlı kulaklık olmalıdır.Koınektör türü, USB, kablolu 3,5 mm konektörleri, p.i, uJu|iırti ozelliklerine sahip olmalıdır.Urün ağırlığı220 gram olma|ıdır.
Takma tipi saç bandı şeklinde olmalıdır.
Kablo uzunluğu en az3 m olmaldr.
Kulaklık frekansı 8-25000 Hz olmalıdır.
Özdirenç 64 Q olmalıdır.
Kulaklık hassasiyeti 32 dB o|matıdır.
sürücü türü dinamik olmalıdır.

n. Toplam Uyumlu Distorsiyon (THD) o%0,1 olmalıdır.o. kanal kalitesi 2 kanal sisteminde olmalıdır.p. Maksimum giriş gücü 0,5 W olınalıdır.q, Kulaklık çeşidi, "dış", iıkustik sistem "kapalı" olmalıdır.
_r,^..BilgisaYar bağlantısı USB, kablolu 3,5 mm konektörİe;i, priz adaptörü olmalıdır.5, Cihazlar 2 Yıl süre ile fabrikasyon ve rnontaj hatalanna ı.u.şİ gu.unti1i olmalıdır. Garanti bitimindensonra 8 Yıl süre ile ücreti karŞılığında bakım, onarım, yedek pİrİa garantisine sahip olmalıdır.
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