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KUPNÍ SMLOUVA 

 

1. Smluvní strany 

Česká republika - Státní zemědělská a potravinářská inspekce  
 
 
Sídlo: Květná 504/15, 603 00 Brno 

za kterou jedná: Ing. Martin Klanica, ústřední ředitel SZPI 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxx číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx 

IČ: 75014149 DIČ: CZ75014149 

 
 
dále jen Kupující na straně jedné 
 
 
ApS Brno s.r.o. 
 
 
Sídlo: Božetěchova 2,612 66 Brno 

Jednající: Ing. Zdeněk Bouša, jednatel 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxx číslo účtu:        xxxxxxxxxxxxxx  

IČ: 00543535 DIČ:                 CZ00543535  

spisová značka OR: vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 35 

 
 
dále jen Prodávající na straně druhé, 
 
uzavírají níže psaného dne, měsíce a roku ve smyslu § 2079 a následujících Občanského 
zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále jen „občanský zákoník“) tuto Smlouvu 

2. Předmět plnění 

2.1. Předmětem plnění této Smlouvy je závazek Prodávajícího dodat Kupujícímu zboží – 8 ks 
dataprojektorů a 28 ks dohledových kamer -  a závazek Kupujícího zaplatit za ně kupní 
cenu.  

2.2. Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy. 

3. Termíny a místo plnění 

3.1. Prodávající se zavazuje dodat zboží nejpozději do 6 týdnů od podpisu této Smlouvy. 
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3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že dodržení sjednaných termínů plnění je podmíněno 
poskytnutím řádné součinnosti Kupujícího. 

3.3. O předání a převzetí zboží na jednotlivých pracovištích SZPI bude pro každé pracoviště 
pořízen doklad podepsaný oprávněnými zástupci obou stran nebo jimi pověřenými 
osobami. 

3.4. Prodávající se zavazuje informovat kontaktní osobu Kupujícího o zamýšlených dodávkách 
zboží na jednotlivá místa plnění minimálně 5 pracovních dní před nimi. 

3.5. Kupující stanovuje jako osobu kontaktní pro jednání ve věcech technických pana Bc. et 
Bc. Radka Hlouška, tel: xxxxxxxxxxxxxxx 

3.6. Místy plnění předmětu Smlouvy jsou jednotlivé inspektoráty Kupujícího. Místa plnění a 
kontaktní osoby pověřené Kupujícím k převzetí plnění vč. počtu přebíraných ks zboží na 
jednotlivých pracovištích jsou uvedeny v Příloze č. 2 této Smlouvy. 

3.7. Dopravu zajišťuje Prodávající na své náklady. 

4. Cena předmětu plnění 

4.1. Celková cena předmětu plnění podle čl. 2 Smlouvy je stanovena dohodou a činí v Kč: 
 

Popis Cena bez DPH DPH (21%) Cena včetně DPH 

Dataprojektory 8 ks 
195 984,00 

 
41 156,64 

 
237 140,64 

 

Dohledové kamery 28 ks 
195 552,00 

 
41 065,92 

 
236 617,92 

 

Celková cena za zboží vč. DPH  

 

473 758,56 
 

5. Platební podmínky 

5.1. Daňový doklad (faktura) bude vystaven v den předání a převzetí zboží na posledním 
pracovišti Kupujícího. Na daňovém dokladu musí být uvedena cena bez DPH a cena 
včetně DPH. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti vyžadované příslušnými právními 
předpisy v platném znění. Daňový doklad, který nebude obsahovat uvedené náležitosti 
nebo ty budou uvedeny nesprávně či neúplně, je Kupující oprávněn vrátit, a to do konce 
sjednané doby jeho splatnosti. Při nezaplacení takto vystaveného a doručeného daňového 
dokladu, prodávající vystaví daňový doklad znovu a sjednaná lhůta splatnosti běží od data 
doručení nového daňového dokladu Kupujícímu. 

5.2. Splatnost dokladu bude 21 dnů ode dne doručení faktury na adresu sídla Kupujícího nebo 
do datové schránky Kupujícího: avraiqg. Prodávající doručí fakturu nejpozději do 15. 12. 
2016. Prodávající přiloží k daňovému dokladu (faktuře) fotokopii předávacích protokolů 
podepsaných zástupci obou smluvních stran. 

5.3. Prodávající se zavazuje uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové kupní 
ceny předmětu plnění vč. DPH za každý, i započatý den prodlení s dodávkou zboží ve 
stanoveném termínu dle čl. 3.1. této Smlouvy. 
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5.4. Kupující se zavazuje uhradit Prodávajícímu v případě prodlení s úhradou sjednané ceny 
úrok z prodlení v zákonné výši. 

6. Zmocnění k jednání 

6.1. Kontaktní osoby jsou oprávněny jednat o provozních a technických záležitostech týkajících 
se této Smlouvy a souvisejících s jejím plněním. 

 

6.1.1. Kontaktní osoba Prodávajícího: 
Účel - provozní, technické záležitosti 
Jméno, Příjmení: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx 
tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
adresa: ApS Brno s.r.o., Purkyňova 93, blok B03, 612 00 Brno 

 

6.1.2. Kontaktní osoba Kupujícího: 
Účel - provozní, technické záležitosti 
Jméno, Příjmení: Bc. et Bc. Radek Hloušek 
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
mobil xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
adresa: Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Květná 15, 603 00 Brno 

 

6.2. Oprávněné osoby 
Jsou zplnomocněné osoby smluvních stran, které jsou oprávněny jednat jménem smluvních 
stran o všech smluvních a obchodních záležitostech týkajících se Smlouvy a souvisejících s 
jejím plněním. 

6.2.1. Oprávněné osoby Prodávajícího: 
Jméno, Příjmení: Ing. Zdeněk Bouša, jednatel 
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx 
tel: xxxxxxxxxxxxxxx 
adresa: ApS Brno s.r.o., Purkyňova 93, blok B03, 612 00 Brno 
 

 

6.2.2. Oprávněné osoby Kupujícího: 
Jméno, Příjmení: Ing. Martin Klanica 
e-mail: martin.klanica@szpi.gov.cz 
tel: 543 540 201, fax: 543 540 202 
adresa: Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Květná 15, 603 00 Brno 

 

6.3. Všechna oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují k této Smlouvě, nebo která 
mají být učiněna na základě této Smlouvy, musí být učiněna v písemné formě (tzn. 
datovou schránkou, listinou, e-mailem, faxem) a doručena opačné straně, nebude-li 
stanoveno, nebo mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. 

6.4. V pochybnostech se oznámení považují za doručená uplynutím třetího (3) dne po jejich 
prokazatelném odeslání. 

6.5. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny údajů pro doručení oznámení dle čl. 6.3. 
této Smlouvy  budou o této změně druhou smluvní stranu informovat nejpozději do tří (3) 
dnů. 
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7. Přechod vlastnictví a nebezpečí škody 

7.1. Vlastnické právo k předmětu plnění, které je specifikované v čl. 2 / Příloze č. 1 této 
Smlouvy, přechází na Kupujícího v okamžiku zaplacení předmětu plnění podle článku 5 
této Smlouvy. 

7.2. Jednotlivé části předmětu plnění budou předávány v termínu uvedeném v čl. 3 Smlouvy. 
Předání bude potvrzeno podpisem předávacího protokolu.  

7.3. Nebezpečí vzniku nahodilé škody na předmětu plnění přechází na Kupujícího okamžikem 
jeho převzetí. 

8. Náhrada újmy 

8.1. Prodávající je vůči Kupujícímu povinen k náhradě majetkové i nemajetkové újmy, vzniklé 
v souvislosti s plněním této Smlouvy, v souladu s ustanoveními občanského zákoníku. 

8.2. Prodávající neodpovídá za škodu v důsledku okolností vylučujících odpovědnost dle 
ustanovení občanského zákoníku. 

9. Záruka 

9.1. Vedle odpovědnosti za vady přebírá Prodávající na plnění dle bodu 2.1. této Smlouvy 
záruku za jakost. 

9.2. Prodávající se zavazuje poskytnout na dodané zboží dle čl. 2 záruku v délce 24 měsíců.  

9.3. Záruční doba touto Smlouvou sjednaná začne plynout ode dne předání a převzetí 
příslušného předmětu plnění dle bodu 3.3. této Smlouvy. 

9.4. Prodávající garantuje odstranění funkčních závad zařízení v záruční době prostřednictvím 
servisní sítě Prodávajícího v případné spolupráci autorizovaného servisu. 

Servisní středisko Prodávajícího pro hlášení závad je:  

Název:   ApS Brno s.r.o. 
Adresa:  Purkyňova 93, blok B03, 612 00 Brno 

tel.:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

e-mail:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Prodávající provede o každém servisním zásahu písemný záznam, který předá 
Kupujícímu a nechá si ho od něj potvrdit. 

10. Platnost, odstoupení a zánik smlouvy 

10.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran. 

10.2. Smluvní strany se zavazují nepostoupit závazky nebo pohledávky z této Smlouvy třetí 
osobě bez písemného souhlasu druhé strany. 

10.3. Skončit platnost této Smlouvy lze dohodou smluvních stran, která musí mít písemnou 
formu. 

10.4. Jednostranně lze okamžitě od Smlouvy odstoupit v těchto případech: 

10.4.1. Kupující je v prodlení s placením dle specifikace v čl. 5 déle než 30 dnů 

10.4.2. Prodávající je ve zpoždění v plnění dle čl. 3 déle než 30 dnů 

10.5. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od Smlouvy, jestliže: 
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10.5.1. druhá smluvní strana neplní hrubě podmínky Smlouvy, byla na tuto skutečnost 
upozorněna a nesjednala nápravu ani v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě, 

10.5.2. druhá smluvní strana je v insolvenčním řízení nebo ztratila oprávnění k podnikatelské 
činnosti podle platných předpisů (o této skutečnosti je povinnost podat informaci 
neprodleně), 

10.5.3. na majetek druhé smluvní strany byly zahájeny úkony, které nasvědčují zahájení 
exekučního řízení (o této skutečnosti je povinnost podat informaci neprodleně), 

10.5.4. druhá smluvní strana se vůči ní dopustila jednání vykazujícího znaky nekalé soutěže. 

10.6. Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé 
smluvní straně. Smluvní strany jsou povinny vzájemnou dohodou písemně vypořádat 
dosavadní smluvní plnění nejpozději do 1 měsíce od ukončení Smlouvy odstoupením. 

 

11. Řešení sporů 

11.1. Jakýkoliv právní postup, nebo soudní spor vedený v souvislosti s touto Smlouvou, bude 
zahájen a veden u příslušného soudu České republiky. 

 

12. Závěrečná ustanovení 

12.1. Vztahy mezi stranami se řídí ustanoveními této Smlouvy a občanským zákoníkem. 

12.2. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  

12.3. Obsah Smlouvy může být měněn jen dohodou stran smluvních a to vždy jen vzestupně 
číslovanými písemnými dodatky podepsanými Oprávněnými osobami smluvních stran. 

12.4. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech vlastnoručně signovaných smluvními 
stranami, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. 

12.5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kupujícího smluvní strany výslovně sjednávají, 
že Prodávající je obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených 
v této Smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. 

12.6. Nedílnou součástí Smlouvy je příloha: 
Příloha č. 1 – Technická a cenová specifikace předmětu plnění 
Příloha č. 2 - Místa plnění a kontaktní osoby 

  
 
 V Brně dne 17. 10. 2016 V Brně dne 21. 10. 2016 
 
 
 
 
 
                        
 ______________________ _______________________ 
 Za Prodávajícího Za Kupujícího 
       Ing. Zdeněk Bouša            Ing. Martin Klanica  
    jednatel                       ústřední ředitel 
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Příloha č. 1 – Technická a cenová specifikace předmětu plnění 

 
1) 28ks Dohledová kamera pro výkon kontrolní činnosti HCR 700HD Full HD                        

(viz produktový list) 

 

Popis vlastností 

Obrazový čip 5 Mpix 
Video záznam: MOV, MPEG-4 AVC/H.264 
Rozlišení videozáznamu  
- 1920x1080 (30 sn/s), FULL HD plné rozlišení 
bez interpolace 
- HD 1280x720p(30 sn/s)  
- WVGA 848X480(60 sn/s) 
Režim foto: JPEG, 5M, 8M, 12M 
Vestavěné IR přisvícení 
Elektronická závěrka 1/2 - 1/1000s 
Kvalitní objektiv, ostření 10cm - nekonečno 
Vyvážení bílé: Automaticky / Slunečno / 
Zataženo / Žárovka / Zářivka 
Nastavení korekce expozice 
Možnost aktivace detekce pohybu (kamera 
nahrává pouze pokud je před ní detekován 
pohyb) 
Úhel záběru 90-120° (dle rozlišení) 
Digitální zoom 4x 

Audio záznam, integrovaný 
mikrofon+reproduktor 
Záznamové medium: interní SD karta 32GB 
(v ceně) 
Automatické přemazávání starých záznamů 
(nahrávání ve smyčce) 
LCD displej 2' 
Režimy blesku pro fotografování: Auto / 
Zapnuto / Vypnuto 
Výstup: USB, HDMI (CTS 1.3, 720p/1080i) 
Napájení: 12V/24V autonabíječka 
Záložní baterie: Li-ion akumulátor 3,7V/ 
4000mAh, až 6 hodin záznamu 
Připojení k PC: USB Massstorage 
(flashdisk) 
Rozměr kamery: max 55x50x30mm, s 
rekordérem: max 140x55x30mm 
Váha: kamera max 60g, s rekordérem max 
148g 

 

 
2) 28 ks dataprojektor – přenosný EPSON EB-1776W (viz produktový list) 

 

Popis vlastnosti min / max / = Hodnota 

Technologie zobrazení = 3LCD 

Rozlišení min 1280x800 

Světelnost min 3000 ANSI lm 

Kontrast min 2000:1 

Rozhraní = D-SUB, HDMI, USB, WIFI, 
Audio 

Minimální projekční 
vzdálenost 

min ano 

Hmotnost max 1,7 kg 

 
Vysvětlivky 

min 
požadovaná vlastnost musí dosahovat minimálně požadované hodnoty (může se 
rovnat) 

max požadovaná vlastnost nesmí přesáhnout požadovanou hodnotu (může se rovnat) 

= požadovaná vlastnost musí odpovídat požadované hodnotě 
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Předmět Cena bez DPH DPH (21%) Cena včetně DPH 

 Dataprojektor 1 ks 
 
24 498,00 
 

 
5 144,58 
 

 
29 642,58 
 

Dohledová kamera 1 ks 
 
6 984,00 
 

 
1 466,64 
 

 
8 450,64 
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Příloha č. 2 – Místa plnění a kontaktní osoby 
 

Místo plnění Kontaktní osoba Projektory Kamery 

Ústřední inspektorát SZPI, 
Květná 15, 603 00 Brno 

Bc. et Bc. Radek Hloušek, tel: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx e-mail: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

1 
 

0 

Inspektorát SZPI v Praze 
Za Opravnou 6, 150 00 
Praha 5 – Motol 

Tomáš Sieger, tel: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx e-mail: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Petr Jemelík, 
tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

1 4 

Inspektorát SZPI v Táboře, 
Purkyňova 2533, 390 02 
Tábor 

Martin Koktan, tel: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

1 4 

Inspektorát SZPI v Plzni, 
Jiráskovo nám. 8, 308 58 
Plzeň 8 

Martin Kuneš, tel: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

1 4 

Inspektorát SZPI v Ústí nad 
Labem, Masarykova 
19/275, 403 40 Ústí nad 
Labem 

Jaroslav List, tel: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx e-mail: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

1 4 

Inspektorát SZPI v Hradci 
Králové 

Robert Chlapek, tel: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

1 4 

Inspektorát SZPI v Brně, 
Běhounská 10, 601 26 
Brno 

Stanislav Kubálek, tel: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

1 4 

Inspektorát SZPI 
v Olomouci, Pavelkova 13, 
772 85 Olomouc 

František Ovesný, tel: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

1 4 

CELKEM 8 28 

 



DATASHEET
Epson EB-1776W

Whether travelling on business or simply moving between 
meeting rooms, this ultra-mobile projector is the ideal choice for 
effective, stress-free presenting on the move.

The lightweight, slim design of the Epson EB-1776W, along with its carry case, 
makes it effortless to transport. Set-up and shut down is easy with the quick 
start-up and instant-off functions. With its fast, responsive Wi-Fi connectivity, 
you can connect your laptop wirelessly. 

The EB-1776W provides fast and easy set up with its Screen Fit function. 
Operated with a dedicated button, projections fi t perfectly into any projection 
screen with a black frame, so images are always straight and distortion-free in 
seconds. The side-by-side split screen function lets you present from two 
different sources.

With PC-free connectivity you can present slideshows directly from your USB 
memory stick, cutting down on the amount of equipment you need to carry 
with you. The slideshow displays PDF documents as well as static images.

This ultra-mobile projector is compatible with Epson’s iProjection app. Once 
downloaded to your smartphone, you can send Word (doc, docx)1, Excel (xls, 
xlsx)1, PowerPoint (ppt, pptx)1, Keynote and PDF documents wirelessly to the 
projector, giving you extra options to enhance your presentations on the move.

The EB-1776W is enhanced by Epson´s 3LCD technology to provide superb 
quality images with White and Colour Light Output of up to 3,000 lumens.

KEY FEATURES

• High White and Colour Light Output

• Fast, responsive Wi-Fi connectivity

• Epson’s ‘real-time’ keystone correction  

 technology

• Automatic vertical and horizontal 

 keystone correction

• Display PDF documents in slideshows 

• Epson’s iProjection app

• Split screen function

• Screen Fit function

3000 lm 1.7

Source: Futuresource Consulting Ltd
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PROJECTION TECHNOLOGY 3LCD Technology
0.59-inch with MLA

RESOLUTION WXGA – 1280 x 800 (16:10 aspect ratio)
Up to 1080p

WHITE LIGHT OUTPUT2 Normal / Eco 3000 / 1700 Lumens

COLOUR LIGHT OUTPUT2 Normal / Eco 3000 / 1700 Lumens

CONTRAST 2000:1

SCREEN SIZE 30 inch to 300 inch

PROJECTION DISTANCE 60-inch screen: 1.35 – 1.62m

THROW RATIO 1.04 – 1.26

ZOOM RATIO Optical x1.2

KEYSTONE CORRECTION Real Time Auto Keystone Correction 
Automatic Vertical ±30°Automatic Horizontal ±20°

LENS TYPE
F-number
Focal Length
Offset
Focus

1.58 – 1.7
13.52 – 16.22mm
10:1
Powered and Automatic

LAMP
Life (Normal / Eco) 
Type

4000 / 4000 hours
230W UHE

CONNECTIVITY 
Video input
Audio input
Digital input
Computer input
Control input
3-in-1 USB Display input
USB Memory Device input
Epson USB Visualiser input
Wireless

1 x RCA, 1 x component (via D-sub 15-pin)
1 x Stereo mini jack, 1 x HDMI
1 x HDMI
1 x D-sub 15-pin (RGB), 1 x USB 2.0 type B, 1 x HDMI
1 x USB 2.0 type B
1 x USB 2.0 type B
1 x USB 2.0 type A
ELPDC06 compatible
1 x Wireless LAN Unit (ELPAP07),  
1 x Quick Wireless Connection (ELPAP09)

ADVANCED FEATURES
Security
Operation

EasyMP features
Display

 
Kensington lock hole, Wireless LAN Unit Lock, Password Protection
 Direct power on/off, instant off, quick startup, 3-in-1 USB Display (Win & Mac), A/V 
mute slide 
PC Free, Network Projection, Network & Control
9 colour modes

LANGUAGES 35 languages, including: English, French, German, Italian, Spanish, Catalan, 
Portuguese, Dutch, Danish, Polish, Hungarian, Czech, Romanian, Slovenian, 
Norwegian, Swedish, Finnish, Russian, Ukrainian, Greek, Turkish, Arabic, Croatian, 
Slovak, Bulgarian, Hebrew

NOISE LEVEL Normal / Eco 40dB / 30dB

SOUND 1 x 1 Watt

WEIGHT 1.7kg

DIMENSIONS (W X D X H) 210 x 292 x 44mm

POWER CONSUMPTION
Normal / Eco
Standby

304W / 203W
0.4W

WARRANTY* 2 years on main unit ; 1 year or 1000 hours on lamp

* Warranty offers are not available for all countries. Please contact your local Epson representative.

1 Only files created in Office 2003 and later
2 ISO 21118 based measurement

PRODUCT LOGISTICS

SKU CODE  

BARCODE  

WHAT’S IN THE BOX Projector, power cable 3m, computer cable 1.8m, USB cable, remote control and 
batteries, soft carrying case, bundled software, password protect sticker, user’s manual 
wireless LAN unit, quick wireless connection USB key

GROSS WEIGHT  

CARTON DIMENSIONS (W x D x H)  

Epson EB-1776W

OPTIONAL ACCESSORIES

•  Spare lamp  
            (ELPLP65)

•  Air filter set 
            (ELPAF31)

•  80-inch mobile screen  
            (ELPSC21)

•  80-inch pull-up screen  
            (ELPSC24)

•   Multi-aspect screen 65in/74in/80in 
            (ELPSC26)

•   Setting plate 
            (ELPPT01)

•   Ceiling plate 
            (ELPMB23)

•    Pipe 450mm white 
            (ELPFP13)

•    Pipe 700mm white 
            (ELPFP14)

•    USB Visualiser 
            (ELPDC06)

•    Desktop Visualiser 
            (ELPDC11)

Source: Futuresource Consulting Ltd

For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com
Austria 0810/20 01 13 (0,07 €/min) Belgium 070/350120 (0,1735 €/min) Czech 800/142 052 Denmark 44 50 85 85 Finland 0201 552 091 
France 09 74 75 04 04 (Cost of local call, operator charges may apply) Germany 01805/23 41 10 (0,14 €/min aus dem dt. Festnetz, Mobilfunkpreise 
abweichend. Ab 1.3.2010 Mobilfunkpreis max. 0,42 €/min) Greece 210-8099499 Hungary 06800 147 83 Ireland 01 436 7742 Italy 02-660321 10  
(0,12 €/min) Luxembourg 900/43010 (0,24 €/min) Middle East +9714 8818934 Netherlands 0900-5050808 (0.05 €/oproep + 0.15 €/min) 
Norway +47 67 11 37 00 Poland 0-0-800 4911299 (0,16 zł/min) Portugal 707 222 111 Russia (095) 777-03-55 Slovakia 0850 111 429  
South Africa (+2711) 465-9621 Spain 93 582 15 00 Sweden 0771-400135 (Mobilsamtal – 0,99 kr/min, Lokala samtal – 0,30 kr/min, 
Utlandssamtal – 0,89 kr/min) Switzerland 0848 448820 (8 cent./min) Turkey (0212) 3360303 United Kingdom 0871 222 6702

Trademarks and registered trademarks are the property of Seiko Epson Corporation or their respective owners.
Product information is subject to change without prior notice.
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FULL HD kamera  

HCR 700HD  

 
Výkonná profesionální kamera pro operativní nasazení bezpečnostními složkami i pro náročné 
amatéry. 
 
Základní vlastnosti:  

• FULL  HD 1080p rozlišení, záznam ve vysoké kvalitě (H.264 kodek), robustní a přitom lehké 
provedení  a  výdrž na jedno nabití až 6 hodin činí z této kamery špičku v nabídce kamer 
pro operativní nasazení.  

• Velmi variabilní použití, kamera, vybavená klipsnou,  je jednoduše oddělitelná od rekordéru, 
může tak být umístěna na výstroji a rekordér na skrytém místě. Prostým nasazením kamery 
do rekordéru získáte zpět kompaktní zařízení. 

• Kamera je osazena standardním stativovým závitem, lze ji připevnit na držák s přísavkou a 
kameru tak použít jako palubní kameru. 

• Režim fotografie v rozlišení až 12Mpix. Možnost nastavení snímkové rychlosti až 60sn/s pro 
záznam rychlých scén. 

• Úhel záběru až 120° pro zachycení celé scény. 
• Odolné a voděodolné pouzdro s krytím IPx3  umožňuje použití v nepříznivých klimatických 

podmínkách (sníh, déšť..). 
• Uložené záznamy lze přehrávat na vestavěném LCD monitoru, případně můžete kameru 

připojit k externímu zařízení přes HDMI výstup. 
• Nastavení chráněno heslem. 
• Připojení k PC je přes USB rozhraní. 
 

Použití spojené kamery a rekordéru  Propojení kamery a rekordéru kabelem 
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Technické parametry: 
 
Obrazový čip 5Mpix 
Video záznam MOV; MPEG-4 AVC/H.264 
Rozlišení videozáznamu - 1920x1080 (30 sn/s), FULL HD plné rozlišení bez interpolace 

- HD 1280x720p(30 sn/s)  
- WVGA 848X480(60 sn/s) 

Režim foto: JPEG, 5M, 8M, 12M 
IR přisvícení Vestavěné, vypínatelné 

Vyvážení bílé: Automaticky / Slunečno / Zataženo / Žárovka / Zářivka 
Korekce expozice Ano, nastavitelná 
Detekce pohybu Ano, nastavitelný záznam pouze při detekci pohybu 
Úhel záběru 90-120° (dle rozlišení) 
Audio záznam integrovaný mikrofon+reproduktor 
Záznamové medium: SD karta max. 32GB 
Záznam ve smyčce Ano, nastavitelné přemazávání starých záznamů  
LCD displej 2“ 
Výstup USB, HDMI (CTS 1.3, 720p/1080i) 
Napájení - dobíjení USB 5V 
Záložní baterie Li-ion akumulátor 3,7V/ 4000mAh, až 6 hodin záznamu 
Připojení k PC USB Massstorage (flashdisk) 
Rozměr Kamera: 55x50x30mm 

Kamera s rekordérem: 140x55x30mm 
Váha Kamera 60g, kamera s rekordérem 148g 
Obsah balení kamera,  klips na kameru, klips na rekordér, propojovací kabel, USB 

kabel, napaječ 230V 
 

 
Popis: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hütermann Eastern Europe Division a.s.,  Úhlová 796 , 148 00 Praha 4 
Tel. 244 912 222, 732 422 463, www.hutermann.cz  
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