Příloha 6
ZAŘÍZENÍ PRO TISK, ROZHLASOVÉ NEBO TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ

1. Zařízení pro tisk, zejména
a) osobní počítače,
b) faxy,
c) psací stroje,
d) kamery všech typů (filmové a elektronické),
e) přístroje pro přenos, záznam nebo reprodukci zvuku nebo obrazu (magnetofony, magnetoskopy, videopřehrávače, mikrofony, zařízení pro mixáž, reproduktory),
f) nosiče zvuku nebo obrazu, čisté nebo nahrané,
g) technické měřící a kontrolní nástroje a přístroje (oscilografy, k kontrolní systémy magnetofonů a magnetoskopů, multimetry, kufry a kabely na nářadí, vektroskopy, videogenerátory apod.),
h) osvětlovací zařízení (reflektory, transformátory, stativy),
i) příslušenství (kazety, expozimetry, objektivy, stativy, akumulátory, převodové řemeny, nabíječky baterií, monitory).

2. Zařízení pro rozhlasové vysílání, zejména
a) telekomunikační zařízení, např. vysílačky - přijímačky, rozhlasové vysílačky, síťové nebo kabelové terminály, satelitní spoje,
b) zařízení pro zvukové vysílání (přístroje pro příjem zvuku, záznam a reprodukci),
c) technické měřící a kontrolní nástroje a přístroje (oscilografy, kontrolní systémy magnetofonů a magnetoskopů, multimetry, kufry a kabely na nářadí, vektroskopy, videogenerátory atd.),
d) příslušenství (hodiny, chronometry, kompasy, mikrofony, zařízení pro mixáž, zvukové magnetické pásky, generátory, transformátory, baterie a akumulátory, nabíječky baterií, ohřívací, klimatizační a ventilační přístroje apod.),
e) zvukové pásky čisté nebo nahrané.

3. Zařízení pro televizní vysílání, zejména
a) televizní kamery,
b) projektory,
c) technické měřící a kontrolní nástroje a přístroje,
d) přístroje pro přenos a zpětný přenos,
e) komunikační přístroje,
f) přístroje pro záznam nebo reprodukci zvuku nebo obrazu (magnetofony, magnetoskopy, videopřehrávače, mikrofony, zařízení pro mixáž, reproduktory),
g) osvětlovací zařízení (reflektory, transformátory, stativy),
h) vybavení pro montáž,
i) příslušenství (hodiny, chronometry, kompasy, objektivy, expozimetry, stativy, nabíječky baterií, kazety, generátory, transformátory, baterie a akumulátory, ohřívací, klimatizační a ventilační přístroje apod.),
j) zvukové nebo obrazové pásky, čisté nebo nahrané (titulky, znělky stanic, hudební vložky apod.),
k) filmy pro promítání denní práce,
l) hudební nástroje, kostýmy, dekorace a jiné divadelní příslušenství, pódia, líčidla, vysoušeče vlasů.

4. Vozidla určená nebo speciálně upravená pro účely uvedené v odstavcích 1, 2 a 3
a) televizní přenosová vozidla,
b) vozidla pro televizní příslušenství,
c) vozidla pro videozáznamy,
d) vozidla pro záznam a reprodukci zvuku,
e) vozidla pro zpomalený pohyb,
f) osvětlovací vozidla.



